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Relatório de segurança da TI para PME 2018

Untangle fornece soluções de segurança de rede para pequenas e médias empresas (SMBs) em todo 
o mundo. Untangle pesquisou mais de 350 PMEs globalmente para saber mais sobre o estado da 
segurança da TI nessas organizações. Reunimos dados sobre tendências de TI que incluem restrições 
de orçamento e recursos, violações, infraestrutura de TI, adoção da nuvem e o estado geral de TI.
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INTRODUÇÃO

PRINCIPAIS CONCLUSÕES
As PMEs estão muito 
preocupadas com a segurança, 
mas enfrentam restrições de 
orçamentos limitados e a falta 
de experiência interna.

A maioria das PMEs não possui 
um profissional de segurança 
da TI dedicado, aumentando 
a necessidade de soluções de 
segurança simples e eficazes.
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Os ataques a PMEs continuaram 
a aumentar, geralmente 
por meio de ataques de 
ransomware ou phishing.

As PMEs estão buscando alter- 
nativas para sua infraestrutura 
de TI, incluindo soluções na 
nuvem e SD-WAN.
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Quase 80% dos entrevistados classificam 
a segurança como muito importante para 
o negócio. No entanto, a maioria das 
PMEs não estão preparadas para lidar 
com questões de segurança da TI, já que 
mais de 50% das empresas dividem a 
responsabilidade sobre a segurança da TI 
entre outras funções, fazendo que esses 
funcionários trabalhem em dobro. Além 
disso, menos de 30% têm um profissional 
de segurança da TI dedicado na equipe. Enquanto a maioria das PMEs (75%) tem menos de 5 locais físicos 
e (60%) tem menos de 100 dispositivos de usuário final para gerenciar, a segurança da TI ainda continua 
sendo uma luta constante para empresas com recursos limitados.
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Não, mas nós
estamos em busca
de um profissional

Não, nós terceirizamos
o gerenciamento da

segurança da TI

Não, nós distribuímos
as responsabilidades
entre outras funções

Sim

VOCÊ TEM NA EMPRESA UM PROFISSIONAL 
DE SEGURANÇA DA TI?

27%
têm um profissional 
de segurança da TI 

dedicado 

52%
das empresas dividem a 
responsabilidade sobre 

a segurança da TI

ESTADO DE SEGURANÇA DA TI



Restrições orçamentárias (47%) são o maior desafio que as PMEs enfrentam quando se trata de segurança da 
TI. Tempo limitado para pesquisar e entender novas ameaças (37%) e falta de mão de obra para monitorar e 
gerenciar a segurança (34%) também foram limitantes. Quando se trata de orçamento, mais de 50% dos 
entrevistados tinham menos de US $ 5.000 por ano em segurança da TI, e metade deles tinha menos de 
US $ 1.000 por ano. 

Considerando que o Gartner estima que US $ 96,3 bilhões serão gastos em soluções de segurança empresarial 
em 20181, os pequenos orçamentos que as PMEs possuem dificultam a antecipação das ameaças emergentes. 
Quase 40% das PMEs passaram por um ataque cibernético. Malware e phishing são os principais culpados, com 
o ransomware logo atrás.
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QUAIS BARREIRAS VOCÊ ENFRENTA 
QUANDO SE TRATA DE SEGURANÇA DA TI?

Tempo escasso para
entender novas ameaças

Falta de mão de obra
para monitorar a segurança

Funcionários negligentes
(não seguem os protocolos)

Conhecimento
de soluções limitado

Outro

Limitações
de orçamento

CIBERATAQUES E RECURSOS LIMITADOS



Quando questionados sobre as políticas BYOD (Bring-Your-Own-Device), surpreendentes 34% dos entrevistados 
declararam que não possuem uma política de BYOD. A falta de uma política de BYOD pode ser um fator que 
contribui para as violações que algumas PMEs experimentaram. Felizmente, mais de 80% das empresas 
não permitem a presença de terceiros na rede ou possuem uma rede separada visitantes. Somente permitir 
dispositivos conhecidos na rede interna pode ser o primeiro passo para as PMEs recuperarem o controle de 
sua rede e minimizar o risco de ameaças.

TIPOS DE ATAQUES CIBERNÉTICOS 
OU VIOLAÇÕES SOFRIDOS POR UMA 

ORGANIZAÇÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES
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80%
empresas não permitem a terceiros na 
rede ou têm uma rede separada para 

terceiros usarem

34%
dos entrevistados 

não tem 
política BYOD

Phishing

RamsonwareOutros

Malware
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Pedimos aos entrevistados que classificassem as soluções de segurança da TI por ordem de importância 
quando se trata de compras. Firewall e soluções de segurança de rede foram as melhor classificadas, com 
soluções antivírus ou anti-malware logo atrás. A segurança do endpoint, o gerenciamento de identidades 
e acesso e as soluções de filtragem da Web foram os próximos mais bem classificados.

Em termos de infraestrutura de TI, a maioria das PMEs (76%) possui 75% ou mais de sua infraestrutura 
implantada no local, enquanto a maioria das organizações (82%) possui menos de 25% de sua 
infraestrutura de TI implantada na nuvem. No entanto, as PMEs estão começando a analisar as opções 
de nuvem quando se trata da implantação de firewalls. Embora a maioria dos entrevistados não tenha 
implantado um firewall em nenhum serviço de nuvem pública, mais de 10% estavam pesquisando ou 
planejando implementá-los no futuro.

Daqueles que implantaram um firewall na nuvem, mais de 30% já possuem, planejam ou estão buscando 
implementar soluções SD-WAN. A redução do risco e o gerenciamento de filiais são as principais razões 
pelas quais as PMEs implantaram soluções SD-WAN. O SD-WAN e o Firewall-como-um-serviço (FWaas) 
estão se tornando mais populares entre as PMEs, pois oferecem melhor largura de banda, simplificam a 
segurança e podem economizar custos de equipamentos e despesas excessivas da organização.

76%
de SMBs têm 75% ou 

mais de sua infraestrutura 
implantada nas instalações

82%
das PMEs têm menos de 

25% de sua infraestrutura de 
TI implantada na nuvem

SEGURANÇA É UMA PREOCUPAÇÃO

Nuvem Pública
Com o NG Firewall, é fácil criar uma malha de segurança de rede 

entre sua sede, locais remotos e a nuvem pública. 

DESCUBRA COMO

https://www.untangle.com/untangle-ng-firewall/public-cloud/
https://www.untangle.com/untangle-ng-firewall/public-cloud/


SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DA TI CLASSIFICADAS 
POR IMPORTÂNCIA

Firewall/segurança
de rede

Proteção Anti-vírus/
anti-malware

Segurança de Endpoint

Gerenciamento de
identidade e acesso

Fitragem web

Gerenciamento de
risco e compliance

Criptografia

Proteção contra DDoS
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As PMEs sempre terão que enfrentar orçamentos e recursos limitados alocados à segurança da TI. No 
entanto, à medida que os hackers se tornam mais sofisticados, é crucial que as organizações adotem uma 
abordagem proativa em vez de esperar para ver se serão vítimas. Passos simples como separar a rede 
interna dos dispositivos públicos ou móveis e educar os funcionários sobre como identificar ataques de 
phishing podem ser vitais para as pequenas e médias empresas.

OLHANDO PARA FRENTE
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UNTANGLE NG FIREWALL PARA PMES

Untangle fornece segurança de rede simples 
e acessível especificamente para PME. Nosso 
principal produto, o NG Firewall, oferece 
recursos unificados de gerenciamento de 
ameaças integrados com ferramentas robustas 
de gerenciamento de políticas que permitem 
que os administradores de TI monitorem, 
gerenciem e controlem suas redes e, ao mesmo 
tempo, forneçam proteção contra ameaças em 
evolução. Conhecido por simplificar a segurança 
de rede, o NG Firewall oferece recursos de 
segurança cibernética de nível corporativo em 
um pacote que é fácil de comprar, configurar, 
implantar e manter. O Untangle NG Firewall 
ajuda as PMEs fornecendo:

  Proteção no gateway para bloquear 
malware, spyware, phishing e hackers antes 
que eles alcancem sua rede

  Visibilidade em tudo que acontece na 
camada 7 da rede

  Políticas que funcionam para sua organização 
(ex.: filtrar conteúdo inadequado, priorizar o uso 
da largura de banda)

Os recursos de alertas e relatórios líderes do setor do 
NG Firewall oferecem aos proprietários de empresas 
um nível sem precedentes de insights sobre o que está 
acontecendo com a rede, proporcionando tranquilidade, 
seja no escritório, em casa ou na rua.

Utliizado por mais de 40.000 
clientes em todo o mundo por sua 
eficácia e facilidade de uso, o NG 
Firewall é a melhor solução para 
organizações que enfrentam os 
desafios de segurança de rede e 
também de orçamentos, recursos 
e experiência em TI internos 
limitados.
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A plataforma de inteligência contra ameaças 
cibernéticas baseada em nuvem da Untangle, 
ScoutIQ ™, fornece proteção contra ameaças de 
malware desconhecidas e explorações de dia zero. A 
plataforma funciona de três maneiras: examinando 
proativamente todas as redes—incluindo o tráfego 
criptografado—para várias ameaças e malwares, 
fornecendo proteção contínua contra ameaças ao 
agregar dados das implantações do NG Firewall em 
todo o mundo e sintetizando dados de serviços de 
inteligência contra ameaças em todo o setor.

  Rede mundial de sensores de dezenas de milhares 
de implementações do NG Firewall coletam dados 
de telemetria anônimos de atividades maliciosas, 
incluindo tentativas e penetrações. Os dados são 
coletados para a nuvem Untangle e compartilhada 
com todas as outras Implantações do NG Firewall 
para impedir proativamente que as ameaças 
penetrem nas redes.

  Detecção automática de dia zero de arquivos 
maliciosos permite a prevenção imediata 
de ameaças, vírus e malware. Os dados são 

inspecionado no nível de metadados - IP, 
porta,protocolo, URL, aplicação - e agregado 
através de sensores de rede na nuvem.

  A tecnologia do mecanismo de patrulhamento 
fornece uma camada adicional de proteção, 
sintetizando dados em toda a indústria, 
impulsionando uma inteligência de ameaças 
compartilhada para umabordagem multi-camada.

  Milhões de arquivos verificados por dia.

  Bloqueando abusos encontrados em tipos de 
arquivo comuns: PDF, RTF, Documentos do Office, 
anexos de e-mail,Arquivos Javascript e executáveis. 
Juntamente com o Untangle Virus Blocker e o Virus 
Blocker Lite (parte da plataforma NG Firewall), 
o ScoutIQ fornece proteção contra ameaças 
multicamada.

INTELIGÊNCIA DE AMEAÇAS CIBERNÉTICAS

Métricas de Proteção 
2018 YTD

  600,000+ ameaças detectadas

  59,000+ sensores

  monitoramento 24 x 7 x 365 

  66,000+ maior contagem de 
 ameaças detectadas em um dia

  Top tipos de malware detectados: 
 45% trojans 
 32% malvertising & adware
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Untangle é uma empresa inovadora em segurança cibernética para o mercado PME, salvaguardando a vida 
digital das pessoas em casa, no trabalho e em movimento. O conjunto integrado de software e appliances 
da Untangle oferece recursos de nível corporativo e simplicidade orientada para o consumidor, trazendo 
uma nova geração de segurança inteligente para residências e empresas de pequeno a médio porte. As 
premiadas soluções de segurança de rede da Untangle são acreditadas por mais de 400.000 clientes, 
protegendo quase 5 milhões de pessoas, seus computadores e redes em todo o mundo.

REFERÊNCIA
1 https://www.gartner.com/newsroom/id/3836563

FCBrasil 
Distribuidora de Soluções de 
Segurança, Backup e Redes 
www.fcbrasil.com.br

Para informações sobre o produto ou para tornar-se 
uma revenda, entre em contato: 
Fone:(21) 4063 7703 / (11) 4063 4840 /  (51) 4063 8776  
E-mail:vendas@fcbrasil.com.br

©2018 Untangle, Inc. All rights reserved. Untangle and the Untangle logo 
are registered marks or trademarks of Untangle, Inc. All other company 
or product names are the property of their respective owners.

SOBRE A UNTANGLE

PRÊMIOS RECENTES

SOBRE A FCBRASIL
A FCBrasil é a distribuidora oficial dos produtos Untangle no Brasil. A FCBrasil é uma empresa de 
distribuição de software especializada em segurança da informação, backup e redes. Promove soluções 
fáceis de usar, inovadoras e poderosas que ajudam empresas a proteger seus negócios. Como distribuidora 
de valor agregado, ajuda os parceiros fornecedores a expandir seus negócios no Brasil e em outros países 
da América Latina. 

https://www.gartner.com/newsroom/id/3836563

