
38%

Índice de gestão de acesso 
da Thales de 2021

Desafios do acesso 
confiável em um mundo 
onde a nuvem predomina

A pandemia introduziu novas 
preocupações de segurança 
em relação ao trabalho remoto

Acesso condicional Zero Trust 
(ZTNA/SDP)

gestão de acesso 
baseado em nuvem

44% 43%

Tecnologias líderes nas quais as 
empresas estão investindo 
durante a pandemia

86%

49%

estão preocupados com 
riscos/ameaças à segurança 

devido ao trabalho remoto 
de funcionários

estão confiantes de que suas 
soluções de segurança de acesso 
permitem que funcionários remotos 
trabalhem de forma segura

O acesso remoto é o principal caso de 
uso para a adoção de MFA 

adotaram  a 2FA em  suas em presas

40%

estão usando MFA para funcionários 
remotos não especializados em TI

estão usando a MFA 
para terceiros

estão usando a MFA para funcionários 
privilegiados e pessoal de TI

68%

53%

46%

As ferramentas de gestão de 
acesso são fundamentais para a 
segurança Zero Trust, mas a 
complexidade é o desafio

não têm uma 
solução de gestão 

de acesso 
implantada

63%

dizem que proteger tanto 
as soluções locais como 

as soluções baseadas em 
nuvem é o principal 

desafio da gestão de 
acesso

26%

A estratégia de Zero Trust ainda 
é nova, mas interessa muito

28% 50%
afirmam ter uma estratégia 
formal e adotaram 
ativamente uma política 
de Zero Trust 

estão planejando e buscando 
alternativas para desenvolver 
uma estratégia de Zero Trust

Segurança de dados moderna 
para um mundo de Zero Trust

Descoberta 
de dados 
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de dados 

confidenciais

Segurança 
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criptográficas

Controle 
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Acesse cpl.thalesgroup.com/access-management-index 
para baixar o relatório completo com recomendações 
da 451 Research.

Fonte: pesquisa personalizada sobre gestão de acesso de 2021 da 451 Research, parte da S&P Global Market Intelligence, encomendada 
pela Thales

A VPN ainda é uma tecnologia líder 
na era do trabalho remoto

VPN Infraestrutura de 
desktop virtual

60%62%

gestão de acesso 
baseado em nuvem 

60%

Os 3 principais métodos de acesso remoto dos funcionários a aplicativos

estão considerando
Zero Trust (ZTNA/SDP)

40%

estão inclinados a adotar 
MFA como forma de tornar 

o acesso mais seguro

25%

46%
da infraestrutura de segurança 
das empresas latino-americanas 
não estava preparada para lidar 
com a gama de riscos 
associados ao novo ambiente 
operacional de negócios 
causados pela pandemia 

EDIÇÃO DA AMÉRICA LATINA

usam mais de 3 
ferramentas de 
autentificação

28%

estão considerando ir além das VPNs existentes

78%
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