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Este documento, que traz um compilado de informações geradas a partir
de pesquisa exclusiva conduzida pela Netfive, busca extrair dados de
relatórios de riscos, além de indicadores de ataque, e compará-los com a
maturidade de segurança da informação de empresas de pequeno, médio e
grande porte do Rio Grande do Sul.

O objetivo é contribuir para uma maturidade das empresas relativa à
cultura da Segurança da Informação - uma preocupação que precisa estar
no topo das preocupações dos gestores.

SOBRE ESTE DOCUMENTO:

A Netfive é uma empresa de serviços de infraestrutura de Tecnologia da
Informação (TI) e Segurança da Informação (SI). Há 14 anos atua com os
olhos voltados para o futuro, buscando, junto com os clientes, soluções
para que a infraestrutura de TI acompanhe e promova crescimento
sustentável dos negócios. Tem como objetivo popularizar a Segurança da
Informação na Região Sul do Brasil, pois acredita que todas as
organizações devem entender a importância estratégica da área para os
diferentes tipos de negócios.

SOBRE A NETFIVE

Site: netfive.com.br

http://netfive.com.br/
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Relatório de Riscos
Os relatórios de riscos que serão apresentados a seguir são produzidos por grandes
organizações e entidades que monitoram riscos em escala e amplitude mundial. As
pesquisas foram realizadas com empresas de pequeno, médio e grande porte. Foram
consultados analistas de riscos, diretores e gestores, com apoio político e acadêmico na
geração dos dados.

ALLIANZ RISK BAROMETER 2022 
A décima primeira edição do relatório de
riscos comerciais global produzido pela
Allianz mostra que o risco de um incidente
aumentou de                                        indo de
terceiro para primeiro lugar como a maior
ameaça aos negócios.

Fonte:
https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/ag
cs/agcs/reports/Allianz-Risk-Barometer-2022.pdf

46% das respostas foram de
grandes empresas, com mais de
US$ 500 milhões de dólares de

faturamento anual. 

20% das respostas foram de
médias empresas, com

faturamento entre US$ 250 e
US$ 250 milhões de dólares. 

40% para 44% - 
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Em relação ao risco de incidentes cibernéticos, o que
mais preocupa as organizações são os

Um dado curioso: os riscos cibernéticos aparecem
também como possíveis causadores de uma
interrupção dos negócios.           das organizações
entendem que um ataque pode levar um negócio
a parar suas operações.

ataques de
 ransomware e vazamento de dados.

52%
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WEF - The Global Risks Report 2022 17th Edition
A 17ª edição do Relatório de Riscos Globais do Fórum Econômico Mundial analisa
riscos diversos para os países, entre eles, os sociais, ambientais e tecnológicos. É
produzido em parceria com Marsh McLennan, SK Group and Zurich Insurance
Group, além da National University of Singapore, University of Oxford e University
of Pennsylvania.

Aplicada em aproximadamente mil
líderes e/ou especialistas, a pesquisa de
percepção de risco está dividida em
diversos segmentos, incluindo:
Pandemia; Relação de pontos de vista
individualizados com riscos mundiais;
Senso de urgência; Efeito cascata de
riscos; Cooperação em políticas
internacionais e Avaliação de
tendências.

É possível que o viés mais
político do relatório interfira na
percepção do senso de gravidade
de ataques cibernéticos, quando
comparado com outros estudos
analisados. Mesmo assim, o
número de respostas que
entendem que uma falha na
cybersegurança pode ser um
risco para o mundo foi de

Fonte:
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf

19,5%.

https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/Allianz-Risk-Barometer-2022.pdf
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O relatório aponta que o
aumento da dependência
digital vai intensificar cada
vez mais as ameaças
cibernéticos. Apesar de 3
bilhões de pessoas ainda
estarem offline no mundo, a
pesquisa aponta um
crescimento de 358% na
ocorrência de malware e de              
            nos ataques de
ransomware.

Outro fator crítico é a falta de profissionais de segurança da informação.
Segundo o weforum, há uma necessidade de mais de 3 milhões de
profissionais -

Outro fator preocupante é o aumento do                                 cujo mercado
deve movimentar

Nesse cenário, o mais preocupante é que         dos fatores relacionados à
cyber segurança são relacionados por erros humanos.

Fonte:

https://www.bloomberg.com/professional/blog/metaverse-may-be-800-billion-market-next-tech-platform/

https://www.weforum.org/agenda/2020/12/cyber-risk-cyber-security-education
https://www.weforum.org/agenda/2021/05/cybersecurity-governments-business/

95%

comércio digital,

sendo aproximadamente 530 mil na América Latina. 

435%

800 bilhões de dólares até 2024.

https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/Allianz-Risk-Barometer-2022.pdf
https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/Allianz-Risk-Barometer-2022.pdf
https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/Allianz-Risk-Barometer-2022.pdf
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PWC 25TH ANNUAL GLOBAL CEO SURVEY
Todos os anos a PwC conduz uma pesquisa mundial com CEO�s de grandes empresas com o
objetivo de mapear a visão destes líderes para identificar padrões e tendências na economia
mundial que podem ajudar na tomada de decisões das organizações. 

4.446 CEO's de 89 países

Pergunta: Quão preocupado você está com as ameaças abaixo
afetarem seus negócios nos próximos 12 meses?

 
(Mostrando somente respostas “muito preocupado” e “extramemente preocupado”)

Fonte:
https://www.pwc.com/gx/en/ceo-agenda/ceosurvey/2022.html

Quando analisamos os relatórios da consultoria PriceWaterhouseCoopers, observamos que, de
2021 para 2022, houve um aumento na preocupação dos gestores com os ciberataques. Em
2021, ocupava o segundo lugar (47%) e, em 2022, pulou para primeiro lugar, 
com 49% das respostas.

https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/Allianz-Risk-Barometer-2022.pdf
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Relatórios de Crimes Cibernéticos
Relacionados com Criptomoedas (Ransomware)

Sabemos que a popularização das criptomoedas é um dos fatores que colaborou para que o
crime de sequestro de dados se tornasse um negócio. Elas tornaram impossível rastrear o
destino do valor do resgate, dando maior liberdade para a ação destes criminosos. Por isso,
este ano incluímos ao relatório dados de crimes cibernéticos relacionados com criptomoedas.

The 2022 Crypto Crime Report
(Fevereiro 2022)

Chainalysis é uma plataforma de dados de
blockchain. Eles fornecem dados, software, serviços
e pesquisas para entidades governamentais,
instituições financeiras, seguradores e empresas de
cyber segurança em mais de 60 países.

O gráfico abaixo  retrata uma estimativa dos valores
recebidos por endereços de grupos criminosos. Os
números surpreendem,

Apesar do número de 2021 estar abaixo de 2020 o relatório acredita que o valor é maior, pois no
primeiro semestre de 2021 o número foi maior comparado ao primeiro semestre de 2020. 
Ainda, o relatório demonstra que muitos ataques não são reportados e novos endereços de
grupos de ransomware não foram ainda encontrados.

Valor total em USD
recebido por
endereços de
criptomoedas
pertencentes a

grupos criminosos.

Fonte:
https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/Crypto-Crime-Report-2022.pdf

o aumento em 2020
foi de 455%.
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IBM: COST OF A DATA BREACH
REPORT 2022

Quanto custa uma violação de dados? O relatório anual
da IBM analisou 550 empresas de pequeno, médio e
grande porte, de 17 países, para responder esta questão. 
A pesquisa foi conduzida de março de 2021 até março de
2022. Mais de 3.600 entrevistas foram realizadas em
organizações que enfrentaram algum vazamento de
dados.

Em 2022, o custo médio de um ataque de ransomware foi
de                                            No mesmo ano, 11% dos
vazamentos de dados têm relação com ataques de                             
                               um aumento de           em relação
a 2021.

11.

Relatórios de Ataques
Os próximos destaques são relativos a relatórios de incidentes e vazamento de dados. Eles
foram elaborados por grandes players de mercado para obter informações sobre os impactos
de um ataque nas organizações. O objetivo é entender o que as organizações do mundo todo
estão passando e como os ataques podem ser evitados.

O custo médio de um
ataque de ransomware
foi de US$ 4.54 milhões.

Foram realizadas mais de 3.600
entrevistas em 500 empresas de
pequeno, médio e grande porte.

O principal vetor
de ataque foi
credenciais

comprometida, o
segundo foi

phishing.

O vetor de ataque inicial mais comumcredenciais
comprometidas              , foi responsável por 19% das
violações. O custo médio de vazamento de dados causado
por credenciais comprometidas foi de USD 4,50 milhões -
o que evidencia ainda mais a importância do treinamento
e conscientização das equipes em relação à Segurança da
Informação. Em segundo lugar ficou o                      com
16% das violações.

- credenciais

phishing,

comprometidas -

ransomware, 41%

US$ 4,54 milhões.
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Outro número trazido pela
pesquisa é que o tempo médio
para identificar e recuperar um
ambiente de um vazamento de
dados. Em 2022, houve uma
redução                                 
 (sendo 207 dias para identificar e
70 para conter) em relação a 2021. 

O Brasil foi o país em que o custo de uma violação de
dados mais subiu de 2021 para 2022. O aumento foi de

27.8%,   de USD 1,08 milhão para USD 1,38 milhão.

Tecnologias XDR (Detecção e
Respostas Estendidas) estão
implementadas em 44% das
organizações, que ganham uma
vantagem considerável no tempo
de resposta a um ataque.

12.

27,8%:

287 para 277 dias

Elas têm uma redução de
10% no tempo de detecção
e contenção.



A América latina tem o menor número de ataques reportados e analisados.
América do Norte e Ásia têm o maior número de ataques. Intrusão de sistemas
através de vulnerabilidades (40%),   ataque a aplicações web (2  5%) e engenharia
social (24%)   são os padrões de ataques. A origem do ataque é externa em 0%   
 dos casos. O maior motivador segue sendo financeiro (65%)   e espionagem (3 
 0%)      em segundo lugar. A principal forma de ataque é através de uso de
credenciais de usuários e a maior parte dos dados comprometidos são também
as credenciais de usuários.

DBIR 2022: DATA BREACH
INVESTIGATIONS REPORT
O relatório de investigações de
violação de dados da Verizon
Threat Research Advisory Center
(VTRAC) analisa casos trazidos
pelos pesquisadores da empresa,
relatórios dos colaboradores
externos, além de incidentes
divulgados publicamente. 

13.

23.896 incidentes analisados, com
5.212 confirmações de vazamento de dados.

Apoiadores
Agências e instituições que apoiaram a pesquisa.

(40%),
(24%)

(30%)

80%
(25%)

(65%)
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O número de vazamento de
dados relacionados a

 
 aumentou

consideravelmente nos
últimos anos, chegando a

25%....... dos casos.

O elemento humano
segue sendo o

principal fator em
vazamento de dados.
82% dos incidentes

têm relação com erro
humano. 

Este gráfico mostra claramente
que o treinamento dos

colaboradores é indispensável
na defesa contra ransomware.

ransomware

25% 

82% dos incidentes
têm relação com

erro humano. 

 Os maiores vetores de
ataque são acesso 

por software de
compartilhamento de
desktop e phishing.
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Intrusão de sistemas através de vulnerabilidades              ataque a aplicações
web              e engenharia social(24%)    são os padrões de ataques.

Financeiro (65%)
e Espionagem (30%)

Os maiores motivadores
dos ataques são:

(40%),
(25%), (24%)
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O número é muito baixo em relação à América do Norte, com           
incidentes e vazamento de dados confirmado em           casos.

4504
1638

24
CASOS

92
INCIDENTES

com vazamentos de
dados confirmado!

EM
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ANÁLISE DE DADOS POR SEGMENTO

Vazamento
de dados: 24

Vazamento
de dados: 307

Vazamento
de dados: 283

Vazamento
de dados: 1.638

América do Norte

América Latina

Europa, Oriente Médio e África

Asia

A região da        Ásia e América do Norte     foram as que
mais sofreram incidentes e tiveram o maior número de

Em todos os continentes, em mais de           dos
ataques tiveram origem                

O principal motivador dos atacantes é                     

Os dados que são mais comprometidos são as 
                                                                  das empresas.

90%

financeiro.

vazamento de dados.

Ásia e América do Norte

credenciais e os dados internos

externa.



18.

Relatórios de SI Netfive
A evolução das ameaças cibernéticas indica que a Segurança da Informação precisa ganhar
cada vez mais importância nas decisões estratégicas das empresas. Dessa forma, a chamada
cultura da segurança da informação deixou de ser um assunto a ser tratado somente na
iminência de um ataque - é preciso um trabalho contínuo para reduzir os riscos de um
incidente desse tipo, que impacta nos resultados dos negócios. É necessário que a cultura da
segurança faça parte das organizações pois, para ser efetiva, ela deve envolver todos os setores. 

Após uma análise do cenário mundial, fica o questionamento: como está a realidade das
empresas gaúchas? O segundo Relatório de Segurança da Informação da Netfive tem como
objetivo responder esta pergunta e, além disso, mapear a maturidade de SI das organizações do
Rio Grande do Sul.

Para isso, foi aplicado um questionário anônimo em uma amostra de
                    de médio e grande porte. Um SCAN de vulnerabilidades também foi rodado com
outra amostra, de 240 organizações de médio e grande porte.  

Essas amostras representam um aumento de 65%    no total de participantes do questionário e
de240%     em alvos do SCAN de vulnerabilidades em relação ao último ano.

A análise dos resultados nos permitiu ter uma visão do cenário atual da Segurança da
Informação no nosso Estado, como mostraremos a seguir de forma detalhada e analítica. 

O trabalho foi realizado com o apoio da Fritsch Consulting. Agradecemos ao parceiro Inácio
Fritsch pelo apoio na elaboração do relatório.

190 empresas

240%
65%

gaúchas

04

Fonte:
2022-data-breach-investigations-report-dbir.pdf (verizon.com)

https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/Allianz-Risk-Barometer-2022.pdf
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Resultados: Total de 186 respostas

Fazem avaliação de risco

Sim
72%

Não
28%

Fazem gestão de vulnerabilidade

Sim
72%

Não
28%

Fazem treinamento e capacitação

Sim
61%

Não
39%

Fazem plano de respostas a incidentes de SI

Sim
72%

Não
28%

Usam framework de SI

Não
56%

Sim
44%

Foram vítima de ataque no último ano

Não
87%

Sim
13%
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Fazem seguro

Não
55%

Sim
45%

Tem dificuldade na contratação

Sim
63%

Não
37%

Periodicidade de pentest

0 10 20 30 40

Não faz 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

Foco em investimento

0 25 50 75

Prevenção 

Detecção 

Recuperação 

Outros 

Nenhum 



das empresas têm pelo menos 6 vulnerabilidades
que apresentam riscos para o negócio.

22.

240 6%

A proporção de empresas com vulnerabilidades críticas foi um pouco
maior que 2021; porém, o número de vulnerabilidades críticas por
empresa                       

Estas vulnerabilidades têm alto poder de dano e são de fácil exploração.

SCAN

triplicou.

42%
A proporção de empresas com vulnerabilidades com risco foi em torno de
                                    porém, o número de vulnerabilidades por empresa dobrou. 

 30% menor

6 vulnerabilidades

do que em 2021;

06

             das empresas
têm, em média,
3 vulnerabilidades críticas. 

empresas
escaneadas
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455%
O número de resgates

pagos subiu

de 2019 para 2021 e
se mantem em alta. 
De 152 para 692

milhões de dólares.R$ 23M

O custo médio 
de um ataque 

ransomware é de:

Conclusões07

O número de ataques por região chama a atenção pelo baixo número na América
Latina. Isso pode ocorrer porque os ataques não são reportados, pela inexistência ou
porque o foco principal do ataque não é na nossa região. O SCAN mostrou que metade
dos assets de empresas gaúchas está localizado em datacenters nos EUA, o que pode
aumentar a chance de ataques.

Ataques usando
vulnerabilidades

subiram
                                                        
           do total.          

                                 de vazamento de
dados têm relação com                                   

de 20% para 40%

82% dos casos
erros humanos.



Governo

Comunicação

Serviços Profissionais

Finanças

Saúde

23.

O tempo médio
para recuperação
de um ataque
 
de 287 para 277
dias. 207 para
identificar e 70
para conter.

Principais alvos
por segmento:

O mercado mostra
necessidade de
profissionais de SI.
Cerca de                                    

baixou 10 dias

530 mil
vagas abertas
na América Latina.

Os CEO's se mostram
mais preocupados

com ataques
cibernéticos.

O número foi de 

47% para 49%.
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10% de redução no tempo de detecção e contenção
com a ferramenta XDR.

Motivações
de ataque:

65%
30%

$

Financeiro

Espionagem

82% dos casos de vazamento de dados têm
relação com erros humanos.

25%Subiram de
5% para

os ataques de vazamento de dados
relacionados a ransomware em 2019.

{
  

O custo de uma violação teve um aumento
de               em 2022 no Brasil. O total
aumentou de 1,08 milhão para

O comércio digital vai ser um negócio de
                             
até              e com este crescimento o volume
de ataques tende a crescer também.

800 bilhões de dólares
2024,

1,38 milhão
de dólares.

27.8%
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72%    fazem gestão de vulnerabilidades. O resultado da pesquisa não se mostra assertivo
se relacionarmos com o SCAN de vulnerabilidades. Provavelmente seguimos com a
mesma dificuldade identificada no último ano, e a falta de profissionais e processos entre
TI e SI podem ser os fatores do alto número de vulnerabilidades detectadas.

61%    fazem treinamento e capacitação.
Houve um aumento do número de
treinamento e capacitação com relação ao
ano passado. É um ótimo sinal! Porém, a
meta é chegar a               e para isso temos
um longo caminho pela frente. 

          fazem gestão de risco. É um ótimo
resultado, ainda mais sabendo que é       
 maior do que no ano passado. Esse dado
mostra que as empresas estão preocupadas
com os riscos.

   querem fazer seguro, representando um aumento de        
em relação ao estudo anterior.

POSITIVO:

72% 

11%

45% 15%

61%

100%,

72% 
6% 
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NEGATIVO:

         utilizam framework. A falta
de uso de framework pode gerar
entregas com qualidade inferior

ao esperado.

         das empresas foram vítimas de ataque no
último ano,        mais que em 2021.

           têm plano de respostas à incidentes de
SI. O plano é fundamental para orquestrar as
atividades numa situação crítica.

53% 

           têm dificuldade de contratação, mesmo
resultado do ano anterior. Acreditamos que a
falta de profissionais vai continuar sendo um
problema pelos próximos anos.

63%

           não fazem pentest. Um pentest de redes vem sendo substituído por uma gestão de
superfície de ataque contínua, o que pode ser uma alternativa para estas empresas, pois
não devem possuir regulamentação nem aplicações e API’s próprias. Lembrando que se um
pentest for contratado, deve incluir teste de aplicações e API.

29%

Este resultado fecha com o alto
tempo de detecção e recuperação
dos ambientes, em média de 277
dias. 

Os investimentos em detecção e
recuperação precisam aumentar.

Foco de investimentos:
65% prevenção
7%   detecção
18% recuperação (Pure é a
melhor solução para isso)

44%

13%
3%



Para o SACN de vulnerabilidades foram utilizadas as mesmas técnicas que um atacante
usaria. Iniciamos somente com o domínio da organização e a partir dele foram enumerados
subdomínios e tecnologias utilizadas nos sistemas. Após a enumeração, foram executados
programas opensource que identificam vulnerabilidades conhecidas (CVEs) e classificam o
risco como baixo, médio ou alto, baseado no impacto que a vulnerabilidade explorada pode
causar na organização.

Questionário Aplicado

A sua empresa conduz uma avaliação de
risco periódica e identifica os riscos de
segurança cibernética? 

A sua empresa possui um gerenciamento
contínuo de vulnerabilidade
(identificação, priorização e correção)? 

A sua empresa conduz programas de
treinamento e conscientização sobre as
ameaças cibernéticas aos seus
colaboradores? 

A sua empresa possui um plano de
respostas a incidentes de segurança
cibernética?

A sua empresa adota alguma norma ou
framework de segurança? (Ex. Instituto
Norte-americano de Normas e Tecnologia
(NIST), Organização Internacional de
Normalização (ISO), Center for Internet
Security (CIS), outros) 

A sua empresa já foi vítima de algum
ataque cibernético bem-sucedido no último
ano? 

A sua empresa possui ou pretende
contratar seguro para riscos digitais nos
próximos 3 anos? 

A sua empresa enfrenta dificuldades na
contratação e retenção de profissionais
de segurança cibernética?

A sua empresa realiza pentest com qual
frequência?

Os investimentos de cibersegurança da
sua empresa no próximo ano serão
destinados em:

Sobre o SCAN

Henrique Schneider Vagner Christ
CEO Security Specialist

FALE COM UM ESPECIALISTA

Entre em contato
diretamente conosco

51. 3061-4446
contato@netfive.com.br
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netfive.com.br

http://netfive.com.br/


27.

RECOMENDAÇÕES DA

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
(Não aceitamos menos de 100%

 e o foco deve ser em engenharia
social e phishing)

 

GESTAO DE VULNERABILIDADES INVESTIMENTOS EM DETECÇÃO
E RECUPERAÇÃO

(PURE 4R é a melhor solução)
 

GESTÃO DE IDENTIDADE
(Credenciais)


