
Executivos latinos confiam pouco em segurança 
 
Enquanto seguem aumentando os ataques à segurança dos dados nas companhias latino-
americanas, diminui a confianaça dos executivos em relação à capacidade de enfrentar esses 
incidentes. A conclusão é da pesquisa "Ações de gerentes de TI na América Latina relativas à 
segurança", feita pela empresa de auditoria independente Kaagan Research & Associates. O Brasil 
é o país no qual maior número (47%) de dirigentes apontaram "aumento significativo" nos riscos 
à segurança. Apesar disso, menos de 30% dos altos executivos entrevistados consideram a 
segurança dos dados uma questão de "alta prioridade".  
 
De acordo com a pesquisa, 38% dos executivos entrevistados dizem ter sofrido algum tipo de 
ataque à segurança de dados durante o último ano, sendo as empresas mexicanas e brasileiras as 
mais afetadas (46% e 42%, respectivamente).  
 
O estudo, patrocinado pela Cisco Systems e pela IBM, mostra que este crescimento significativo 
nos incidentes contrasta com o baixo nível de confiança na capacidade de enfrentar ataques 
futuros, já que apenas uma pequena pocentagem dos dirigentes entrevistados acredita que suas 
empresas estão protegidas.  
 
Os diretores de empresas entrevistados pertencem aos setores corporativos mais importantes e 
representativos da atividade econômica na região e em seus próprios países, incluindo 
manufaturas, serviços, bancos/seguros, distribuição/varejo, energia, mineração, 
telecomunicações, agricultura e meios de comunicação /entretenimento.  
 
Outras conclusões do estudo:  
 
# na Colômbia e Venezuela, mais de 50% dos executivos vê a segurança dos dados como 
prioridade "muito alta". No Brasil, menos de 30% pensa assim, embora 47% tenha notado 
"aumento significativo" de ataques nos últimos três anos;  
 
# 63% das empresas não tem gerente ou diretor de TI. Destas, 33% planeja contratar um 
profissional nos próximos dois anos.  
 
# EM média, 15,4% da verba de TI das empresas é investido em segurança. Para 66% dos 
entrevistados esse orçamento aumentou nos últimos dois anos e apenas 3% apontam que ela 
diminuiu. Dos recursos para seguranla, 51% vai para hardware e 49% é gasto em software.  
 
# Hackers são a principal fonte de ameaça: 47% dos executivos entrevistados estão "muito 
preocupados" com eles. As empresas concorrentes são a segunda ameaça, citadas por 39% dos 
entrevistados. No México esse número foi especialmente alto: 51%.  
 
# Limitações de orçamento são o principal desafio que os executivos de TI enfrentam quanto à 
segurança de dados. Para 80% dos entrevistados, o orçamento é um problema. Para 42% dos 
entrevistados, é um "grande problema", enquanto para 32% dos entrevistados, é um "problema 
menor".  
 
# O segundo desafio mais importante enfrentado pelos executivos de sistemas de segurança, é 
conscientizar os diretores de suas empresas sobre o valor da segurança de TI (68% dos 
entrevistados).  
 
A pesquisa entrevistou 203 diretores de tecnologia e responsáveis pela segurança de empresas 
latino-americanas de médio e grande porte entre agosto e setembro de 2005. Foram 
entrevistados executivos do Brasil (45), Argentina (26), Chile (25), Colômbia (26), Venezuela (25) 
e México (56). Para reduzir a possibilidade de indução, os entrevistados não foram informados 
sobre o patrocínio da Cisco e da IBM. 
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