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Objetivos da pesquisa
As operações de segurança exigem uma escala gigantesca para coletar, processar, analisar e atuar sobre os volumes também gigantescos
de dados. O XDR antigamente se ancorava em duas fontes de dados primárias: endpoints e redes. Embora representasse uma melhoria
para as ferramentas de EDR e NDR desconectadas, a detecção de ameaças e resposta na estrutura corporativa demandam abertura mais
ampla, incluindo as cargas de trabalho em nuvem, feeds de inteligência sobre ameaça, aplicações SaaS e visibilidade do gerenciamento
de acesso e identidade. Simultaneamente, para modernizar os centros de operações de segurança e acompanhar o volume de alertas de
segurança, as grandes empresas precisam de análises avançadas para auxiliar a automatizar as tarefas do analista da camada 1, como
triagem de alertas, correlacionar alertas com IoCs e preparar incidentes para investigações.
Para obter insights dessas tendências, o ESG indagou 376 profissionais de TI e segurança cibernética de organizações da América do Norte (EUA
e Canadá), pessoalmente responsáveis por avaliar, comprar e utilizar produtos e serviços de segurança para detecção e resposta a ameaças.

O OBJETIVO DESTE ESTUDO É:
Examinar as pessoas, os processos e a tecnologia
que apoiam a modernização das operações de
segurança.

Determinar a percepção atual e a função do
XDR como componente dos esforços para
modernização das operações de segurança.

Identificar os principais pontos válidos e as métricas
necessárias para respaldá-los, e o que se espera de
ambos produtos e serviços gerenciados para o XDR
e a modernização do SOC (Security Operations
Center, Centro de Operações de Segurança).

Explorar estratégias usadas para
automatizar a triagem, tornar investigações
mais rápidas e ajudar as organizações
a encontrar ameaças desconhecidas.

© 2022 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.
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PRINCIPAIS DESCOBERTAS
CLIQUE PARA ACESSAR

As operações de segurança
continuam desafiadoras.
O aumento da dificuldade deve-se à crescente
superfície de ataque, ao contexto de ameaças perigosas
e ao crescente uso de computação em nuvem.

Os profissionais de segurança querem
mais dados e melhores regras de detecção.
Apesar do grande volume de dados de segurança
em uso, deseja-se ainda mais dados, assim como
melhores regras de detecção.

Os investimentos em automação de processos
SecOps estão comprovando-se valiosos.
Embora as estratégias de implementação
variem, os investimentos em automação
compensam para a maioria.

O framework MITRE ATT&CK está
se provando valioso para muitos.

XDR continua
a se fortalecer.

O MDR é comum e está
se expandindo.

Contudo, muitos ainda estão se perguntando
como e onde aplicá-lo para ganhar valor.

Apesar de haver confusão sobre o que o XDR
é, o investimento em favor da detecção de
ameaças sofisticadas é significativo.

Embora os casos de uso variem, os serviços MDR
são amplamente adotados em organizações de
todos os tamanhos e desenvolvimento.

© 2022 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.
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As operações de segurança tornaram-se mais
difíceis na maioria das organizações nos últimos
anos. Especificamente, mais da metade (52%) dos
entrevistados creem que o ambiente de operações
de segurança das empresas em que trabalham ficou
muito mais difícil de gerenciar nos últimos dois
anos. Isso deve-se a fatores tais como o panorama
de ameaças cada vez mais perigoso, a crescente
superfície de ataque, o volume e a complexidade
dos alertas de segurança e a proliferação da nuvem
pública. Como esses desafios só vão se acelerar no
futuro, muitos CISOs percebem que as estratégias
de SOC atuais são inadequadas. Para lidar com
o crescente volume de ameaças e a escala/extensão
da TI, as organizações têm diversas iniciativas
focadas na modernização do SOC.

52%

das organizações acreditam
que as operações de segurança
são mais difíceis hoje do que
há dois anos.
© 2022 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

| As operações de segurança são mais difíceis hoje do que há dois anos, pois:

41+59+S
39+61+S
37+63+S

40+60+S
37+63+S
“

O panorama das ameaças está
crescendo e mudando rapidamente,

41%

A superfície de ataque está
crescendo e evoluindo sem parar,

39%

O uso de serviços de
nuvem pública aumentou,

34%

A superfície de
ataque cresceu,

40%

O volume e a complexidade
dos alertas de segurança se
elevaram,

37%

As organizações têm
diversas iniciativas focadas
na modernização do SOC.”
Voltar para Conteúdo
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81% 810+190=

das organizações concordam que suas operações de segurança são
impactadas pela escassez de pessoal capacitado em segurança cibernética.
As operações de segurança
são impactadas pela escassez
global de profissionais
capacitados
Além dos desafios das operações gerais de
segurança, vale notar que 81% das organizações
concordam que as operações de segurança são
impactadas pela escassez global de capacitação
em segurança cibernética. Em geral, isso leva à
sobrecarga de trabalho para o a equipe existente,
assim como a atritos e ao seu desgaste. Os
profissionais de segurança indicam diversas áreas
onde faltam profissionais e capacitação, incluindo
arquitetos de segurança, engenheiros de segurança,
analistas de camada 3 e analistas de priorização/
avaliação de vulnerabilidade.

© 2022 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

| Setores mais carentes de pessoal em operações de segurança.

37+63+S
34+66+S

Arquitetos de segurança,

37%

Analistas de camada 3,*

34%

35+65+S
33+67+S

*ou seja, similar a analista de camada 2, mas com mais experiência e voltado a questões críticas/complexas.

Engenheiros de segurança,

35%

Analistas de priorização/
avaliação de vulnerabilidade,

33%

Voltar para Conteúdo
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Desenvolver fluxos de trabalho/runbooks para automatizar os processos de segurança de ponta a ponta

26%

Usar ciência de dados, IA e ou AM para desenvolver análises personalizadas

26%

Mudar a infraestrutura de tecnologia de operações de segurança para a nuvem

26%

7

avanços levarão
tempo
precisarão
apoiodurante
dos serviços
de segurança. No entanto, eles devem ser vistos
como paradas
ElevarEsses
o enriquecimento
de dados
para eoferecer
mais do
contexto
as investigações
25%
na jornada rumo à modernização do SOC. A meta é criar um SOC que possa oferecer escala, desempenho, automação e ser
Alinhar
nossas atividades
de operações
de segurança
com ao ameaças,
framework gerenciar
MITRE ATT&CK
gerenciável
para impedir,
detectar
e responder
risco e apoiar a missão da organização. 25%

Prioridades de curto prazo
da modernização do SOC Melhorar o pipelining de dados para acomodar maiores volumes de dados e processamento de fluxo

23%

Consolidar/integrar produtos de segurança isolados

22%

| Objetivos relacionados ao SOC esperados para os próximos 12 meses.

Como as organizações planejam lidar com ambientes
Expandir/melhorar a caça de ameaças
de operações de segurança cada vez mais difíceis,
Melhorar a operacionalização da inteligência de ameaça
Adotar
ou
melhorar
a
utilização
e
desenvolvimento
de conjuntos de regras padrão
inclusive com escassez de pessoal qualificado?
Melhorar a integração de dados de gerenciamento de ativos no SOC
A modernização do SOC é uma iniciativa essencial
Consolidar as interfaces de usuário em uma área de trabalho comum de operações de segurança
do programa, já que 88% das organizações elevarão
Melhorar a priorização de alertas e riscos para podermos focar nas áreas de riscos mais importantes
Incorporar novas fontes de dados para monitoramento/análise
seus gastos com operações de segurança neste
ano. A curto prazo, as equipes de SOC planejam
Melhorar a definição e gerenciamento dos KPIs e as métricas do SOC
Migrar para um esquema de dados comum
15%
focar seus esforços em áreas como a melhoria
Automatizar ativamente tarefas comuns de operações de segurança
da operacionalização de inteligência de ameaça,
melhorar a integração de dados de gerenciamento
Incluir mais processos e tecnologias para uma defesa bem-informada sobre as ameaças
de ativos no SOC, melhorar a priorização de risco
e alerta, melhorar a definição e gerenciamento
Consolidar funções das operações de segurança em um centro de fusão comum
dos KPIs de SOC e automatizar tarefas comuns das
Desenvolver fluxos |deAções
trabalho/runbooks
de segurança
de ponta
a ponta
esperadaspara
paraautomatizar
melhorarosasprocessos
operações
de segurança
nos
próximos 12 a 18 meses.
operações de segurança.

21%

34%

21%

33%

20%

29%

18%

28%
28%
28%
27%
26%

Usar ciência de dados, IA e ou AM para desenvolver análises personalizadas

26%

No futuro, as organizações darão muitos outros
Adquirir ferramentas de operações de segurança projetadas para ajudar
Mudar a infraestrutura
de tecnologia de operações de segurança para a nuvem
passos para a modernização do SOC. Entre eles,
na automatização e orquestração dos processos de operações de segurança
estão adquirir ferramentas de automação do processo
Elevar o enriquecimento de dados para oferecer mais contexto durante as investigações
Desenvolver/criar ativamente ou comprar uma arquitetura de software integrada para
de segurança, desenvolver/criar uma arquitetura de
ferramentas
de operações
segurança,
soluçõescom
de segurança
isoladas
e combinadas
plataforma analítica e de operações de segurança
Alinhar
nossas atividades
de de
operações
depara
segurança
o framework
MITRE
ATT&CK
integrada (SOAPA, Protocolo Simples de Acesso
Melhorar o alinhamento das operações de segurança e os processos das operações
Melhorar
o
pipelining
de dados para acomodar maiores volumes de dados e processamento de fluxo
a Objetos), melhorar o alinhamento entre operações
de TI para melhorar a resposta a incidentes
de segurança e TI, aprimorar a integração do
Consolidar/integrar produtos de segurança isolados
framework MITRE ATT&CK com as operações
Integrar melhor o framework MITRE ATT&CK em nossas operações de segurança
Expandir/melhorar a caça de ameaças
de segurança e adquirir ferramentas de analítica
avançadas para detecção de ameaças.
Adquirir ferramentas de detecção de ameaças baseadas em/integradas

26%
25%
25%
23%
22%
21%

Adotar ou melhorar a utilização e desenvolvimento de conjuntos de regras padrão

21%

a inteligência artificial/tecnologia de aprendizado de máquina

© 2022 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

Consolidar as interfaces de usuário em uma área de trabalho comum de operações de segurança
Implementar tecnologias de engano para serem usadas para reunir inteligência
ameaça
e como
decoy
para
os ativos verdadeiros
Incorporar de
novas
fontes
de dados
para
monitoramento/análise

35%

20%
18%

30%
30%
29%
28%
27%
Voltar para Conteúdo

Os profissionais de
segurança querem
mais dados e melhores
regras de detecção
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80% 800+200=

Apesar da mudança para XDR,
os dados de endpoint ainda
são os mais valorizados
Oito a cada dez organizações coletam, processam
e analisam dados de operações de segurança
oriundos de mais de dez fontes de dados. Os
profissionais de segurança acreditam que as fontes
mais importantes são os dados de segurança de
endpoint, feeds de inteligência sobre ameaças,
logs de segurança de dispositivo, dados de
gerenciamento de postura da nuvem e logs
de fluxo de rede. Embora pareçam dados demais,
na verdade, os entrevistados da pesquisa querem
usar mais dados para operações de segurança,
gerando a necessidade de repositórios de dados
de back-end em nuvem, escaláveis e de alto
desempenho.

© 2022 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

das organizações usam mais de 10 fontes de dados
em suas operações de segurança.

“

Na verdade, os entrevistados querem usar
mais dados para operações de segurança.”

| As fontes de dados mais importantes para as operações de segurança.

24%

21%

20%

20%

18%

Dados de segurança
de endpoint

Feeds de inteligência
sobre ameaça

Dados de log de
dispositivos
de segurança

Sistemas de gerenciamento
de postura de segurança
em nuvem

dados de IPFIX e/ou
NetFlow, e/ou logs de
fluxo de VPC

Voltar para Conteúdo
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A maioria das organizações desenvolve suas próprias regras personalizadas de detecção
Embora os fornecedores ofereçam volumes crescentes de conteúdo já pronto para detectar ameaças, 91% das organizações complementam
esses esforços com seus próprios recursos de detecção. Na verdade, as equipes de SOC coletam, processam e analisam uma série de
telemetrias de segurança para ajudar a identificar pontos fracos da detecção, para os quais são necessárias regras personalizadas. As equipes
de segurança personalizam grupos de regras do fornecedor para atender a suas necessidades e desenvolvem regras personalizadas para
detectar ameaças direcionadas a sua indústria ou organização. Para apoiar essa tendência, os fornecedores devem facilitar a cooperação entre
usuário e rede ao mesmo tempo em que adotam padrões abertos, tais como o Sigma e o YARA, com suporte já estabelecido da indústria.

| Dimensão das regras de detecção de ameaças personalizadas.
Minha organização desenvolve um número
expressivo de regras personalizadas
para complementar as regras de detecção
disponibilizadas pelos fornecedores

Minha organização desenvolve um certo
número de regras personalizadas para
complementar as regras de detecção
disponibilizadas pelos fornecedores

48%

43%

Minha organização até desenvolve algumas
poucas regras personalizadas de detecção,
mas depende principalmente das regras
disponibilizadas pelos fornecedores

Minha organização não desenvolve
nenhuma regra personalizada de
detecção e depende totalmente das
regras disponibilizadas pelos fornecedores

48+52+U 43+57+U 9+91+U 1+99+U

© 2022 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

9%

1%

Voltar para Conteúdo

Os investimentos em
automação de processos
SecOps provam ser valiosos
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Muitas organizações obtiveram benefícios com a automação do processo de segurança,
porém os desafios persistem
A automação de processos de segurança é popular, tal como demonstram 90% das organizações que automatizam os processos das operações de segurança atualmente, sendo que 46% descreve seus
esforços de automação como abrangentes. Os envolvidos no processo de automação de segurança reportam benefícios como melhoria na detecção de ameaças usando playbooks, MTTR e priorização de
incidentes, bem como habilidade de isolar os ativos infectados mais rapidamente. Devido aos desafios das operações de segurança, como a crescente superfície de ataque, enxurradas de alertas e o perigoso
panorama de ameaças, a automação de processo de segurança continuará e provavelmente se combinará com o processo de automação da TI para entregar eficiência em TI e em segurança.
Embora o processo de automação da segurança continue popular e vantajoso, ele implica alguns desafios. Cerca de duas em cada cinco (39%) organizações afirmam que sua equipe de operações de
segurança não tem a capacitação adequada em programação para desenvolver runbooks/fluxos de trabalho em ferramentas SOAR (orquestração, automação e resposta de segurança), enquanto 21%
afirmam que seus processos de operações de segurança são imaturos e precisam de reengenharia antes de poderem ser automatizados. Nesses casos, as organizações precisam priorizar a avaliação dos
fluxos de trabalho do processo, procurando gargalos, antes de passar para a automação. Aqueles com capacitação limitada em programação devem procurar por opções de SOAR com pouca ou nenhuma
programação ou usar a funcionalidade de automação de processos para criar em outras ferramentas de operações.

| Os benefícios mais comuns da automação do processo de operações de segurança.

51+49+S
44+56+S

Melhoria na detecção de
ameaças usando playbooks

51%

Melhoria na priorização
de incidentes

44%

49+51+S
44+56+S

| Maiores impedimentos para a automação do processo de operações de segurança.

8%

Melhoria no tempo
médio de resposta

49%

Ativos infectados isolados
mais rapidamente

44%

Capacitação
para desenvolvimento
de software:
Nossa
equipe
de
Software
development
skills: Our security
operations
team
doesn’t
Software development skills: Our security operations team
operações
deprogramming
segurança
nãoto
tem
a capacitação
necessária em
have
the
programming
skills
develop
runbooks/workflows
doesn’t
have
the
skills
to
develop
programação
para desenvolver runbooks/fluxos de trabalho
runbooks/workflows

16%

39%

Time: The
security
team
doesn’t
have ample
time
to tempo
worktime
on suficiente
Tempo:
A
equipe
de
segurança
não
tem
Time:
The
security
team
doesn’t
have
ample
to work on
process automation
para trabalhar
em automação de processos
process
automation

8%

16%

16%

16%

Imaturidade
do processo:
Nossosoperations
processos
de operações
Process
immaturity:
Our security
are de
Process immaturity:
Our security
operations
processes areprocesses
relatively immature,
so weso
would
have
to reengineer
segurança
são relativamente
imaturos,
por isso
teríamos que
relatively
immature,
we really
would
really
have
to reengineer
them
them before proceeding to process automation
refazer
toda a sua engenharia
de avançar no processo de automação
before
proceeding
to processantes
automation

39%

21%

Tools: Our organization doesn't have technologies, like SOAR,

Ferramentas:
Nossa
nãotechnologies,
tem tecnologias
Tools:
organization
doesn't have
likenecessárias
SOAR,
needed Our
for security
processorganização
automation
para a automação
processo
de segurança, , como SOAR.
needed
for securitydo
process
automation
No impediments

Sem
impedimentos
No
impediments

21%
© 2022 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.
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As ferramentas SOAR podem produzir resultados com os investimentos prévios
e asexpectativas certos
Mais de um quarto (29%) das organizações usam algum tipo de ferramenta para orquestração, automação e resposta de segurança (SOAR) para processar a automação. O uso de
SOAR pode ser vantajoso: 93% dos profissionais de segurança concordam que o SOAR é eficaz para automatizar processos de operações de segurança de ponta a ponta e para
automatizar/orquestrar tarefas de operações de segurança básicas. No entanto, o SOAR não vem de graça. O sucesso depende de certo planejamento prévio, investimentos e as
capacidades certas. Por exemplo, 90% dos profissionais de segurança afirmam que o SOAR precisa de investimento antecipado para criar fluxos de trabalho de automação
e playbooks de resposta, 92% concordam que o SOAR demanda capacitação para programar/criar scripts e 80% concordam que o uso de uma ferramenta SOAR é mais complexo
e consome mais tempo que o previsto. Com base nesses dados, as organizações devem reconhecer que o SOAR deve ser visto como um projeto, não como algo para remediar.
As vantagens do SOAR só podem ser aproveitadas com o nível certo de planejamento, treinamento e gerenciamento de projeto.
| A percepção das ferramentas de orquestração, automação e resposta de segurança (SOAR).
Concordo totalmente
Concordo totalmente

Nosso SOAR é eficaz para automatização/orquestração
de processos de
automatização/orquestração
de processos de
operações de segurança complexos de ponta a ponta
ões de segurança complexos de ponta a ponta

50%

43%

49%

44%

50%

Nosso SOAR é eficaz para automatização/orquestração
de tarefas básicas de operações de segurança

AR é eficaz para automatização/orquestração
SOAR precisou
de investimento
para construir fluxos de
de tarefasNosso
básicas
de operações
deprévio
segurança

49%

e investimento
prévio
construir
fluxos de de scripts
Nosso SOAR
demandapara
capacitação
em programação/criação
abalho de automação e playbooks de resposta

39%

45%

Usar uma ferramenta SOAR é mais complexo e demanda mais tempo
que o previsto

36%

45%

trabalho de automação e playbooks de resposta

pacitação em programação/criação de scripts

SOAR é mais complexo e demanda mais tempo
© 2022 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

Concordo

0%

39%

20%

Concordo

43%

44%

45%

53%

45%

44%
40%

60%

80%

53%

100%

“

O uso
de SOAR
pode ser
vantajoso.”
Voltar para Conteúdo

O framework MITRE ATT&CK está
se provando valioso para muitos
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| Uso do framework MITRE ATT&CK para operações de segurança.

A maioria das organizações
usam e veem valor no
framework MITRE ATT&CK
para operações de segurança
O framework MITRE ATT&CK cresce em
popularidade a ponto de praticamente nove
em cada dez organizações o usarem de alguma
forma atualmente. Ao esboçar seus prognósticos,
os gerentes de SOC veem ainda mais utilidade
para o MITRE no futuro. Na verdade, 97% dos
profissionais de segurança acreditam que o MITRE
ATT&CK (e projetos derivados) será crítico, muito
importante ou importante para a estratégia de
operações de segurança de suas organizações.

© 2022 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

As organizações usam o framework MITRE ATT&CK
para operações de segurança?

480+410+110=
48%
Sim, amplamente

48%
Sim, em certa medida

| Importância do framework MITRE ATT&CK para operações de segurança.

97%

dos profissionais de segurança creem que o MITRE
ATT&CK (e projetos derivados) será crítico, muito
importante ou importante para a estratégia de
operações de segurança de suas organizações.
Voltar para Conteúdo
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| As maneiras como as organizações estão utilizando o framework MITRE ATT&CK.

Os casos de uso do MITRE
ATT&CK multiplicam-se
O MITRE ATT&CK também se tornou
fundamental numa série de processos de
operações de segurança Dentre as organizações
que adotaram o framework MITRE ATT&CK,
38% o usam para aplicar inteligência contra
ameaças à triagem de alerta ou ao processo de
investigações, 37% o usam como diretriz
de engenharia de segurança, 35% usam
o MITRE para entender melhor as táticas,
técnicas e procedimentos dos adversários
cibernéticos e 34% usam o framework para
compreender a dimensão total dos ataques
mais rapidamente.
As organizações estão operacionalizando
o MITRE ATT&CK para prevenção, detecção
e resposta à ameaças, nesses casos.

© 2022 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

38+62+S
35+65+S
33+67+S

37+63+S
34+66+S
“

Para ajudar-nos a aplicar melhor
a inteligência de ameaça em nossa triagem
de alerta e/ou nos processos de investigação,

38%
Para entender melhor as táticas,
técnicas e procedimentos de
adversários cibernéticos,

35%
Para ter certeza de que estamos
coletando os dados corretos das
fontes de dados corretas,

33%

Como uma diretriz para
engenharia de segurança,

37%

Para ajudar as organizações
a compreender mais rapidamente
a extensão total dos ataques,

34%

O MITRE ATT&CK também
se tornou fundamental numa
série de processos de
operações de segurança.”
Voltar para Conteúdo
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O conhecimento sobre o XDR continua a crescer, embora muitos vejam o XDR como
algo que complementa ou consolida as tecnologias SOC
Apesar de o XDR receber mais atenção da indústria, ele continua sendo um conceito amorfo com diferentes componentes e definições. Isso se reflete no fato de que 61% dos
profissionais de segurança afirmam que conhecem bem a tecnologia XDR. Embora isso seja um avanço em relação à pesquisa da ESG de 2020 (quando apenas 24% dos profissionais de
segurança conheciam bem o XDR), 39% ainda têm um conhecimento limitado ou não conhecem nada do XDR. Os usuários também estão confusos sobre o que é o XDR. Apesar de 55%
dos entrevistados dizerem que o XDR é uma extensão do EDR, 44% creem que o XDR é um produto de detecção e resposta de um único fornecedor de tecnologia de segurança ou uma
arquitetura de produto de segurança integrada e heterogênea, projetada para interoperar e coordenar a prevenção, detecção e resposta contra ameaças. É correto afirmar que o XDR
continua sendo, de certa forma, uma obra em andamento.
| Conhecimento da tecnologia XDR.

Definições organizacionais da tecnologia XDR.

1% 1%

1%

XDR é uma tecnologia para extensão de
detecção e resposta de endpoint (EDR)

16%

XDR is an extension of endpoint detection and
response (EDR) technology

Conhece bem
37%

XDR é um conjunto de produtos de detecção
XDR is a detection and response product suite
efrom
resposta
provenientes
a single security
technology vendor de apenas um
fornecedor de tecnologia de segurança

Very familiar
Conhece
razoavelmente

37%

Somewhat familiar
Not very familiar

61%
61%

Conhece
pouco
Not at all familiar
Não conhece nada

55%
28%

XDR is an integrated and heterogeneous security
product architecture designed to interoperate and
coordinate
on threat
prevention, detection,
XDR
é uma
arquitetura
de and
produto
response

de segurança integrada e heterogênea proje
Don’t know
para interoperar e coordenar a prevenção,
detecção e resposta à ameaças
Não sei
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mais da metade
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dos profissionais de segurança acreditam
que o XDR complementará as tecnologias
de operações de segurança existentes.

A maioria vê o XDR como
algo que complementa ou
consolida as tecnologias SOC

| Impacto esperado do XDR em ambientes de operações de segurança.
Depois de chegarmos até aqui, a esta altura
o XDR não é visto como potencial substituto
para as tecnologias SOC, como SIEM, SOAR
e TIP. Ao contrário, mais da metade (52%)
dos profissionais de segurança acreditam
que o XDR irá complementar as tecnologias
de operações de segurança, enquanto 44%
veem o XDR consolidando as atuais tecnologias
de operações de segurança numa plataforma
comum. Apenas 2% acreditam que o XDR
substituirá qualquer uma das atuais
tecnologias de operações de segurança.

2%2%

XDR complementará as atuais tecnologias
de operações de segurança
XDR ajudará a consolidar as atuais tecnologias
de operações se segurança numa única plataforma
44%

52%

XDR substituirá uma ou mais de nossas atuais
tecnologias de operações de segurança
Não sei/Ainda é cedo para afirmar
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Os usuários querem o XDR para
resolver desafios comuns de
detecção e resposta à ameaças
Independentemente de como o XDR é definido, os
profissionais de segurança estão interessados em usar
o XDR para resolver diversos desafios de detecção
e resposta a ameaças. O XDR apresenta-se como
uma opção atraente, pois as ferramentas atuais têm
dificuldades para detectar e investigar ameaças
sofisticadas, requerem capacitação especializada
e não são eficazes ao correlacionar alertas. Resumindo,
os CISOs querem ferramentas XDR que possam
melhorar a eficácia da segurança, especialmente em
relação à detecção de ameaças sofisticadas. Além
disso, eles querem o XDR para agilizar as operações
de segurança e reforçar a produtividade do pessoal.
Os profissionais de segurança parecem ter em mente
uma série de casos de usos comuns do XDR. Por exemplo,
26% dos profissionais de segurança querem o XDR
para ajudar a priorizar alertas baseados em risco; 26%,
buscam melhoria na detecção de ameaças sofisticadas;
25%, querem investigações de ameaças/periciais mais
eficientes; 25%, desejam uma adição em camadas às
ferramentas de detecção de ameaças já existentes,
e 25%, acham que o XDR pode melhorar a detecção
de ameaças para reforçar os controles de segurança
e impedir ataques similares no futuro. Claramente, os
usuários querem o XDR para preencher lacunas no stack
de segurança e garantir a melhoria simultânea da eficácia
e eficiência da detecção e resposta à ameaças.
© 2022 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

| Os cinco desafios mais comuns que levam ao interesse pelo XDR.

51%

38%

36%

35%

32%

As ferramentas atuais
têm dificuldade para
detectar e investigar
ameaças sofisticadas

As ferramentas
atuais demandam
muito treinamento
especializado

As ferramentas atuais
não são efetivas ao
correlacionar alertas

Lacunas específicas nos
recursos de detecção e
resposta em nuvem

A atual abordagem por
ferramentas é muito cara

| Os cinco casos de uso do XDR com maior prioridade.

26%

26%

25%

25%

25%

Uma solução XDR que
ajude a priorizar alertas
com base em risco

Detecção melhorada de
ameaças sofisticadas

Investigações de
ameaças/periciais
mais eficientes

Acréscimo em camada às
ferramentas de detecção
de ameaças existentes,
voltadas a identificar
ameaças sofisticadas
ou mais complexas

Uso de detecção de
ameaça aprimorado para
reforçar os controles
de segurança e impedir
ataques similares no futuro
Voltar para Conteúdo

O MDR é altamente
disseminado e está
se expandindo
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37+48+114U
42+46+12U
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11%

O uso de MDR é altamente
disseminado... e está crescendo
Independentemente das definições de tecnologia
ou estratégias de implementação, os dados do
ESG demonstram uma verdade quase universal:
As organizações precisam de ajuda de provedores
de serviço em operações de segurança. Oitenta
e cinco por cento das organizações usam
atualmente serviços gerenciados para uma parte
ou a maioria de suas operações de segurança.
E, en que utilizam serviços de segurança
gerenciados, 88% ampliará o uso de serviços
gerenciados para operações de segurança no futuro.

Uso efetivo ou
planejado de
serviços gerenciados
para operações de
segurança.

Utilizamos serviços gerenciados para a maior parte das operações de segurança
Utilizamos serviços gerenciados para uma parte das operações de segurança
Utilizamos de forma limitada serviços gerenciados para operações de
segurança

48%

12%

Abordagem
esperada relativa
a serviços gerenciados
para os próximos
12 a 18 meses.

46%
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37%

42%

Ampliaremos significativamente a utilização de serviços
gerenciados para operações de segurança
Ampliaremos ligeiramente a utilização de serviços
gerenciados para operações de segurança

Manteremos nossa utilização atual de serviços
gerenciados para operações de segurança

Voltar para Conteúdo

23

A modernização do SOC e a função do XDR

O MDR auxilia as organizações
a concentrar os esforços de
segurança e resolver a escassez
de capacitação e de pessoal
Por que as organizações precisam de serviços
gerenciados para operações de segurança? Mais
da metade (55%) quer serviços de segurança para
que possam concentrar o pessoal de segurança
em propostas estratégicas de segurança.
Outros acreditam que os provedores de serviços
gerenciados podem conseguir coisas que suas
organizações simplesmente não conseguem, com
52% acreditando que os provedores de serviços
podem oferecer operações de segurança melhores
que sua própria organização; 49%, dizendo que
o provedor de serviços gerenciados pode ampliar
sua equipe de SOC e 42%, admitindo que sua
organização não tem treinamento especializado
adequado para operações de segurança.
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| Principais razões por trás do uso ou dos planos para serviços gerenciados para operações de segurança.

Foco: Minha organização quer seu pessoal de segurança focado em propostas mais
estratégicas de segurança ao invés de dedicar tempo a tarefas de operações de segurança

55%

Serviços: Minha organização acredita que os provedores de serviços podem
fazer um trabalho melhor que o nosso em operações de segurança

52%

Aumento: Minha organização acredita que algum provedor de serviços poderá
aumentar nossa equipe de SOC com operações de segurança

49%

Capacitação: Minha organização não tem a capacitação adequada para
operações de segurança

42%

Preço: Minha organização fez uma análise dos custos e descobriu que custará
menos usar um provedor de serviços do que fazermos tudo por conta própria

Equipe: Minha organização não tem uma equipe de tamanho adequado para cuidar
das operações de segurança

40%

35%
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Pesquisa patrocinada por

A IBM Security oferece um dos portfólios mais avançados e integrados de produtos e serviços
para segurança corporativa. O portfólio, que conta com o apoio da pesquisa mundialmente
renomada do IBM Security X-Force®, permite às organizações gerenciar risco e defender-se de
ameaças emergentes de forma eficiente. A IBM opera uma das maiores organizações de pesquisa
desenvolvimento e entrega em segurança. Monitora mais de 150 bilhões de eventos de segurança
por dia, em mais de 130 países, além de ter mais de 10.000 patentes em segurança em todo o mundo.

SAIBA MAIS

Sobre o ESG
O Enterprise Strategy Group é uma empresa de análise, pesquisa e estratégia sobre tecnologia integrada
que fornece inteligência de mercado, insights práticos e serviços de conteúdo de lançamento no mercado
para a comunidade global de tecnologia.
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Metodologia da pesquisa
Para reunir os dados para este relatório, o ESG realizou uma abrangente pesquisa on-line, com profissionais de TI e segurança cibernética de organizações dos setores público e privado
na América do Norte, entre 4 a 15 de abril de 2022. Para estarem aptos para esta pesquisa, os entrevistados precisavam ser profissionais de TI ou segurança cibernética, responsáveis
por avaliar, comprar e utilizar produtos e serviços para detecção e resposta de ameaças. Todos os entrevistados receberam incentivo em forma de bonificação em dinheiro ou equivalente
para responder à pesquisa.
Após a filtragem de entrevistados não qualificados, remoção de respostas duplicadas e análise da integridade dos dados das respostas completas remanescentes (em uma série de
critérios), ficamos com uma amostra total final de 376 profissionais de TI e segurança cibernética.

Entrevistados por número de funcionários

10.000 a 19.999, 5%

Entrevistados por idade da empresa
Mais de 50
anos, 7%

20.000 ou
mais, 3% 100 a 499, 5%

Menos de 5
anos, 1%

Outro, 18%

5 a 10 anos,
24%

500 a 999, 11%
5.000 a 9.999, 16%

Entrevistados por setor

21 a 50 anos,
25%

© 2022 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

Governo,
1%
Saúde, 4%
Comunicação
e mídia, 4%

1.000 a 2.499,
22%

2.500 a 4.999,
39%

Mercado
financeiro, 20%

Indústria,
16%

Tecnologia,
10%

11 a 20 anos,
43%

Varejo/atacado,
10%

Serviços
empresariais, 16%
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