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A pandemia alterou completamente nossas vidas, da maneira 
como trabalhamos e compramos produtos a como nos 
divertimos e socializamos. Além disso, essas mudanças 
implicaram a transformação dos modelos de negócios das 
empresas e das suas estratégias comerciais, voltando grande 
parte da sua atividade para o digital. Da mesma forma, a 
ruptura provocada pela crise nas cadeias de distribuição e de 
suprimentos - anteriormente dependentes da intermediação 
e dos fluxos comerciais de outros países - desviou o seu foco 
no último ano em direção ao mercado local, para que, desse 
modo, as empresas que os integram possam exercer um maior 
controle sobre suas operações e sem a dependência estrita dos 
grandes mercados globais. Em resumo: muitos profissionais 
continuam trabalhando de suas casas, instalações e 
escritórios continuam fechados, cadeias de suprimentos 
mudam seu foco e a omnicanalidade traz consigo 
migrações significativas para os canais digitais. 
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No entanto, a informação mencionada anteriormente 
não é apenas um sentimento individual ou a opinião 
bem formada de quem escreve. Isso faz parte de 
uma mudança de paradigma reforçada pelos dados e 
pelo ponto de vista de executivos em todo o mundo, 
e que, em última análise, são aqueles que devem 
enfrentar esta nova realidade com ações, recursos e 
investimentos voltados a adaptar suas empresas às 
novas demandas e modelos de negócios. 

A pesquisa CEO Outlook Pulse Survey 20211, 
conduzida pela KPMG com líderes globais, destacou 
alguns resultados que chamaram muita atenção e
que permitem, pelo menos em parte, elucidar qual tem 
sido o alcance e os efeitos da pandemia nos negócios. 
Nesse sentido, é relevante destacar que enquanto 
metade dos CEOs que participaram dessa análise 
afirmou esperar um retorno à “normalidade”
ao longo de 2021, um em cada cinco garantiu
que seus negócios nunca mais serão os mesmos,
e que, pelo contrário, eles mudaram para sempre. 

Da mesma maneira, a mudança de paradigma nas 
operações e no comportamento do consumidor 
acelerou os processos de transformação e digitalização 
tecnológica, transformando grande parte das 
empresas em unidades de produção altamente 
dependentes da tecnologia e da infraestrutura que 
as suportam. Além disso, certamente houve muitos 
exemplos de organizações que registraram uma taxa 
acelerada de adoção tecnológica em 2020 - em alguns 
casos, gerando disrupções que levariam anos para 
serem feitas - e cujos efeitos se espalharam por toda 
a cadeia de valor na qual estão inseridas, de empresas 
que passaram mais de dois anos promovendo a adoção 
do Skype entre seus funcionários e foram capazes 

de fazer o mesmo com o MS Teams em apenas três 
semanas (e com uma taxa de adoção de 100%) ao 
impacto das novas tendências no âmbito profissional e 
de consumo, que promovem o uso da videoconferência 
para reuniões de trabalho, sessões de colaboração 
on-line ou maior interação com os clientes por meio 
dos canais digitais. E é provável que isso tenha um 
impacto permanente, pois 61% dos executivos que 
responderam ao levantamento da KPMG afirmaram 
que continuarão aproveitando as funcionalidades 
das ferramentas de comunicação digital para muito 
além da pandemia. E, não surpreendentemente, 
essas tendências também tiveram um impacto na 
América do Sul. 

Já na pesquisa de 20202 era possível detectar para 
onde as empresas da região estavam caminhando
em termos tecnológicos, uma vez que cerca de 
61% dos executivos sul-americanos garantiram 
que estavam destinando grande parte dos seus 
recursos para financiar a inovação e a aquisição
de novas tecnologias, preparando suas empresas 
para a nova realidade.

Embora a crise global de saúde e o impulso que ela 
gerou sobre o investimento em tecnologia tenham 
transformado nossas vidas, a verdade é que ela 
traz consigo outra realidade menos encorajadora: 
os ataques cibernéticos. Conforme esperado, o 
crime organizado mostrou agilidade e criatividade 
para explorar o medo e a incerteza que a pandemia 
provocou. Ataques de ransomware, fraudes por 
e-mail e espionagem cibernética vêm avançando 
nos últimos 12 meses, conforme os invasores 
se deparam com várias brechas e pontos fracos 
exploráveis, especialmente em um ambiente de 

promoção do trabalho remoto, mas sem as medidas 
de segurança que essa mudança logicamente exigia. 
Portanto, não é surpreendente que, de acordo 
com a pesquisa mencionada, o risco associado à 
segurança cibernética tenha sido classificado 
entre as principais preocupações dos CEOs (até 
mesmo acima das questões regulatórias e fiscais, 
ou relacionadas à cadeia de suprimentos) e como 
um dos principais riscos que eles enfrentarão nos 
próximos três anos para assegurar o crescimento 
organizacional. No entanto, e embora isso pareça 
um tanto surpreendente para o resto do mundo, 
este cenário não é algo novo para os líderes sul-
americanos. Tanto na pesquisa realizada em 2020 
pela KPMG com CEOs3 como em outra mais recente 
que analisou as preocupações dos CIOs4, é possível 
observar que o receio com a segurança cibernética 
disparou em paralelo com o aumento da dependência 
da tecnologia. Por mais que a segurança cibernética já 
aparecesse como um dos principais riscos levantados 
pelos executivos locais nos resultados publicados 
em 2020, ela também foi destacada como fonte 
de preocupação entre os CIOs sul-americanos, 
especialmente considerando o crescimento observado 
em ataques de phishing, malware e DDoS em 2020.

Este é um resultado extremamente interessante, pois 
a maioria dos executivos, longe de sentir que suas 
empresas estão protegidas e preparadas para enfrentar 
os incidentes cibernéticos, finalmente reconhecem a 
dissipação daquela “ilusão de segurança” de que 
alguns se gabavam há algum tempo e decidiram 
se preparar para enfrentar esta nova realidade. 
Nesse sentido, a pluralidade dos executivos (52% 
na pesquisa da KPMG de 2021) garantiu que suas 
empresas buscarão melhorar os investimentos em 

1 “CEO Outlook Pulse Survey 2021”, KPMG International, 2021.

2  “CEO Outlook América do Sul 2020: Edição especial COVID-19”. KPMG na América do Sul, agosto de 2020.

3 Ibidem, página 2

4 “The Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2020”. KPMG International e Harvey Nash, 2020.

Dos executivos que 
responderam ao levantamento 

da KPMG afirmaram que 
continuarão aproveitando 

as funcionalidades das 
ferramentas de comunicação 

digital para muito além
da pandemia. 

É possível observar que o 
receio com a segurança 
cibernética disparou em 

paralelo com o aumento da 
dependência da tecnologia. 

61%

KPMG Business Insights América do Sul - Segurança cibernética: essencial para o crescimento e uma prioridade na América do Sul |  2



Ser especialista
transforma
negócios
Nosso conhecimento e nossa atuação nas
especificações de diferentes empresas
nos conduzem a decisões acertadas
diante dos desafios de cada setor.

#KPMGTransforma

2021 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & legal S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro
de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), una entidad suiza.
Derechos reservados.

DISPONIBLEE NDisponible en

medidas que fortaleçam a segurança de dados, 
tecnologias centradas no cliente, comunicação digital 
e inteligência artificial. Contudo, cabe destacar que, 
além dos investimentos feitos para esses elementos, 
as empresas devem estar atentas às capacidades e 
aos talentos tecnológicos, principalmente aqueles 
competentes em segurança cibernética, que se tornou 
um dos skills mais exigidos globalmente, mas também 
no âmbito regional, já que grande parte dos líderes 
tecnológicos sul-americanos afirmam que, em função 
das novas condições prevalecentes tanto no contexto 
comercial quanto no profissional, a superfície viável de 
ataques estará, a partir de agora, mais exposta contra 
os crimes cibernéticos. 

As organizações de sucesso, portanto, não só 
incorporarão a segurança cibernética como uma parte 
fundamental da sua estratégia de negócios, mas, ao 
mesmo tempo, buscarão gerar e apoiar a confiança 
de seus clientes tanto no seu nível de resiliência 
cibernética quanto na segurança com que geram e 
protegem os dados pessoais e na transparência da 
sua abordagem. Uma vez que essa “confiança” se 
tornou um fator determinante claro do sucesso, 
uma implementação eficaz da segurança cibernética 
pode desempenhar um papel vital para a empresa, 
sobretudo em um mundo que está cada vez mais
perto da supremacia digital.
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