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Sobre a pesquisa
A Genetec Inc. entrevistou profissionais de segurança física de 26 de
outubro a 26 de novembro de 2021. Após uma revisão das entrevistas
e filtragem de dados, 2.011 entrevistados foram incluídos na amostra
para análise.
Alguns detalhes sobre a metodologia de pesquisa
A público-alvo da pesquisa se concentrou em dois grupos principais:
• Usuários finais (indivíduos que trabalham para organizações que participam da aquisição,
gerenciamento e/ou uso de tecnologia de segurança física) e
• Integradores e instaladores de sistemas (indivíduos que prestam consultoria, integram, instalam
ou prestam serviços em soluções de segurança).
O público-alvo foi alcançado através de terceiros por meio de suas listas de e-mail opt-in, listas
de e-mail opt-in da Genetec e promoções digitais. Os resultados deste relatório são baseados em
respostas de usuários finais e integradores/instaladores de sistemas. No entanto, cada resultado foi
analisado por respostas apenas de usuários finais, apenas integradores/instaladores de sistemas e
por esses dois grupos combinados. Descobriu-se que na maioria dos casos havia pouca diferença
nos resultados (em termos de porcentagem de respostas para cada resposta). Em outras palavras,
as respostas apenas dos usuários finais estavam amplamente alinhadas com as respostas dos
integradores/instaladores de sistemas. O relatório aponta casos em que isso não ocorreu. Da mesma
forma, o relatório também aponta casos em que a porcentagem de respostas difere significativamente
por região geográfica, por setor de usuário final ou pelo número de câmeras instaladas pela
organização dos entrevistados.

25%
75%

Genetec Inc.
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SOBRE A PESQUISA

ESTADO DA SEGURANÇA FÍSICA 2021

Apenas pesquisas totalmente preenchidas enviadas por indivíduos dentro do público-alvo foram incluídas na
análise final.

As amostras incluem público-alvo de todas as regiões geográficas.

15%

40%
6%

18%

21%

Canadá e EUA

Oriente Médio e África

América Latina

Europa

Ásia-Pacífico

Para mais detalhes sobre a metodologia da pesquisa e a demografia dos participantes, consulte os Apêndices 1 e 2.

Genetec Inc.
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Sumário executivo
A segurança física está sendo usada para mais do que proteger pessoas e ativos. As
organizações estão se tornando mais engenhosas e criativas sobre como usam, atualizam e
implantam seus sistemas de segurança. Eles estão pensando de forma mais ampla sobre o papel
da segurança física e o que ela pode fazer além das aplicações tradicionais para agregar mais
valor. As organizações estão usando soluções de segurança física para ir além dos objetivos de
segurança e usando os dados coletados para otimizar e aprimorar as operações de negócios de
maneiras exclusivas.
•

Transformação empresarial: Os últimos dois anos provaram o quanto os departamentos
de segurança física são importantes para a organização e como os dados de segurança e
a tecnologia são estratégicos e moldam as empresas. A segurança física está se tornando
vital para os planos de transformação digital dos negócios

•

Nuvem: Mais organizações estão analisando e adotando soluções baseadas na nuvem
para testar novas aplicações

•

Cybersecurity: À medida que os cibercriminosos se tornam mais sofisticados, as
organizações estão sob maior pressão para escrutinar as medidas, padrões e certificações
de cybersecurity de todo o ecossistema da supply chain

Genetec Inc.
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Principais conclusões
Aumento nos orçamentos OPEX
A perspectiva dos entrevistados foi mais positiva este ano do que no relatório de 2020. Os
orçamentos cresceram mais do que o esperado à medida que os negócios começaram a se
recuperar, permitindo o investimento em soluções de segurança física:

Orçamentos OPEX em 2021 a nível global
pesquisa de 2020

pesquisa de 2021

48%

56%

previram que os orçamentos
permaneçam estáveis ou aumentem
segundo a pesquisa de 2020

relataram que os orçamentos
permaneceram estáveis ou aumentaram
segundo a pesquisa de 2021

36%

22%

previram que os orçamentos cairiam
segundo a pesquisa de 2020

relataram que os orçamentos caíram
segundo a pesquisa de 2021

Daqueles que relataram aumentos orçamentários

80% indicaram um aumento
entre 10% e 50%
em 2021,

Genetec Inc.
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Adaptando-se a mudanças de prioridades
Algumas regiões continuam sendo afetadas pela pandemia,
enquanto outras voltaram às operações de rotina.
Curiosamente, as respostas da pesquisa indicam que os
departamentos de segurança física se adaptaram e se
tornaram flexíveis às mudanças de prioridades. Por exemplo,
a maior capacidade de configuração remota e monitoramento
de integridade, até mesmo instalações remotas e integrações,
pode significar menor permanência no local e economia de
custos para o usuário final e o integrador. A pesquisa também
sugere que os usuários finais estão ficando mais acostumados
com o trabalho remoto. 62% indicaram que um desafio
enfrentado em 2021, foi uma queda de 17% em relação a 2020
(vale notar que esse percentual foi maior para integradores de
sistemas, com 72% percebendo-o como um desafio em 2021).
Para os integradores de sistemas, grande parte de sua função
exige presença no local, mas os fornecedores de segurança
física os ajudam com trabalho remoto sempre que possível.

AUMENTO NOS ORÇAMENTOS OPEX

“A escassez de pessoal
e da fabricação/
distribuição de
equipamentos
causaram sérios
atrasos”
– Respondente da pesquisa com o
usuário final

Ponto de vista
“À medida que emergimos da pandemia, as organizações enfrentarão três tendências
ocultas:
1. mudanças na dimensão física do trabalho à medida que os espaços de trabalho
evoluem para hubs de colaboração e coesão
2. automação do fluxo de trabalho rotineiro em uma tentativa de impulsionar a
produtividade e a retenção
3. interesse da administração em alcançar a resiliência operacional por meio do
gerenciamento integrado de riscos”
Pervez R. Siddiqui
Vice-presidente, Ofertas e Transformação

Genetec Inc.
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OBSERVAÇÕES SOBRE A ADOÇÃO DA NUVEM

Observações sobre a adoção da nuvem
No passado, os departamentos de segurança física estavam relutantes em migrar seus sistemas para a nuvem.
Mas a funcionalidade fornecida pelas soluções baseadas na nuvem se tornou mais interessante, pois algumas
organizações tiveram que fechar ou interromper parcialmente as atividades durante a pandemia.
Os usuários finais estão procurando executar/monitorar remotamente:
• vídeo
• controle da câmera

• manutenção da integridade do
sistema

• gerenciamento de gravação

• patches de firmware/software

35% dos entrevistados indicaram que a pandemia desencadeou ou acelerou sua estratégia de nuvem
especificamente relacionada à segurança física. Este é um aumento em relação à pesquisa do ano passado,
quando 31% dos entrevistados indicaram o mesmo. Na América Latina, houve um aumento ainda maior, pois
46% dos entrevistados indicaram que a pandemia havia motivado ou acelerado sua estratégia de nuvem.

25% dos ambientes de segurança física
são na nuvem ou nuvem híbrida
In 2021

In 2020

26%

40%

said 1/4 of their physical security
environments are cloud-based

said 1/4 of their physical security
environments are cloud-based

46% dos
entrevistados na
América Latina
indicaram que a
pandemia desencadeou
ou acelerou sua
estratégia de nuvem

40% dos entrevistados relataram que pelo menos 25% de seu ambiente de segurança física
é na nuvem ou nuvem híbrida, indicando que sua jornada na nuvem pelo menos teve início.
Trata-se de um grande aumento em relação à pesquisa do ano passado, quando apenas 26%
dos entrevistados disseram o mesmo. As respostas a esta pergunta variaram de acordo com
o tamanho da organização. 37% dos entrevistados em empresas com 1.000 funcionários ou
menos relataram que pelo menos 25% de seu ambiente de segurança física é na nuvem ou
nuvem híbrida. Isso se compara com 45% dos entrevistados em empresas com mais
de 1.000 funcionários.

Genetec Inc.
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OBSERVAÇÕES SOBRE A ADOÇÃO DA NUVEM

Adoção da nuvem em todo o mundo
Os resultados desta pergunta variaram por região. 37% dos entrevistados na América Latina
indicou que pelo menos 25% utilizam nuvem ou hibrido, enquanto na Europa 52% e no Oriente
Médio 14% indicou o mesmo. O ambiente regulatório rigoroso em alguns países do Oriente
Médio pode estar desempenhando um papel na limitação do armazenamento de dados de
vídeo na nuvem. Os entrevistados do Oriente Médio foram mais propensos a selecionar
“hospedagem de dados fora do seu país” como um motivo que os impede de implantar
soluções de segurança na nuvem. Os entrevistados europeus foram os próximos com maior
probabilidade de selecionar essa resposta.

ADOÇÃO DA NUVEM EM TODO O MUNDO

Adoção de nuvem ou nuvem híbrida por região
100%
41%

52%

37%

14%

80%

36%

31%

38%

86%

60%
59%

69%

64%

63%

62%

48%

40%

20%
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0%

0-25% adotaram a nuvem ou nuvem hibrida
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25-100% adotaram a nuvem ou nuvem hibrida
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OBSERVAÇÕES SOBRE A ADOÇÃO DA NUVEM

ADOÇÃO DA NUVEM EM TODO O MUNDO

Quanto do seu ambiente de segurança física
é na nuvem ou nuvem híbrida? (Selecione um)
3%

4%

8%

0-25%
25-50%

24%

60%

50-75%
75-100%
Tudo na nuvem ou
nuvem híbrida

NUVEM
Grandes organizações estão Amais
abertas a soluções na nuvem

30%
dos
entrevistados

implantaram pelo
menos algum
Videomonitoramento
como um Serviço (VSaaS).

Genetec Inc.

29%
dos
entrevistados

implantaram pelo
menos algum Controle
de Acesso como um
Serviço (ACaaS).

A porcentagem de
entrevistados que
implantaram pelo
menos algumas
dessas soluções na
nuvem aumentou
com o tamanho da
empresa.
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OBSERVAÇÕES SOBRE A ADOÇÃO DA NUVEM

Profissionais de segurança com capacitação em serviços
na nuvem estão em alta demanda
A falta de conhecimento sobre nuvem, assim como pessoal de
segurança qualificado ainda parece ter um papel significativo
na adoção da tecnologia no setor de segurança física. Isso
ficou mais evidente em organizações com sistemas menores.
Os usuários finais em organizações que gerenciam 100
câmeras ou menos citaram a “falta de familiaridade com a
nuvem” como o motivo mais frequente para a lenta adoção
de soluções baseadas na nuvem. Isso mostrou-se bem menos
frequente para usuários finais em organizações com sistemas
maiores. Os comentários também demonstraram que, quando
se trata de recrutamento, é difícil encontrar profissionais de
segurança experientes com um bom conjunto de habilidades
com rede e experiência com nuvem.

A adoção da nuvem continuará aumentando
As respostas indicaram claramente que essa tendência em
direção à nuvem continuará. 94% dos entrevistados a nível
global disseram que têm planos para implementar soluçõesna
nuvem ou nuvem híbrida de longo prazo: 18% com soluções
completamente na nuvem e 76% com soluções híbridas.
Na América Latina, esse percentual é maior, com 97% dos
entrevistados que têm planos para implementar soluções em
longo prazo: 21% com soluções totalmente em nuvem e 76%
com soluções híbridas.

Profissionais de segurança
com um bom conjunto de
habilidades com rede e
experiência com nuvem
continuam sendo muito
procurados.
Amostragem de
comentários do usuário
final
“Muito poucos novos
colaboradores qualificados ”
“Falta de mão de obra
qualificada”
“Encontrar e treinar
pessoas em nossa indústria
exclusiva”
“Necessidade de recursos
adicionais e incapacidade de
obter suporte suficiente do
departamento de TI interno”

97% na
América Latina
indicaram planos

para dar início ou
continuar a implantar
partes de sua solução
de segurança
na nuvem.

Genetec Inc.
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FUNÇAO VITAL DA SEGURANÇA FÍSICA

Funçao vital da segurança física
Mais de 69% a nível global e mais de 63% na América Latina
descreveram a segurança física descrita relacionados como
vital imporância. A segurança física continua a evoluir desde
quando era vista apenas como uma ferramenta para reagir
ao crime. Hoje, desempenha um papel mais significativo
como elemento essencial na transformação digital dos
processos organizacionais.
Também parece que, à medida que as organizações
crescem, suas opiniões sobre o valor e/ou uso de dados
de segurança física mudam. Uma proporção maior de
entrevistados de organizações maiores selecionou vários
usos para sua segurança física e dados. Isso pode ser
porque eles estão mais avançados em suas iniciativas
de transformação digital do que empresas menores.
Ter gerenciamento e estrutura de dados suficientes é
fundamental para agregar valor adicional a partir dos
dados coletados em sistemas de segurança físicos. Vários
participantes da pesquisa comentaram que pretendiam
investir em soluções de gerenciamento de dados para
avançar ou melhorar a funcionalidade de seu ambiente de
segurança física nos próximos 12 meses.

Mais de 63%

dos entrevistados
descreveram a
segurança física e os
dados relacionados
como “de vital
importância”.

“Usamos a vigilância inteligente para sermos
proativos em vez de ser reativos”
– Respondente da pesquisa com o usuário final

“Sem transformação digital, é quase
impossível gerenciar os dados gerados por
uma empresa de serviços de segurança”
– Respondente da pesquisa com o usuário final

Genetec Inc.
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FUNÇAO VITAL DA SEGURANÇA FÍSICA

O PAPEL VITAL DA SEGURANÇA FÍSICA

Como as organizações veem a segurança física
e dados relacionados de acordo com o tamanho da organização
500,000+ Funcionários

67%

100,001-500,000 Funcionários

78%

10,001-100,000 Funcionários

82%

1,001-10,000 Funcionários

78%

201-1,000 Funcionários

68%

21-200 Funcionários

64%

1-20 Funcionários

59%

56%

46%

53%

46%

63%

42%

46%

34%

40%

37%

34%

34%

41%

43%

50%

33%

43%

58%

51%

50%

34%

35%

29%

44%

43%

36%

36%

27.%

25%

40%

25%

23%

29%

47%

38%

33%

17%

28%

28%

23%

22%

25%

Missão crítica para a organização, ajudando a proteger pessoas e ativos
Proteja nossas instalações/escritórios
Ajude a melhorar a produtividade geral dos negócios, a eficiência e a otimização de ativos
Ajude a melhorar a satisfação do cliente com eficiência e percepção
Garantir a conformidade com as diretrizes regulatórias (durante/pós-pandemia)
Garantir a conformidade com as diretrizes regulatórias (pré-pandemia)
Ajude a reduzir os custos operacionais

Genetec Inc.
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INSIGHTS SOBRE SEGURANÇA FÍSICA HOJE

Insights sobre segurança física hoje
91% dos entrevistados a nível global e da América latina relataram executar
videomonitoramento e controle de acesso em suas implantações de segurança física. Não
surpreendentemente, os entrevistados de organizações menores eram mais propensos a
relatar apenas a execução de videomonitoramento ou controle de acesso em
suas organizações.

80%

dos entrevistados

Indicaram que sua organização havia
implementado qualquer dos seguintes
cenários:
• integração entre sistemas de videomonitoramento e
controle de acesso de diferentes fornecedores, ou
• soluções de videomonitoramento e controle de acesso
unificadas de um único fabricante

Trata-se de um aumento em relação à pesquisa do ano passado, quando 76% dos
entrevistados indicaram que sua organização havia implementado uma dessas opções.
Parece que tanto os usuários finais quanto os integradores de sistemas desejam visibilidade e
facilidade de manutenção e gerenciamento em todo o sistema.

Genetec Inc.
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES

INSIGHTS SOBRE SEGURANÇA FÍSICA HOJE

Qual tecnologia adicional você implantou no ambiente de
segurança física da sua organização?
(marque todos que se aplicam)
Video analítico

51%

Proteção de perímetro

42% 44%

Solução de videomonitoramento

35%

Reconhecimento de placa
de veículos

36%

29%

Ferramentas de cybersecurity

41%

40%

34%

15% 17%

Nenhuma das anteriores

Outros

54%

2%3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

Mudanças na tecnologia – o ano passado
Na fase inicial da pandemia, o interesse cresceu rapidamente
por uma variedade de soluções de segurança que poderiam
ajudar no gerenciamento de visitantes, implementar
mandatos governamentais e melhorar os recursos remotos.

Genetec Inc.
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MUDANÇAS NA TECNOLOGIA – O ANO PASSADO

A Pesquisa do Estado da Indústria de Segurança Eletrônica indica que o interesse na leitura de
temperatura diminuiu significativamente em 2021, com apenas 29% dos entrevistados a nível
gobal dando prioridade em comparação com 51% anteriormente.

MUDANÇAS NA TECNOLOGIA – O ANO PASSADO

Quais recursos você priorizou em 2021?
Gerenciamento de visitantes

38%

Recursos remotos

37%

Detecção de intruso

33%

Proteção de perímetro

32%

Gerenciamento de ocupação

29%

Leitura de temperatura

28%

Detecção de máscara facial

23%

Nenhum

12%

Rastreamento de proximidade

11%

Outros

2%
0%

Genetec Inc.

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%
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MUDANÇAS NA TECNOLOGIA – O ANO PASSADO

Na América Latina, essa queda se reflete mais do que 2021 a 2022, onde 49% da os
entrevistados priorizaram a leitura de temperatura em 2021 versus apenas 20% de interesse
em planos para 2022.

MUDANÇAS NA TECNOLOGIA NA AMÉRICA LATINA – ANO PASSADO

Quais recursos você priorizou em 2021?
Leitura de temperatura

49%

Gerenciamento de visitantes

43%

Proteção de perímetro

37%

Gerenciamento de ocupação

36%

Recursos remotos

33%

Detecção de intruso

33%

Detecção de máscara facial

30%

Rastreamento de proximidade

10%

Nenhum

4%

Outros

2%
0%

Genetec Inc.
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MUDANÇAS NA TECNOLOGIA – O PRÓXIMO ANO

Mudanças na tecnologia – o próximo ano
Os investimentos em controle de acesso estão aumentando.
A nível global, 52% dos entrevistados responderam
que em nos próximos 12 meses eles planejam investir
em controle de acesso. Na América Latina, esta foi a
segunda solução com maior votar com 42%. Também
vale a pena notar a importância da análise de vídeo. 49%
globalmente e 46%. Os entrevistados da América Latina
querem investir em análise de vídeo.A adoção de analíticos
de vídeo cresceu rapidamente nos últimos anos, pois a
tecnologia de aprendizado profundo permitiu uma elevação
no desempenho. Novas aplicações podem melhorar a
funcionalidade de implantações existentes e transformar
digitalmente os processos de negócios.

MUDANÇAS NA TECNOLOGIA – O ANO À FRENTE

Em quais soluções você pretende investir para avançar ou melhorar
seu ambiente de segurança física nos próximos 12 meses?
Controle de acesso

52%

Video Analítico

49%

Videomonitoramento

48%

Ferramentas de cybersecurity

36%

Proteção de perímetro

32%

Reconhecimento facial

32%

Gerenciamento de visitantes

28%

Reconhecimento de placas de veículos

27%
26%

Gerenciamento de incidentes
Tecnologias de leitura de temperatura

20%
4%

Outros
0%

Genetec Inc.

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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MUDANÇAS NA TECNOLOGIA – O PRÓXIMO ANO

CAMBIOS EN LA TECNOLOGÍA EN LATINOAMÉRICA – O PRÓXIMO ANO

Em quais soluções você pretende investir para avançar ou melhorar
seu ambiente de segurança eletrônica nos próximos 12 meses?
Video Analítico

46%

Controle de acesso

42%

Videomonitoramento

42%

Ferramentas de cybersecurity

36%

Proteção de perímetro

36%

Reconhecimento facial

36%

Gerenciamento de visitantes

28%

Reconhecimento de placas de veículos

25%

Gerenciamento de incidentes

24%

Tecnologias de leitura de temperatura

20%

Outros

4%
0%

Genetec Inc.
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PREOCUPAÇÕES COM CYBERSECURITY

Preocupações com cybersecurity
No relatório do ano passado, o principa desafio que as organizações enfrentaram foi
gerenciar a segurança dos colaboradores e visitantes. Este ano, o gerenciamento de
visitantes caiu para a posição nº 5, com a cybersecurity tornando-se o desafio nº 1. Uma
razão para isso é que mais colaboradores estão trabalhando remotamente e, como resultado,
mais organizações estão constatando um aumento no crime cibernético. Na América Latina,
o desafio maiores continuam a ser as ameaças à segurança física das instalações, seguidas
sim, por vulnerabilidades cibernéticas e gerenciamento remoto. Isso se deve às altas taxas
decriminalidade e protestos que dispararam na região desde o início da pandemia e um
adoção mais rápida da tecnologia em nuvem.

PREOCUPAÇÕES COM CYBERSECURITY

54%
dos entrevistados
globalmente

54%

dos entrevistados
na América Latina

Têm mais de 25% de sua equipe de operações de segurança física
configurada para trabalhar remotamente
PREOCUPAÇÕES COM CYBERSECURITY

Principais desafios enfrentados pelas organizações em 2021
GLOBALMENTE

NA AMÉRICA LATINA

52%

47%

47%

52%

46%

46%

Vulnerabilidades
de cybersecurity

Gerenciamento
remoto

Infraestrutura
desatualizada

Ameaças à
segurança das
instalações

Vulnerabilidades
de cybersecurity

Gestão controlo
remoto

Genetec Inc.
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PREOCUPAÇÕES COM CYBERSECURITY

Preocupações com a cybersecurity impedem a adoção da nuvem
A maioria das implantações de segurança física permanece no local. As
práticas de blindagem cibernética precisam ser uma grande prioridade
para o setor, especialmente considerando o crescente uso da nuvem. As
preocupações com cybersecurity foram destacadas pelos entrevistados em
geral como uma das principais razões que os impedem de adotar a nuvem.
Os usuários finais de instituições financeiras, transporte e governo são os
que mais se preocupam. Esses entrevistados citaram mais comumente “riscos
de cybersecurity” como um motivo que os impede de usar a nuvem em seus
sistemas de segurança física. Para usuários finais de todos os outros setores,
“Custo” foi o motivo mais comumente selecionado, com a maioria ainda
selecionando “riscos de Cybersecurity” em segundo lugar com
mais frequência.
As opiniões sobre cybersecurity variaram entre os entrevistados com base no
número de câmeras que gerenciavam. Os usuários finais cujas organizações
tinham menos de 500 câmeras instaladas classificaram mais comumente
as “vulnerabilidades de cybersecurity” como uma das principais ameaças
enfrentadas por sua organização. No entanto, esses mesmos usuários finais
eram menos propensos a instalar “ferramentas relacionadas a cybersecurity”
em seu ambiente de segurança física em comparação com usuários finais
cujas organizações tinham mais de 500 câmeras instaladas.

PREOCUPAÇÕES COM CYBERSECURITY

Porcentagem de usuários finais que identificaram que ferramentas
relacionadas a cybersecurity foram implantadas no ambiente de
segurança física de sua organização.

26%
Menos de
500 câmeras
instaladas

Genetec Inc.

37%
Mais de
500 câmeras
instaladas
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PREOCUPAÇÕES COM CYBERSECURITY

Quando se trata dos recursos de cybersecurity e proteção de dados que os entrevistados
implementaram recentemente, as senhas fortes foram a resposta mais mencionada. A
blindagem cibernética do hardware de segurança e a confidencialidade dos dados (por
exemplo, criptografia em transferência e/ou em repouso) foram os próximos mais comuns.
Uma melhor educação sobre as melhores práticas de cybersecurity continua sendo uma
tendência no setor, com usuários finais buscando orientação de seus fornecedores. Os
entrevistados estão preocupados com as melhores práticas gerais no projeto e uso de
sistemas em suas organizações. Vários notaram riscos cibernéticos adicionais devido ao
rápido aumento do trabalho remoto.

“Com mais funcionários trabalhando
remotamente, acho que há mais
oportunidades para colaboradores
inadvertidos se tornarem vítimas de
um ataque cibernético.”
– Respondente da pesquisa com o usuário final

Ponto de vista
“A adoção da nuvem geralmente melhora a condição de segurança de um
sistema. Como acontece com a maioria dos aspectos da Nuvem, a segurança se
torna uma responsabilidade compartilhada. Um provedor de nuvem cuidará da
infraestrutura e sua manutenção enquanto o proprietário usará essa infraestrutura
e a configurará. Do ponto de vista da cybersecurity, os provedores de nuvem
são bons em gerenciar a parte pela qual são responsáveis e ajudar os clientes
a gerenciar as próprias. Eles fornecerão uma infraestrutura segura, a manterão
livre de erros, monitorarão e evitarão ataques ativamente, implementarão várias
práticas recomendadas de segurança e cumprirão os padrões de segurança, além
de investir em novas tecnologias para proteger melhor seus usuários.
Mais do que nunca, os provedores de nuvem estão ajudando os clientes
configurando seus componentes para serem seguros por padrão, orientando
o usuário na fase de configuração, desenvolvendo ferramentas e painéis para
verificar e avaliar a segurança de um determinado sistema e fornecendo suporte e
orientação no caso de um incidente de segurança.”
Mathieu Chevalier
Gerente e Arquiteto Principal de Segurança da Genetec

Genetec Inc.
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Principais conclusões
1

A segurança física demonstra
seu valor
Ao se adaptar rapidamente e usar a tecnologia de segurança para
resolver problemas, os departamentos de segurança física provaram que
desempenham um papel vital na abordagem de novos desafios para suas
organizações. E eles continuarão a investir em soluções unificadas para
facilitar a manutenção, visibilidade e coleta de dados em seus sistemas
para melhorar a funcionalidade e as operações.

A porcentagem usando um sistema unificado a nível global
aumentou de 31% em nossa pesquisa de 2020 para 36% na
pesquisa de 2021.

2

Uma migração acelerada para a nuvem
À medida que mais organizações migrarem para a Nuvem, elas
procurarão uma solução maleável que lhes dê maior agilidade,
flexibilidade e acesso a atualizações para suas implantações de segurança
física por meio de serviços habilitados para nuvem. Independentemente
do objetivo ou tamanho da instalação, as organizações podem minimizar
a manutenção e os custos do sistema e aumentar a resiliência cibernética
usando soluções na nuvem.

94% a nível global e 97% na América Latina indicaram planos
para iniciar ou implantar ainda mais partes de sua solução de
segurança na Nuvem a longo prazo.

3

Um impulso para melhorar a resiliência
cibernética
À medida que o crime cibernético continua a aumentar, o setor de
segurança física tornará a cybersecurity uma das principais prioridades
em 2022, investindo em educação, ferramentas e implementando as
melhores práticas. Eles também precisarão avaliar sua supply chain
e examinar mais de perto todos os fornecedores que compõem sua
infraestrutura de segurança física e obter um entendimento detalhado
de suas políticas de proteção de dados e privacidade.

36% dos entrevistados a nível global e na América Latina
desejam investir em ferramentas relacionadas a cybersecurity
para melhorar seu ambiente de segurança física nos próximos
12 meses.

Genetec Inc.
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Apêndice
Apêndice 1 - Metodologia de pesquisa
A Genetec Inc. entrevistou profissionais de segurança física de 26 de outubro a 26 de novembro
de 2021.
O objetivo da pesquisa foi:
• obter uma visão das operações e ambientes de segurança física
• entender a resposta das organizações a desafios externos, como os causados pela pandemia global e pelo trabalho remoto
• entenda o foco global para 2022
Após uma revisão das entrevistas e filtragem de dados, 2.011 entrevistados foram incluídos na
amostra para análise.

Detalhes sobre a pesquisa e análise
• O público-alvo da pesquisa concentrou-se em
indivíduos que trabalham para organizações que
participam de compras, gerenciamento, serviços
e/ou uso de tecnologia de segurança física. O
público-alvo incluiu usuários finais da Genetec e
participantes contatados através de terceiros por
meio de suas listas de e-mail opt-in.
• Os convites para participar da pesquisa on-line
foram enviados aos potenciais participantes
por e-mail em inglês, francês, alemão, japonês,
coreano, e espanhol.
• O formulário de pesquisa on-line estava
disponível em francês, inglês, alemão, espanhol,
coreano, e japonês.
• Apenas pesquisas totalmente preenchidas
enviadas por indivíduos dentro do público-alvo
foram incluídas na análise final.
• As amostras da pesquisa foram realizadas em
todas as regiões, incluindo América do Norte,
América Central, Caribe, América do Sul,

Europa, Oriente Médio, África, Leste Asiático,
Sul da Ásia, Sudeste Asiático, Ásia Central, Ásia
Ocidental e Austrália-Nova Zelândia.
• As taxas de resposta e as taxas de conclusão
da pesquisa variaram de acordo com a região
e o tamanho da organização, potencialmente
introduzindo erros de amostragem em conjuntos
de subamostras.
• As respostas foram coletadas de três
públicos-alvo principais; usuários finais de
segurança física, integradores de sistemas e
fabricantes. A filtragem de dados foi realizada
para validar a classificação do respondente em
um desses três públicos e limitar possíveis erros.
Considera-se que quaisquer erros não amostrais
resultem da coleta de dados de fora do
público-alvo (por exemplo, indivíduos que se
identificam incorretamente como usuários finais
quando, na verdade, são colaboradores como
integradores de sistemas).

Uma observação sobre cálculos de pesquisa
Devido ao design de arredondamento e pesquisa (incluindo escala de classificação e respostas múltiplas e
questões de múltipla escolha), nem todos os totais percentuais neste relatório equivalerão a 100%.
Genetec Inc.
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APÊNDICE 2 - INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS DA PESQUISA

Apêndice 2 - Informações demográficas da pesquisa
INDÚSTRIAS

FUNÇÃO DE TRABALHO

Serviços de Sistema de Segurança

39%

Contabilidade/Finanças

2%

Energia, Eletricidade e Telecomunicações

14%

Administração, Jurídico

2%

Industrial e Fabricação

11%

Administração/Administração de Escritórios

4%

Educação

7%
6%

Serviço ao Cliente ou Suporte (incluindo
Suporte Técnico)

6%

Governo Estadual/Local
Transporte

5%

Governo Federal/Nacional

4%

Engenharia, R&D, Projeto de Sistema e
Garantia de Qualidade

Saúde

3%

Avaliador

1%

Esportes, Jogos e Hospitalidade

3%

Gerenciamento de Instalações/Operações

5%

Banco e Finanças

3%

Tecnologia da Informação (TI)

Trânsito e Estacionamento

2%

Marketing

2%

Varejo

1%

Gerenciamento de Operações

6%

Gestão de Propriedade

1%

9%

Serviços Profissionais e Associações

1%

Gerenciamento de Projetos/Risco ou
Compliance Gerenciamento

Cannabis

1%

Compras e Pesquisa para Compras

1%

Gestão de Qualidade

1%

17%
28%

1,001-5,000
501-1,000

18%

101-500
10-100

23%

17%

Vendas

11%

Segurança e Proteção

18%

IMPLANTAÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO
(# DE CRACHÁ OU LEITORES DE ACESSO SEM CONTATO)

IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO
(# DE CÂMERAS)

5,000+

16%

1,001 +

28%

501 - 1.000

12%

251 - 500

10%

65 - 250

14%

33 - 64

12%

menos de 32

25%

14%

Genetec Inc.
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APÊNDICE 2 - INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS DA PESQUISA

RECEITA ORGANIZACIONAL (USD)

REGIÕES GEOGRÁFICAS

6%
América do Norte

21%

Europa
América Latina
Ásia-Pacífico
Oriente Médio e África

40%
18%

15%

CONTAGEM GLOBAL DE FUNCIONÁRIOS DA
ORGANIZAÇÃO
1-20 Funcionários

100.001-500.000 Funcionários

USD 1B-10B

8%

USD 500 milhões a milhões

6%

USD 200 milhões a 499,9 milhões

5%

USD 25 milhões a 199,9 milhões

13%

USD 5 milhões a 24,9 milhões

15%

USD 500.000 - 4,9 milhões

15%

Não foi possível divulgar

33%

29%

201-1.000 Funcionários

10.001-100.000 Funcionários

5%

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA FÍSICA
CONTAGEM DE FUNCIONÁRIOS

21-200 Funcionários

1.001-10.000 Funcionários

USD 10 bilhões +

19% 18%
15%
12%
5%

Mais de 500.000 Funcionários

3%

1-20 Funcionários

42%

21-200 Funcionários

34%

201-1.000 Funcionários

12%

1.001-10.000 Funcionários

7%

Mais de 10.000 Funcionários

4%

FAIXA ETÁRIA DO RESPONDENTE

51%

36-50 anos
51-65 anos

25%
22%

20-35 anos
66+ anos

Genetec Inc.
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APÊNDICE 3 - COMENTÁRIOS ABERTOS

Apêndice 3 - Comentários abertos
Os participantes da pesquisa puderam fornecer comentários adicionais associados a algumas perguntas da
pesquisa. A seguir estão as respostas selecionadas que são representativas dos sentimentos gerais:
Como está estruturada a infraestrutura de segurança física
da sua organização?

Quais dos motivos a seguir o impedem de implantar soluções

•

Administração díspar a caminho da centralização total

•

•

Sistemas corporativos sem um SOC ou agência de
segurança centralizada

•

Híbrido; vários departamentos envolvidos

•

A segurança física está sob TI/cybersecurity, sem uma
pessoa dedicada em tempo integral para isso

•

•

de segurança na nuvem?
Problemas para converter soluções corporativas para a
nuvem sem ocupar muita largura de banda usando nossos
sistemas existentes
•

Hospedagem de dados fora da UE

•

É só uma questão de tempo

Sistemas fragmentados instalados através de uma variedade
de fornecedores. Discussões anteriores falaram sobre uma
abordagem padrão

•

A maioria das instalações federais e estaduais não tem

Planejamos estrategicamente mudar para
gerenciamento de segurança centralizado

•

Qual das opções a seguir melhor descreve como sua
organização vê a segurança física e os dados relacionados?
•

Uma forma de garantir o cumprimento das diretrizes
regulatórias (durante/pós-pandemia)

•

Como uma reflexão posterior

•

À medida que a tecnologia de TI evolui, novos conceitos de
equipamentos são aplicados, a segurança correspondente
a esse equipamento também deve passar por upgrade e a
estabilidade é fundamental para controles de larga escala

•

Auxilia em questões de responsabilidade

•

Ajuda a reduzir perdas, traz tranquilidade e melhora a
qualidade de vida

•

Integra as mais recentes tecnologias com melhor
treinamento dos colaboradores para que a eficiência
do seu desempenho faça parte da cadeia de valor de
cada empresa, garantindo programas de continuidade
operacional, proteção de Bens, Clientes e Serviços

permissão para ter sistemas de segurança fora de suas
instalações físicas
Protocolo multicast não suportado

Em quais soluções você pretende investir para evoluir ou
melhorar seu ambiente de segurança física nos próximos 12
meses?
•

Sala de Controle Central

•

Gestão de dados

•

Drones

•

Pontos de coação

•

Detecção de armas ocultas

•

GPS

•

Dispositivos IoT

•

Leitor de Crachás Portátil

•

Reconhecimento por Íris

•

Sistema de endereço público remoto

•

Solução RFID e autenticação multifator

•

Existe atualmente uma tendência a substituir os serviços
de guardas humanos por tecnologia [-] analíticos de vídeo

•

Vigilância e gestão de frotas de transporte

•

Compliance mínimo com requisitos legais

•

Somos pró transformação digital e automação em
processos de segurança

•

Vigilância inteligente para ser proativo em vez de reativo

•

Instalamos, mantemos e monitoramos para
alguns clientes

•

•

Analisamos e avaliamos permanentemente os serviços e
buscamos a melhoria contínua

Pontos de coação, infraestrutura de rede, upgrades e
otimização de servidores, telefonia

•

Comunicação de emergência

•

Prestamos este serviço aos nossos clientes para que tudo
se aplique de acordo com as necessidades específicas de
cada um

•

Detecção de fogo

•

Integração do KeyWatcher

•

GPS

•

Controle de porta IHM

Genetec Inc.

Que tipo de projetos serão o foco do seu departamento
para o restante de 2021 e 2022?
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presença/cobertura física com equipe reduzida no local

Treinamento do fator humano

•

IoT

•

•

Open Source/Inteligência de Mídia Social

•

•

Gerenciamento de estacionamento

•

Controle de triagem baseado em IA ou aprendizado de
máquina, aprendizado profundo

•

Autenticação SSO

Abordagem híbrida para trabalho remoto
Apenas a gerência e o administradores trabalhavam
remotamente

Que novos processos ou prioridades foram ativados pela sua
organização em 2021?
•

Protocolos de biossegurança

Selecione os 3 principais desafios enfrentados pela sua
organização em 2021:

•

Acesso remoto ao que historicamente eram sistemas de
segurança isolados e autônomos

•

Encontrar e treinar pessoas em nossa indústria exclusiva

•

•

Logística envolvida na manutenção de sistemas na
metade ocidental dos EUA

A equipe de segurança mudou seu modelo 24x7 para um
modelo 12x5

•

•

Mudança de tecnologia no sistema de CFTV (de
analógico para digital)

Integrações de sistema entre plataformas quando uma
alta porcentagem da força de trabalho é remota

•

Clientes que rejeitam soluções na nuvem

Como a pandemia afetou sua estratégia de nuvem
especificamente relacionada à segurança física?

•

Diminuição do espaço de escritório

•

•

Implantação de tecnologia baseada na nuvem em
redes isoladas

•

Monitoramento de Pessoal em Áreas de Alta Radiação

À medida que o trabalho remoto progrediu, o
fortalecimento da segurança de dados e cybersecurity
durante o trabalho remoto progrediu mais do que a
segurança física no escritório

•

Gerenciamento de requisitos de acesso relacionados à
pandemia para funcionários, fornecedores e visitantes

•

O ambiente de nuvem foi, e continua sendo, um ponto de
partida que não consideramos

•

Mais câmeras em veículos

•

•

Necessidade de recursos adicionais e incapacidade de
obter suporte suficiente do departamento de TI interno

Não usamos sistemas baseados na nuvem, nossos
sistemas são deliberadamente isolados da nuvem e
da internet

•

Sabotagem

•

Problemas da Supply Chain

Quais desafios com RH foram encontrados em 2021?

Os projetos foram impactados?
•

O orçamento é o maior fator que prejudica os projetos

•

Não é possível obter o equipamento necessário para
os projetos

•

O COVID-19 alterou o atendimento e os recursos
disponíveis para dedicar a projetos

•

Isolamentos por COVID [na equipe]

•

Tomada de decisão e resposta dos funcionários aos
mandatos do governo

•

Trazer equipamentos para dentro da empresa, problemas
na supply chain

•

Dificuldade de recrutamento

•

•

Poucos novos trabalhadores qualificados

•

Atendimento de presídios que estão em lock down devido
ao COVID

Os instaladores não conseguem manter o ritmo de
instalação que defini, além da disponibilidade de
componentes

•

•

Falta de mão de obra qualificada

A escassez de colaboradores e da fabricação/distribuição
de equipamentos causaram sérios atrasos

•

Falta de colaboradores

Qual dos seguintes você acha que é uma ameaça maior para
sua organização/implantação?

Qual porcentagem de sua equipe de operações de segurança
física foi configurada para trabalhar remotamente?
•

•

As instalações de segurança de rede fechadas não
permitem acesso a redes externas (sem restrições
de rede e porta para funcionários que trabalham
remotamente)
Horários híbridos/rotativos foram usados para manter a

Genetec Inc.

•

Mandatos do Governo

•

E-mails de phishing, chantagem com arquivos
criptografados (ataques de ransom)

•

Com mais colaboradores trabalhando remotamente no
ano passado, acho que é nesse contexto que há muitas
oportunidades para colaboradores inadvertidos se
tornarem vítimas de um ataque [cibernético]
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Sobre a Genetec
A Genetec Inc. é uma inovadora empresa de tecnologia com um amplo
portfólio de soluções que abrange segurança, inteligência e operações.
O produto carro-chefe da empresa, Security Center, é uma plataforma de
segurança física que unifica videomonitoramento IP, controle de acesso,
reconhecimento automático de placas de veículos (ALPR), comunicações
e analíticos. A Genetec também desenvolve soluções baseadas na nuvem
e serviços projetados para melhorar a segurança e contribuir com novos
níveis de inteligência operacional para governos, empresas, transporte e as
comunidades em que vivemos. Fundada em 1997 e sediada em Montréal,
Canadá, a Genetec atende seus clientes globais por meio de uma extensa
rede de revendedores, integradores, parceiros de canal certificados e
consultores em mais de 159 países.

25 anos de inovação
em segurança física

Para saber mais sobre nós, visite
genetec.com/br

Para mais informações sobre este relatório,
por favor entre em contato Genetec-research@genetec.com

Genetec Inc.
genetec.com/locations
info@genetec.com
@genetec
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