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IA e automação para
cibersegurança
Como os líderes alcançam o sucesso
ao unir tecnologia e talento

Como a IBM
pode ajudar
A IBM Security aplica tecnologias de IA como o aprendizado
de máquina e o processamento de linguagem natural para
ajudar os analistas de operações de segurança a se
manterem à frente das ameaças, ao mesmo tempo reduzindo
os tempos de resposta e os custos. Para mais informações,
acesse: ibm.com/br-pt/security/artificial-intelligence.
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Principais
conclusões

Ao aliviar o peso das tarefas
de rotina, a IA com automação
permite que as equipes de
cibersegurança utilizem
o escasso conhecimento humano
onde ele é mais necessário.

O ritmo e o volume dos incidentes
de segurança exigem uma nova
abordagem operacional
A IA com automação aumenta a visibilidade
e a produtividade em todas as operações de segurança.
Os líderes na adoção de IA estão monitorando 95% das
comunicações em rede e reduzindo em um terço o tempo
levado para detectar incidentes.

A IA para segurança está
ganhando força
Os executivos relatam a adoção generalizada da IA para
operações de segurança, sendo que 93% deles já utilizam
ou estão considerando sua implementação.

Líderes na adoção de IA para
segurança estão melhorando as
principais medidas de
desempenho de custos
Aqueles que tiveram os melhores desempenhos
aumentaram seu retorno sobre o investimento em
segurança (ROSI) em 40% ou mais e reduziram os
custos de violação de dados em pelo menos 18%,
ajudando a liberar fundos que podem ser reinvestidos
em sua força de trabalho de cibersegurança.
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Mudança rápida eleva
o risco cibernético
As operações
digitais modernas
estão gerando
valor, mas também
criando novas
vulnerabilidades.

As ameaças de cibersegurança aumentaram em 2021, com o Colonial
Pipeline e várias estações de tratamento de água nos Estados Unidos
entre os alvos cujos sistemas foram atacados.1 Um estudo recente
relatou que os ataques de ransomware aumentaram 105% de 2020
a 2021, sendo que a indústria de manufaturas é a mais visada.2
No ano passado também ocorreram alguns dos ataques mais
impactantes da cadeia de suprimentos até hoje. Das explorações do
SolarWinds e Microsoft Exchange Server às vulnerabilidades do Apache
Log4j, os ataques notórios encheram os feeds de notícias, aumentando
a conscientização — e a preocupação— entre os líderes das empresas
e seus clientes.3
O que torna a situação de hoje categoricamente diferente do passado?
Em suma, a pandemia acelerou a transformação digital, amplificando tanto as oportunidades
quanto os riscos.4 Agora há um número significativamente maior de trabalhadores remotos.
Mais usuários na nuvem. Mais serviços na nuvem. Integrações de sistemas essenciais com
parceiros terceirizados. Um número surpreendente de dispositivos da borda que passam dados
de IoT para a nuvem. Tudo interligado e interdependente, proporcionando conectividade
sofisticada e criando valor em velocidades e escalas impossíveis até poucos anos atrás.
Porém, os benefícios da inovação também vêm com um custo: novos dispositivos, novos
parceiros e novas integrações abrem a organização de formas que podem aumentar radicalmente
sua superfície de ataque global. Surgiram mais vetores de ameaças, de um fornecedor inadvertido
a um funcionário descontente, da exfiltração de dados à recusa de serviço ao ataque de
ransomware. E para complicar ainda mais as coisas, os agentes das ameaças estão
desenvolvendo suas próprias táticas, técnicas e procedimentos, utilizando inteligência artificial
(IA) e automação para sondar fraquezas e desencadear ataques mais eficientes (ver a Figura 1).5
O resultado é difícil de assimilar para muitos executivos: as atuais operações digitais “sempre
ativas” estão gerando valor, mas também criando novas vulnerabilidades. Apesar de todas as
eficiências geradas pelos serviços de tecnologia avançada, muitas organizações estão lentamente
percebendo que suas pegadas digitais estão repletas de complexidades e incógnitas.
Somando-se à dinâmica, as equipes de segurança enxutas estão sobrecarregadas com um
excesso de dados de fontes díspares, uma abundância de ferramentas, mas muitas vezes uma
escassez de insights. Esses desafios podem facilmente estar além das habilidades até mesmo
dos especialistas em segurança mais experientes e da capacidade das maiores e mais talentosas
equipes de operações de cibersegurança.
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A realidade operacional atual pede
uma nova abordagem

– O processamento de linguagem natural pode ser
usado para minerar fontes de dados de texto, melhorar
a inteligência de ameaças e enriquecer os recursos
de conhecimento.

Para colocar suas equipes no caminho do sucesso, os
líderes de cibersegurança devem assumir uma postura mais
preventiva e proativa para proteger as principais operações
de negócios. Nossa pesquisa sugere que mais organizações

– A automação pode ajudar a orquestrar tarefas demoradas,
melhorar os tempos de resposta e reduzir a carga para os
analistas humanos.

estão optando por uma abordagem voltada para o futuro

Juntos, esses recursos têm o potencial de transformar as

para o gerenciamento de ameaças, adotando a automação

operações de segurança.

impulsionada por IA para gerar melhores insights,
produtividade e economias de escala.

Neste relatório, mostramos como esta combinação de

As tecnologias de IA podem transformar a segurança

substancialmente melhor, seja na forma de velocidade,

principalmente de quatro maneiras:

insights ou flexibilidade. Essas melhorias de desempenho

– Os recursos de aprendizado de máquina ajudam
a identificar padrões, fazer um inventário de novos ativos
e serviços, e refinar o desempenho dos modelos de IA.

IA e automação pode proporcionar um desempenho

permitem que as equipes de cibersegurança mudem seu
foco para o que realmente importa: proteger, detectar,
responder e se recuperar de ameaças de forma proativa,
reduzindo custos e complexidade.

– Os recursos de raciocínio ajudam a informar a análise de
dados, melhorar a modelagem de cenários e antecipar
novos vetores de ataque.

FIGURA 1

Pioneiros da
segurança

Vetores de ataque
novos e em expansão

As equipes de operações

Os invasores estão
passando a realizar
ameaças adaptativas
e com múltiplas variantes

de segurança estão
enfrentando novos
desafios

Os invasores estão
passando a usar
automação
Carência de habilidades
de cibersegurança
e restrições de
capacidade

Falta de visibilidade
e coordenação com
fornecedores terceirizados
Falta de insights entre
os tipos de dados:
metadados, contextuais,
comportamentais
Sobrecarga de informações
a partir de fontes de dados
e ferramentas díspares
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Capítulo 1

IA para segurança ganha
força rapidamente
Para entender como a IA está sendo usada para apoiar operações de segurança e para
quantificar seu impacto no desempenho de cibersegurança, o IBM Institute for Business Value
(IBV) fez uma parceria com a APQC (American Productivity and Quality Center) para entrevistar
1.000 executivos responsáveis pela cibersegurança de TI e tecnologia operacional (TO) gerais
de sua organização. Eles representam 16 setores e 5 regiões globais (ver Metodologia de Estudo
e pesquisa na página 32).
Pedimos aos entrevistados que fornecessem informações sobre o desempenho da função
de segurança de sua organização e em que medida estão aplicando a IA e a automação para
gerenciar o risco de cibersegurança e a conformidade. Eles também descreveram como estão
usando a IA para apoiar as operações de segurança para proteção e prevenção, bem como
os processos de detecção e resposta. Usamos esses insights para avaliar o impacto da IA no
desempenho da cibersegurança, com ênfase na produtividade, na resiliência e nos benefícios
comerciais associados.
No geral, constatamos que a maioria das empresas (globalmente e entre todos os setores) está
adotando ou considerando adotar a IA com automação em suas funções de segurança. 64% dos
entrevistados implementaram a IA para recursos de segurança em pelo menos um dos processos
do ciclo de vida da segurança, e 29% estão considerando a adoção. Em outras palavras, a IA para
segurança pode logo se tornar um recurso quase universal (ver a Figura 2). Os 7% restantes que
não estão considerando o uso de IA com automação para segurança se colocam em uma posição
precária, onde muito provavelmente enfrentarão dificuldades para acompanhar o aumento da
velocidade e do volume das ocorrências de segurança.

FIGURA 2

Adoção
generalizada
Apenas um pequeno grupo
não está considerando
o uso de IA nas operações

93%

Organizações que usam
ou pensam em usar a IA

de segurança

7%

Organizações que não estão
pensando em usar a IA
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Nos referimos aos 64% que estão atualmente pilotando,

Por exemplo, a IA está sendo usada para rastrear

implementando, operando ou otimizando soluções de

comportamentos normais e automatizar a construção

segurança com IA, como os que “adotaram a IA”. Embora

de modelos. Para fazer isso, as soluções de segurança com

sua aplicação de IA para a segurança ainda seja incipiente

IA sinalizam variações dos comportamentos esperados

— a maioria a utiliza há menos de 2 anos em um ambiente

e analisam as implicações de ameaças dos caminhos

de negócios como o habitual — espera-se que a aceitação

excepcionais. O aumento da resposta às ameaças para

seja rápida. Ao considerar seus usos específicos de IA,

automatizar a contenção e otimizar a continuidade

a porcentagem dos que adotaram IA aproveitando-a para

dos negócios é citado como altamente impactante por

apoiar a proteção e prevenção crescerá aproximadamente

57% dos que a adotaram. Ao entender a atividade anômala

40%, em média, nos próximos três anos, com o mesmo

no contexto, as soluções de segurança de IA podem

crescimento esperado em toda a detecção e resposta.

determinar quais políticas e controles de segurança estão

Esta esperada adoção acelerada da IA para segurança
é consistente com os resultados de outras pesquisas.

em risco, complementar um alerta com informações
relevantes e iniciar ações de correção prescritas.

Um estudo recente prevê que os gastos com IA relacionada

Essa maneira de trabalhar como “assistente cibernético”

à cibersegurança aumentarão a uma taxa de crescimento

para especialistas humanos ressalta um dos benefícios mais

anual composta de 24% até 2027, atingindo um valor de

vitais da segurança com IA: aliviar a pressão sobre as

mercado de 46 bilhões de dólares.6

equipes de segurança que enfrentam carência contínua de

Tecnologia mais talento produz
resultados positivos

habilidades e recursos. 60% dos que adotaram a IA relatam
que o enriquecimento automatizado de dados e os recursos
de segunda tela que ajudam os analistas a operar com mais
eficiência foram extremamente benéficos para suas funções
de segurança. Como os modelos de ameaça com IA fazem se

Os quem adotaram IA reconhecem como os

referem a muito mais eventos em horizontes de tempo mais

conhecimentos orientados pela IA e a automação

longos e em uma variedade de condições operacionais, eles

impulsionada por IA complementam os recursos de

podem trazer recursos especializados para enfrentar

identificação e resposta a nível de especialista de seus

ameaças que podem enganar os analistas humanos.

especialistas em assuntos de segurança. Eles veem que,
como um analista de segurança capacitado, os sistemas
de segurança com IA são competentes em identificar
comportamentos anormais, avaliar vulnerabilidades
dinamicamente e sinalizar atividades anômalas que podem
indicar novas ameaças. 65% dos que adotaram relatam que
esta aplicação da IA teve um impacto positivo e significativo
em suas operações de segurança (ver a Figura 3 na página
7). Porém, ao contrário de um analista humano, a segurança
com IA utiliza o aprendizado e a automação de máquinas
para combinar a velocidade e a escala implacáveis das

Enriquecidos por insights gerados por IA, os recursos de
automação impulsionados por IA podem isolar ameaças
por usuário, dispositivo ou localização, em seguida iniciar
medidas apropriadas de notificação e escala enquanto os
especialistas humanos determinam a melhor forma de
investigar e remediar. Nas organizações que desenvolveram
essas capacidades, os analistas de cibersegurança podem
mudar seu foco para o que realmente importa: desenvolver
as habilidades e a experiência para enfrentar problemas
mais complexos que exigem o discernimento humano.

operações em multinuvem híbrida, com um nível de
consistência e profundidade muito além das capacidades
até mesmo do profissional de segurança mais capaz
e qualificado. (Ver a perspectiva “O que torna a segurança
com IA tão eficaz?”)
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Perspectiva

O que torna a IA
para segurança
tão eficaz?
A IA e a automação para segurança estão se tornando rapidamente essenciais para
defender uma superfície de ataque em expansão e responder ao enorme aumento dos
eventos de segurança. O que torna a IA tão eficaz? Em suma, é a combinação do
aprendizado de máquina iterativo com o fino ajuste do modelo analítico.
O ajuste é o processo de otimizar o desempenho de um modelo analítico sem torná-lo
excessivamente dependente de variáveis que talvez mudem de uma situação para outra.
Nos bastidores, os algoritmos de aprendizado de máquina utilizam inúmeros exemplos
para identificar padrões e aprender como melhor responder a diferentes variáveis. Este
processo de treinamento é fundamental para melhorar o desempenho do modelo de IA.
Melhorando a precisão do modelo e o recall por meio do aprendizado de máquina,
as soluções de segurança com IA podem ajudar a reduzir a fadiga de alerta para os
analistas, distinguindo as ameaças reais à segurança (verdadeiros positivos) de eventos
comuns (falsos positivos e verdadeiros negativos, ver a Figura). Estas soluções ajudam
a triar a maioria dos eventos de segurança, enriquecem essas ocorrências com dados
contextuais e depois apoiam as atividades de inspeção e investigação dos analistas.
Ao usar a IA para melhorar a relação sinal/ruído, os analistas podem dedicar tempo
para se concentrarem nas ameaças reais que representam maior risco.

Quantos itens recuperados
são relevantes?

Quantos itens relevantes
são recuperados?

Precisão =

Recall =

Elementos relevantes

Falsos negativos

Positivos

Falsos

verdadeiros

positivos

Negativos verdadeiros

Fonte: Adaptado de
https://en.wikipedia.org/

Elementos recuperados
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wiki/F-score

A IA com automação acaba por
criar ambientes de trabalho mais
enriquecedores, permitindo que os
analistas se concentrem novamente
em problemas complexos que exigem
o discernimento humano.

FIGURA 3

Vantagem da IA
Os que adotam
a IA melhoram seu
desempenho ao usar
soluções de IA para
capacidades críticas

67%

Como a IA pode analisar tanto fontes de dados não
estruturadas como as estruturadas, sintetizando

Triagem das ameaças
da Camada 1

66%

dados internos e externos com serviços de inteligência
de ameaças e inteligência de código aberto (OSINT, open

65%

source intelligence), ela pode dar um retrato abrangente
de variáveis situacionais e ameaças no contexto. Para os

Detecção de ataques
e ameaças no dia zero
Predição de
ameaças futuras

analistas de cibersegurança, isso reduz o tempo para
detectar, responder e se recuperar de incidentes.

Redução de falsos
positivos e ruídos

Ao facilitar uma escalada mais eficiente, revisão
e procedimentos de remediação, a IA melhora a governança
da segurança e a conformidade. Ao automatizar tarefas que
são repetitivas e consomem muito tempo, a IA pode diminuir

61%

o cansaço e melhorar a capacidade do analista de tomar
decisões melhores e mais bem informadas, de forma mais
rápida e com menos erros. E ao redirecionar o enorme volume
de eventos por meio de soluções de segurança de IA com

60

automação, os líderes aproveitam ao máximo os analistas
humanos qualificados e suas habilidades difíceis de encontrar.

Correlação do
comportamento
do usuário com
os indicadores
de ameaças

O resultado final é um ambiente de trabalho mais
enriquecedor, mais satisfatório, algo que pode fazer uma
diferença real na atração e retenção de talentos em
cibersegurança, difíceis de encontrar.
Aqueles que adotaram a IA e integraram com sucesso
os insights e a automação da IA com o conhecimento de
seus funcionários, citam impactos benéficos adicionais das
aplicações de IA em seus resultados de segurança (ver
a Figura 3). 67% relatam que a capacidade de triagem das
ameaças de Nível 1 está ajudando a eliminar os custos
e o tempo associados à detecção básica. Outros
65% informam que a redução de falsos positivos e ruídos
diminuiu a necessidade de inspeção por parte de analistas
humanos. E 65% afirmam que o uso de análises de dados
comportamentais está apoiando a previsão de ameaças
futuras, um passo importante para se tornar mais proativo.

50

P: Qual das seguintes aplicações de IA teve o maior impacto em
suas operações de segurança? (Selecione as 5 principais.)
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Os investimentos em
IA compensam
Uma fonte estima que até 2025, os crimes cibernéticos
custarão à economia mundial uma média de USD
10,5 trilhões por ano.7 Em 2021, de acordo com o relatório
anual do Ponemon Institute e IBM Cost of a Data Breach,
o custo médio de uma violação de dados atingiu um recorde
histórico, enquanto o número de violações de dados saltou
um percentual alarmante de 68%, ampliando esses custos.8
Os resultados da nossa pesquisa revelam que os
investimentos iniciais em IA ao longo do ciclo de vida
da segurança estão ajudando as organizações a combater
os crimes cibernéticos com mais eficiência, como se vê nas
medições de desempenho dos custos de segurança. Aliás,
os 25% superiores entre os que a adotaram — aqueles com
desempenho no percentil 75 ou 25 em cada métrica — dão

Nossa pesquisa é consistente com outros estudos que
descobriram que a IA proporciona benefícios semelhantes.
O Ponemon Institute e a IBM relataram que a combinação
de IA e automação foi considerada o maior fator para reduzir
os custos gerais de uma violação de dados.9 Da mesma
forma, um estudo do IBV sobre segurança zero trust revelou
que 61% das organizações líderes utilizaram automação
e orquestração de segurança para reduzir o capital de
segurança e os custos operacionais.10
Esses resultados oferecem evidências convincentes
de por que os líderes de segurança estão adotando
a IA e a automação em todo o ciclo de vida da segurança.
Em seguida, exploraremos como os líderes estão
impulsionando o desempenho em duas áreas críticas:
proteção e prevenção, e detecção e resposta.

o crédito pelas melhorias significativas em 3 métricas de
desempenho essenciais à IA com automação, resultando
em uma melhoria fundamental no desempenho e na eficácia
de suas funções de segurança. (Para mais informações sobre
as principais medidas de desempenho, ver Metodologia de
estudo e pesquisa na página 32). Elas:
– Reduziram seus custos totais de cibersegurança em
pelo menos 15%, indicando ganhos de eficiência
e produtividade em todos os processos do ciclo de
vida da segurança para proteção e prevenção, bem
como para detecção e resposta.

Se uma organização leva 230 dias corridos
para detectar, responder e se recuperar de
incidentes de cibersegurança sem o uso de IA,
ela poderia reduzir esse tempo em até 99 dias
aplicando a IA.

– Reduziram os custos de violação de dados em pelo
menos 18%, indicando uma melhoria na eficiência de
seus processos de detecção e resposta. Isso se reflete
em uma redução dos custos operacionais e de reputação

1
jan

Os 25% principais

associados (ou em evitá-los), incluindo potencial perda
de negócios (clientes e fornecedores), investimentos
e oportunidades de negócios futuros.
– Melhoraram seu retorno sobre o investimento
em segurança (ROSI) em 40% ou mais, o que indica
uma redução e prevenção de risco de cibersegurança
e os custos operacionais e de reputação associados.
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11
maio

131 dias
19
ago

230 dias

Capítulo 2

A IA impulsiona o desempenho
em todo o ciclo de vida da
segurança
Juntamente com o modelo de responsabilidade compartilhada inerente
à segurança na nuvem e a integração de TI inerente a uma abordagem Zero Trust,
a IA com automação representa um recurso fundamental para as operações de
segurança no futuro.
A IA com automação para segurança pode gerar insights significativos, enriquecidos
pelo contexto e dados históricos e, em seguida, facilitar uma maior coordenação
e colaboração com parceiros dentro e fora da organização. Isso libera recursos
qualificados para investigar ameaças antes que elas possam amadurecer.
Ao melhorar o desempenho tanto na proteção quanto na prevenção e nos processos
de detecção e resposta, a IA com automação pode ter um impacto significativo na
resiliência cibernética geral da organização.
Para entender melhor essa influência, examinamos como os que a adotaram estão
usando a IA e a automação em todo o ciclo de vida das operações de segurança, tanto
para sua proteção e prevenção como também nos processos de detecção e resposta.
Esses insights nos ajudaram a avaliar como a combinação destas tecnologias está
conduzindo uma maior eficiência e eficácia operacional. Eles também nos ajudaram
a explicar como um melhor desempenho pode proporcionar benefícios comerciais
derivados, tais como maior produtividade e uma melhor experiência dos funcionários.

Ao melhorar
o desempenho das
operações, a IA com
automação fortalece
a resiliência
cibernética geral.
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FIGURA 4

IA sempre em guarda

Proteger e prevenir: usar IA
para mitigar riscos, controlar
custos e construir confiança

Os que adotam a IA almejam
proteger os dados do negócio
e dos clientes e preservar
a confiança

Os desafios
Como o número de trabalhadores remotos e aplicações

43%

e servidores baseados em nuvem se expandiu nos últimos
anos, também se expandiu o número de endpoints

Proteger dados
sensíveis/confidenciais

e aplicações que devem ser monitoradas. Os cibercriminosos
estão explorando serviços conectados para criar novos

38%

vetores de ameaças, com ataques que vão evoluindo do
phishing oportunista para campanhas coordenadas de
ransomware, onde uma empresa é basicamente mantida

Criar confiança
dos funcionários
e dos clientes

35%

como refém até que efetue o pagamento. O ransomware foi
classificado como o principal tipo de ataque observado pela
IBM X-Force® em 2021, enquanto as operações de phishing
foram o principal caminho para o comprometimento,

31%

ocorrendo em 41% dos ataques.11

Proteger
a propriedade
intelectual

Atender aos
regulamentos

Esta sofisticação crescente das ameaças à cibersegurança
afeta tanto as empresas quanto seus clientes. Para ganhar
e aumentar a confiança dos clientes, parceiros e funcionários,
os que adotaram IA estão priorizando proativamente
a redução de riscos, a proteção de dados sensíveis

23%

e a preservação da propriedade intelectual (ver a Figura 4).

20

Viabilizar iniciativas de
transformação digital

10

P: Quais são as principais motivações para a IA em sua
organização? (Objetivos focados na proteção e prevenção).
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A proposta de valor da IA
Talvez a vantagem comercial mais significativa venha da combinação da IA com automação com
um modelo zero trust. Para proteção e prevenção, esses recursos desmembram silos operacionais
e melhoram a visibilidade por meio dos dados digitais da organização, dispositivos, usuários, rede,
cargas de trabalho, aplicações e interações de parceiros em todo o ecossistema.
A IA com automação pode facilitar essa visão realizando regularmente a descoberta de
dados sensíveis e a classificação nas instalações, no endpoint, em trânsito e na nuvem.
As tecnologias permitem que as empresas utilizem dados de origem e metadados para recriar
o contexto completo para qualquer interação, assim como para entender onde residem os dados
mais sensíveis, quem tem acesso a eles (e como), quem está acessando (e quando), e o que estão
fazendo com eles. Isso pode ajudar a cumprir as normas de privacidade de dados e conformidade
regulamentar, assim como apoiar o monitoramento e controle do acesso a repositórios de dados
altamente sensíveis.
Na busca desta visão mais holística de seus cenários digitais, os que adotaram IA identificaram
a descoberta de endpoint e o gerenciamento de ativos como seus principais casos de uso de IA.
35% estão atualmente aplicando IA e automação a este recurso, com planos para aumentar
o uso para quase 50% em 3 anos (ver a Figura 5). Esta aplicação é acompanhada de perto pelo
gerenciamento de vulnerabilidades, em 34%. Os que adotaram a IA esperam aumentar o uso de
IA para proteção e prevenção em cerca de 40%, em média, nos próximos 3 anos. (Veja a perspectiva
“Como a IA ajuda a proteger e prevenir.”)

FIGURA 5

Aplicar a IA para
proteção e prevenção

Descoberta de endpoints e gerenciamento de ativos

Os que adotaram a IA

Vulnerabilidade e gerenciamento de correções

a estão usando para
ampliar a visualização
de todo o patrimônio digital

Gerenciamento de acesso

em expansão
Simulação de ameaças

Gerenciamento de identidade

Identificação de configurações incorretas do banco de dados

Gerenciamento do ciclo de vida de dados seguros
P. Que casos de uso para
automação da IA estão sendo
implementados hoje? E em

0

20

40

60

80

100

3 anos? (Casos de uso focados
na proteção e prevenção).

Hoje

Em 3 anos

11

Perspectiva

Como a IA
ajuda a proteger
e prevenir
Com esses 5 principais casos de uso, os que adotaram a IA estão investindo na
proteção do valor subjacente de seus negócios com foco na redução de riscos,
prevenção de ataques e, em contrapartida, criando confiança.

IA para descoberta de endpoints e gerenciamento de
ativos. Dispositivos não autorizados operam sob o radar das políticas
de segurança tradicionais das organizações, dificultando sua detecção. A IA pode
aprender o contexto, o ambiente e os comportamentos associados a tipos específicos
de ativos, serviços de rede e endpoints, e as empresas podem então limitar o acesso
a dispositivos autorizados e impedir o acesso a dispositivos não autorizados
e não gerenciados.

IA para o gerenciamento de vulnerabilidades. Avaliações
de vulnerabilidade impulsionadas por IA podem ajudar a identificar dispositivos
configurados inadequadamente para que os administradores possam removêlos ou reconfigurá-los. Enquanto a varredura ativa de vulnerabilidade em ambientes
de tecnologia operacional (TO) pode desestabilizar sistemas, as organizações podem
usar a IA com automação para realizar o monitoramento passivo. A IA também pode
ajudar a priorizar a correção da vulnerabilidade fornecendo informações sobre exploits
armados para que os clientes possam adotar uma abordagem baseada no risco para
o gerenciamento da vulnerabilidade.

IA para gerenciamento de acesso. As empresas podem usar
a IA para auditar o acesso aos dados e serviços pelos usuários e aplicações.
Uma vez estabelecidos os direitos a recursos sensíveis, a IA pode coordenar
atividades por meio do plano de controle – monitorando comportamentos,
sinalizando anomalias, gerando percepções contextuais, enviando alertas
e iniciando ações corretivas.

IA para simulação de ameaças. Os simuladores de ameaças podem se
conectar a endpoints de software por meio da rede de uma organização para imitar
o ciclo de vida de um incidente de cibersegurança. Isso testa “ao vivo” as defesas
de segurança sem interagir com servidores de produção ou endpoints, permitindo
que as empresas identifiquem e tratem das brechas em suas defesas sem impactar
suas operações.

IA para gerenciamento de identidade. As operações de segurança
zero trust colocam maiores exigências à infraestrutura de TI e às capacidades de
autenticação de segurança, particularmente a necessidade de resolver a identidade
em tempo quase real. Embora a abordagem zero trust possa representar um aumento
significativo nos recursos operacionais, ela também apresenta novos desafios na
capacidade e na coordenação de operações (por exemplo, apoio a trabalhadores
remotos usando vários dispositivos de vários locais). A IA pode melhorar os serviços
de autenticação criando um perfil de usuário único baseado em uma combinação de
comportamentos históricos, dados contextuais e políticas baseadas em função.
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A automação impulsionada por IA está melhorando a capacidade das organizações de
proteger mais seus endpoints e aplicações, assim como aumentar o monitoramento das
comunicações em rede (ver a Figura 6). Aqueles com maior desempenho entre os que
adotaram a IA relatam que estão aplicando o gerenciamento e a governança automatizados
de identidade em 63% de suas aplicações e 55% de seus endpoints. Essas porcentagens
representam um aumento de 67% a mais de aplicações e 50% a mais de endpoints obtidos
através da IA. Isso amplia a visibilidade sobre a pegada operacional em expansão que depende
de serviços espalhados em várias nuvens.

FIGURA 6
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Até mesmo as porcentagens medianas relatadas para estas
áreas refletem números sólidos de aplicações e endpoints
sendo governados com automação, com substancialmente
mais vantagem disponível à medida que o desempenho
melhora. Os que adotaram a IA relatam um progresso ainda
melhor no uso da IA com automação para observar as
comunicações em rede e os dispositivos de endpoint para
atividades suspeitas. Aqueles com melhor desempenho
entre os que adotaram a IA dizem que a estão usando para
monitorar 95% das comunicações de rede e 90% dos
dispositivos de endpoints.
O verdadeiro valor da proteção e prevenção reside em algo
intrinsecamente difícil de medir: a prevenção. Com insights
do desempenho mais relevantes e oportunos de todos os
ativos digitais, as equipes de segurança podem evitar
ameaças, mitigar riscos e proteger e preservar os resultados
finais de suas organizações e a reputação de suas marcas.

Aqueles com maior
desempenho entre os
que adotaram a IA estão
usando a automação para
governar 63% de suas
aplicações e 55% de
seus endpoints.
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Perspectiva

A combinação de IA
e automação garante
melhores controles
de segurança
Proteção e prevenção
A IA permite o monitoramento de múltiplas
camadas em ambientes multinuvem
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Perspectiva

A combinação de IA e automação melhora
o desempenho das operações de segurança

Detecção e resposta
O uso de IA e automação pode compactar
as métricas de desempenho

Detectar

Responder
27%
indeterminados

Endpoints

Recuperar

Análise
manual
e em fila

Rede

minutos

4%
escalados
manualmente

Usuários
TO/IoT
Aplicações

Eventos
multibilionários
por dia

11 mil
alertas
por dia

Triagem
automática
de IA
<1 minuto

e dados
Nuvem

23%
encerrados
manualmente

85%
encerrados

de ameaça
62%
encerrados
automaticamente

A experiência do analista do futuro
Sem IA

Com a IA + automação

8 ferramentas/telas
19 etapas
Tempo de resposta em horas/dia

1 tela
6 etapas
Tempo de resposta em minutos

Fonte: IBM Security Services com base em uma análise dos dados agregados de desempenho de 2021.
Observação: Espera-se que os limites de desempenho retratados melhorem de forma contínua.
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15%
escalados

11%
escalados
automaticamente

73%
automatizados

Inteligência

Implementar mudança
de emergência

Detectar e responder: uso de IA para aumentar
a produtividade e acelerar a recuperação
Os desafios
O bem-estar da empresa não se baseia apenas na proteção e prevenção de incidentes, mas na
rapidez com que as organizações podem detectar, responder e se recuperar deles. Os princípios
do design zero trust sugerem que os profissionais de segurança devem assumir que suas
organizações já foram violadas e serão violadas novamente no futuro.
Vários problemas estão alimentando as motivações para o uso da IA em atividades de detecção
e resposta. Como observado anteriormente, a rápida expansão das pegadas digitais da maioria
das organizações, a mudança para modelos de negócios cada vez mais abertos e o aumento
acentuado do número de funcionários remotos estão gerando uma enxurrada de novos eventos
de segurança. Muitas organizações de segurança simplesmente não têm a capacidade de
monitorar, gerenciar e agir manualmente sobre todas elas de forma rápida e eficaz.
Uma escassez de talentos de cibersegurança complica a situação. A falta de funcionários
qualificados tem um grande impacto no posicionamento de segurança da organização, tanto
para aplicar recursos de forma mais eficiente e melhorar os tempos de resposta quanto para
aproveitar a experiência para fortalecer a qualidade dos resultados de segurança.
De acordo com a EMSI, uma empresa estatal de análise de dados sobre o trabalho nos EUA,
para cada 100 funções de cibersegurança necessárias, existem apenas 68 candidatos
qualificados, muitos dos quais já estão bem empregados.12 Um estudo recente do IBV descobriu
que as organizações precisam de 150 dias para preencherem uma vaga de cibersegurança
com um candidato qualificado.13 Os novos analistas da linha de frente, que precisam de apoio
operacional adicional para fazer seu trabalho de forma eficaz, não estão necessariamente
resolvendo a escassez de talentos. Muitas vezes são inexperientes no setor e requerem
tempo para adquirirem confiança e maturidade em suas habilidades de avaliação de ameaças
e investigação.
A IA com automação pode ajudar esses analistas com gerenciamento de conhecimento,
gerenciamento de casos e recursos de suporte operacional (por exemplo, chatbots de linha
de frente e repositórios de conhecimento de linguagem natural). O resultado final é pioneiro:
um recurso de inteligência aumentada gerado pela combinação entre o discernimento humano
e a IA com automação. (Veja a perspectiva “IA com automação - uma revolução de talentos”).
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Perspectiva

IA com
automação –
uma revolução
de talentos

A consciência sobre cibercultura e o talento para a cibersegurança desempenham um papel
fundamental na obtenção de segurança e resultados comerciais. Programas bem sucedidos
de IA não tornam o talento obsoleto. Eles aumentam a eficiência e a eficácia dos analistas de
segurança e o alcance dos funcionários com conhecimento de segurança. Ao abrir a porta para um
modelo de engajamento mais flexível, a IA alivia algumas das restrições de recursos e habilidades
que desempenham um fator decisivo nos resultados positivos e negativos da segurança.14
Os que adotaram a IA estão enfrentando uma demanda intensa de novos talentos. Nos últimos
12 meses, aumentaram os novos funcionários de cibersegurança em 15% e atribuíram 40% desta
mudança à adoção da IA na segurança. Os entrevistados nos disseram que 34% das funções de
segurança tiveram mudanças nos requisitos de habilidades, 35% das quais foram impulsionadas
direta ou indiretamente pela adoção da IA.
Combinando fatores humanos com tecnologia, os que adotaram a IA podem lidar com
a carência de recursos reinvestindo diretamente em sua força de trabalho de cibersegurança.
As organizações podem aumentar o talento de forma nativa, fazendo com que a automação seja
menos voltada para a otimização de custos e mais para a especialização e uma melhor
experiência de trabalho, ajudando os funcionários a expandir suas habilidades.
Os que adotaram a IA priorizam uma combinação de habilidades comportamentais e técnicas
em seus funcionários. De uma perspectiva comportamental, 40% citam a escuta ativa como
a habilidade mais importante que os funcionários precisam como resultado da IA; 39% dizem
o mesmo da inovação e criatividade. No quesito técnico, 40% consideram as habilidades de
gerenciamento de segurança como as mais importantes, enquanto 39% estão focados nas
habilidades de comunicação (ver a Figura). Esta maior flexibilidade na integração de habilidades
técnicas e pessoais é uma das áreas mais promissoras para novas propostas de valor da IA.

A IA exige
uma mistura de
habilidades
Os funcionários de
cibersegurança precisam
tanto de habilidades
técnicas quanto pessoais
(hard e soft skills) para
terem sucesso com a IA

Habilidades comportamentais
40% | Escuta ativa
39% | Criatividade e inovação
38% | Pensamento estratégico
38% | Resolução de problemas complexos
35% | Agilidade e flexibilidade

Habilidades essenciais/técnicas
40% | Gerenciamento da segurança
39% | Comunicações
36% | Gerenciamento de projeto
36% | Business Analytics
P. Que habilidades
a sua equipe de

36% | Extração de insights dos sistemas

cibersegurança precisa
desenvolver/aperfeiçoar
como resultado da IA?
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35% | Ciência de dados, aprendizado
de máquina

Em resposta aos desafios de pessoal, os que adotaram a IA estão implementando a IA
com automação para melhorar a produtividade e a experiência de trabalho para funcionários
sobrecarregados. Aliás, 43% citam o aumento da produtividade dos recursos de cibersegurança
como uma das principais motivações para o uso da IA. 42% relatam que reduzir eventos, incidentes
e violações de segurança é uma meta e 38% estão focados no uso da IA para melhorar a precisão
dos analistas de cibersegurança (ver a Figura 7).
Considerados como um todo, a IA e a automação podem ter um forte impacto positivo na
capacidade de abordar o volume e o tempo dos eventos de segurança, um fator chave para
melhorar o ambiente de trabalho dos analistas de segurança. Ao compreender melhor quais
ameaças requerem maior atenção, os analistas podem passar da triagem de rotina para
atividades de investigação de ameaças de maior valor. O resultado final: ganhos tanto em
capacidade quanto em especialização para toda a força de trabalho de cibersegurança.
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FIGURA 7
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P: Quais são as principais motivações para a IA em sua organização?
(Objetivos focados em operações, detecção e resposta).

A proposta de valor da IA
O segredo para melhorar a produtividade é apoiar a força de trabalho aplicando a tecnologia
onde ela pode ser mais eficaz. Por exemplo, a detecção de ameaças é um caso de uso ideal
para reduzir métodos manuais e ganhar eficiência por meio da IA com automação. Processos de
investigação automatizados e orientados por IA podem proteger seletivamente dados e ativos
de alto valor, segmentos de rede e serviços na nuvem. Ao proporcionar maior visibilidade das
comunicações em rede, do tráfego e dos dispositivos de endpoints, a IA com automação ajuda
a melhorar a capacidade de identificar potenciais ameaças, permitindo que os recursos de
cibersegurança tomem decisões melhores e mais informadas de maneira consistente.
Os que adotaram a IA reconhecem o potencial do uso da IA com automação para
o gerenciamento de ameaças. 34% indicam que este é o principal caso de uso da IA deles
para atividades de detecção e resposta (ver a Figura 8). São seguidos de perto pela detecção
e resposta automatizadas, que serão mais amplamente implementadas em três anos, de
acordo com 49% dos entrevistados. E, como nos casos de proteção e prevenção de uso, os
que a adotaram esperam aumentar o uso da IA para detectar e responder casos de uso em
uma média de 40% dentro dos próximos 3 anos. (Veja a perspectiva “Usando a IA para
detectar e responder mais rapidamente”).
FIGURA 8

Aplicar IA para
detecção e resposta

Detecção e resposta automatizada

Os que adotam a AI

Inteligência de ameaça

a estão usando para
identificar ameaças com
rapidez e responder

Gerenciamento de casos

proativamente
a ciberataques

Gerenciamento de ameaças

Modelagem de comportamento e detecção de anomalias.

Monitoramento de dados da empresa

Gestão de alarmes

Gerenciamento do conhecimento

Apoio às operações de segurança
P. Que casos de uso para
automação da IA estão
sendo implementados hoje?
E em 3 anos? (Casos de
uso focados na detecção

0
Hoje

20

40

60

80

100

Em 3 anos

e resposta).

21

Perspectiva

Usar a IA
para detectar
e responder
mais
rapidamente

Os que adotaram a IA estão usando a IA com automação para melhorar significativamente
a produtividade da força de trabalho de cibersegurança, medida por vários indicadores-chave
de desempenho. Estes 5 casos de uso demonstram como isso é feito.

Detecção e resposta automatizada. A IA com automação para segurança
automatiza a coleta, integração e análise de dados de centenas e até milhares de pontos de
controle, sintetizando logs de sistema, fluxos de rede, dados de endpoints, chamados de API
em nuvem e comportamentos dos usuários. Juntamente com o gerenciamento de ameaças
e priorização de alertas, as organizações podem complementar as soluções de telemetria
existentes com recursos de detecção e resposta de endpoints (EDR) e de detecção e resposta
entre camadas (XDR). Isso permite às equipes de operações de segurança compreender
plenamente o contexto das exceções de segurança, estabelecer prioridades e dedicar
recursos suficientes para investigar as ameaças de alto impacto.

Inteligência de ameaça. A inteligência da segurança habilitada para IA permite que
as organizações analisem fluxos de dados “ao vivo” para detectar comportamento anormal
em tempo real. A combinação de informações de segurança entre domínios — integrando
sinais internos de telemetria com fontes externas de inteligência — proporciona inteligência
acionável em uma janela acionável, melhorando a eficácia das políticas de segurança,
especialmente aquelas associadas a ameaças emergentes. Além disso, a capacidade de
captura de logs pode ser ampliada aplicando os mesmos procedimentos em ambientes
de nuvem, digitalizando para detectar configurações irregulares que possam apontar para
assinaturas de ataque que enganem mais, como de dia zero e ameaças persistentes
avançadas (APTs).

Gerenciamento de casos. A funcionalidade de gerenciamento de casos de
segurança permite que uma equipe de segurança reúna informações sobre atividades
suspeitas e intensifique as investigações com informações e registros detalhados
e relacionados a casos. A aplicação da IA pode aumentar a velocidade e o volume de dados
processados e integrar técnicas de ciência de dados, permitindo a identificação e classificação
automatizada de dados em documentos. Como a IA pode entender o contexto, ela pode agrupar
dados por tópico sem classificação prévia, ajudando as equipes de segurança a usar dados
reconhecidos como relacionados para fazer inferências e encontrar semelhanças que não são
prontamente aparentes.

Gerenciamento de ameaças. A IA ajuda os analistas a triar alertas de forma eficaz,
concentrando-se primeiro nos mais críticos, ajudando a distinguir entre falsos negativos
e falsos positivos e reduzindo bastante as chances de não detectar incidentes críticos.
Também classifica e prioriza as ameaças para acionar alertas baseados em assinaturas
de ataque, indicadores de compromisso (IOC) e indicadores de comportamento (IOBs).

Modelagem de comportamento e detecção de anomalias. Modelos
automatizados de segurança de IA podem reconhecer comportamentos anormais, avaliar
vulnerabilidades de forma dinâmica e sinalizar atividades anômalas — todos eles potenciais
indicadores de comprometimento. Então, o aprendizado de máquina pode sugerir opções
de remediação baseadas em um amplo espectro de fatores como variáveis situacionais,
precedentes históricos ou fontes de inteligência de ameaças, seguidos por atualizações
na administração de políticas em pontos de controle específicos.
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Os que adotaram a IA relatam sucesso na redução do tempo para detectar e responder
a incidentes (ver a Figura 9). Em comparação com as estimativas de desempenho antes de
implementarem a IA, os que a adotaram relatam que o valor mediano de dias para detectar
incidentes diminuiu 12%, enquanto o de dias para responder e se recuperar de incidentes
diminuiu 11%. Quando observamos aqueles com melhor desempenho, vemos a real
oportunidade para que a IA com automação proporcione melhorias significativas. Os 25% com
maior desempenho entre os que adotaram a IA relatam que a usaram para reduzir em quase um
terço o tempo para investigar incidentes e em quase um quarto o tempo para responder e se
recuperar deles. Também reduziram o tempo de permanência em 45%.
Os que adotaram a IA estão demonstrando que a implementação de IA com automação em
todo o ciclo de vida das operações de segurança aumenta os recursos de proteção e prevenção
enquanto melhora seu desempenho de detecção e resposta. O sucesso deles revela como
as organizações podem potencialmente usar a IA para aumentar largamente a resiliência
cibernética geral em tempos problemáticos. (Veja o estudo de caso “IA com automação ambiente de trabalho melhor, desempenho melhor “).

Aqueles com maior
desempenho entre os que
adotam a IA diminuem
o tempo de investigação
de incidentes de
cibersegurança em
quase 30%.

23

FIGURA 9
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Estudo de caso

Fornecedor
de serviços de
segurança
gerenciados
globalmente

IA com automação – ambiente de trabalho melhor,
desempenho melhor
Um fornecedor de serviços de segurança gerenciada que atendia a centenas
de clientes globais de vários setores estava enfrentando problemas recorrentes de
capacidade, apesar de ter modernizado as operações de segurança com recursos
de nuvem híbrida e zero trust. “A superfície de ataque está ficando maior”, disse
um dos principais analistas de segurança do cliente. “Vemos os dois lados da
questão: ou um excesso de informação vinda de muitas fontes ou falta de
informação relevante no momento certo, quando mais importa”.
Para complicar ainda mais as coisas, as habilidades e a especialização estavam
escassas. “Estamos competindo por talentos difíceis de encontrar e qualquer
vantagem pode nos dar uma margem”, disse o principal executivo do cliente.
Usando design thinking e as metodologias de colaboração do IBM Garage™,
os líderes do cliente começaram por enquadrar a oportunidade em termos de
resultados comerciais. “Queríamos criar uma melhor experiência de trabalho
para nossos analistas. Também estávamos interessados em ver como uma
maior automação poderia melhorar o desempenho da equipe”, disse o executivo
do cliente.
Uma equipe integrada de desenvolvimento e operações articulou quatro
objetivos principais:
– Reduzir o ruído para que os analistas possam se concentrar em alertas
de alto valor
– Reduzir o tempo de triagem compilando dados contextuais, metadados
e logs de serviço para recriar fielmente o ambiente da ameaça
– Investigações rápidas por meio de maior contexto e dados/metadados
enriquecidos
– Recomendações específicas complementares com explicações e raciocínios
Após quase um ano, o cliente melhorou drasticamente a eficiência operacional:
– Automatizou a triagem de 73% dos alertas (aumento em relação aos
40% iniciais) a um nível de confiança superior a 90%.
– Reduziu a superfície total de ataque e o risco associado em cerca de
50%, utilizando controles de zero trust específicos da carga de trabalho.
– Reduziu o tempo de permanência do invasor e das janelas de vulnerabilidade
em 50%.
– Reduziu os incidentes de segurança em 75% e dobrou o desempenho de médio
a longo prazo.
Enquanto a IA potencializa a automação, o impacto da solução sobre o lado
humano da equação é talvez ainda mais poderoso. A combinação da IA com
automação libera os analistas para que possam se concentrar nas ameaças de
maior impacto, tais como de dia zero, detecção de APT, caça de ameaças e perícia.
Os analistas de segurança dão feedback contínuo para tornar a solução mais
inteligente, mas também mais amigável ao usuário. O executivo do cliente
resume o impacto para o negócio: “A capacidade de combinar a automação com
um ambiente de trabalho melhor para nossa equipe fez toda a diferença para nós”.
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Capítulo 3

Planejando seu roteiro para
a adoção da segurança com IA
Ao considerar a integração de insights e automação de IA em suas operações de segurança,
pense como poderia ser uma implantação bem-sucedida. Os que adotaram a IA estão usando
uma mistura de soluções já prontas para uso e ferramentas customizadas. Para o risco de
cibersegurança e conformidade, bem como detecção de ameaças e resposta a incidentes,
mais empresas que adotaram a IA relatam que o software configurável e pronto para uso
é o tipo de implementação mais bem-sucedido (ver a Figura 10.) Porém, para o gerenciamento
da identidade digital e da confiança, os que adotam IA dizem que o software customizado,
construído internamente ou por terceiros, tem levado a resultados mais bem-sucedidos.

FIGURA 10

Capacitação da
segurança com IA

Gerenciamento de conformidade e riscos cibernéticos

As implementações mais
bem-sucedidas geralmente

41%

Software já pronto para uso,
customizado para a organização

36%

Software customizado construído
por terceiros

34%

Software já pronto para uso com
pouca ou nenhuma customização

34%

Software customizado construído
na empresa

envolvem alguma forma de
customização

Detecção de ameaças e resposta a incidentes

41%

Software já pronto para uso,
customizado para a organização

37%

Software já pronto para uso com
pouca ou nenhuma customização

35%

Software customizado construído
por terceiros

33%

Software customizado construído
na empresa

42%

Software customizado construído
por terceiros

40%

Software customizado construído
na empresa

40%

Software já pronto para uso com
pouca ou nenhuma customização

30%

Software já pronto para uso,
customizado para a organização

P. Como você descreveria
a implementação da tecnologia
de IA em sua organização para
gerenciar o risco cibernético
e a conformidade? (Selecione
os 3 principais.)
P. Como você descreveria

Identidade digital e confiança

a implementação da tecnologia
de IA em sua organização para
detectar ameaças e gerenciar
a resposta a incidentes?
(Selecione os 3 principais.)
P. Como você descreveria
a implementação da tecnologia
de IA em sua organização para
o gerenciamento da identidade
digital e da confiança? (Selecione
os 3 principais.)
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Soluções de segurança altamente configuradas e desenvolvidas sob medida podem
oferecer maiores capacidades e maiores benefícios, mas os custos contínuos associados ao
desenvolvimento e ao suporte devem ser levados em conta em seu orçamento de operações
de segurança.
Embora alguns setores possam se beneficiar de aplicações especializadas de segurança com
IA (por exemplo, bancos e mercados financeiros), os custos de suporte contínuo, requisitos de
pessoal e cronogramas de correções devem ser considerados cuidadosamente, em particular
para manutenção e gerenciamento de vulnerabilidades. A decisão de personalizar uma solução
deve refletir uma lógica comercial convincente baseada na postura de risco em evolução da
organização e nas possíveis vulnerabilidades de segurança.

Uma solução de
IA customizada deve
levar em conta os
custos de suporte
contínuo.
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Guia de ação
Aplicar segurança com IA e automação
para entregar valor de negócios
Mesmo a organização de segurança de maior sucesso
requer um trabalho contínuo. A natureza dinâmica das
operações e o surgimento contínuo de novos vetores de
ameaça exigem que você priorize a prontidão e a resiliência.
A questão não é se sua organização será violada ou não,
e sim quando e qual será a extensão disso.

01
Compare o seu desempenho usando as
principais métricas de segurança
Identifique as motivações para melhorar a segurança
– Entenda a lógica estratégica que exige a implementação
da IA e as capacidades de automação em suas operações

Da mesma forma, reconheça que os modelos de IA devem

de segurança; depois atualize sua estratégia de risco

continuar a aprender, e suas equipes de segurança

cibernético e de cibersegurança para refletir essa

devem continuar a alimentá-los com novos insights de

mudança nas prioridades. É para reduzir incidentes

desempenho. Esse compromisso de aprendizado constante

e violações de cibersegurança ou para reduzir custos por

influencia os resultados que você pode alcançar.

meio de eficiências operacionais? Ou talvez para melhorar

Para os que adotam IA, o desempenho da segurança está

a confiança dos clientes, funcionários ou parceiros?

impactando tanto a eficiência operacional quanto o valor

Identifique áreas a serem melhoradas com base em

comercial, enquanto cria um ambiente de trabalho mais

comparações de benchmark

capacitado e adaptável para os analistas de segurança.
Juntos, estes fatores podem ter um impacto significativo

– Examine as principais métricas de risco e segurança

na resiliência cibernética geral da organização.

para proteção e prevenção, bem como para detecção

Esteja você pilotando essas capacidades pela primeira vez

com o de seus pares. As lacunas representam áreas onde

ou expandindo a funcionalidade das aplicações existentes,

você pode focar as iniciativas de melhoria, visando áreas

três recomendações podem orientar esses esforços.

onde a IA com automação pode ajudar mais.

e resposta, e compare o desempenho de sua organização

– Para realizar comparações, algumas organizações
oferecem serviços formais de benchmarking.
Você também pode encontrar métricas de segurança
em fontes online como o Ponemon Institute, Gartner,
Forrester, IDC, SANS Institute, a Cloud Security Alliance
(CSA) e outros.
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02

03

Priorize melhorias de segurança que
proporcionem o máximo valor e se
alinhem com seus principais objetivos
de segurança

Desenvolva os principais facilitadores
para iniciativas de melhoria da segurança

Estabeleça prioridades com base no impacto e metas de

– Implemente, governe e gerencie suas aplicações de

melhorias por meio das principais medidas de desempenho
– Avalie os benefícios potenciais que podem ser obtidos
com a melhoria do desempenho em cada uma de suas
principais métricas de desempenho. Isso ajuda você a ver
quais áreas podem oferecer o maior valor em termos de
fatores operacionais como custo, eficiência, qualidade
e tempo. Supondo que as áreas em potencial estão
alinhadas com sua estratégia de segurança, medi-las

Defina uma estratégia de segurança com IA e um plano
de operações correspondente

IA de acordo com as estratégias mais amplas de risco
cibernético e cibersegurança de sua organização.
Certifique-se de que isso seja refletido em políticas
operacionais, controles e processos.
Determine e desenvolva as habilidades comportamentais
e técnicas que sua organização precisa para ser bem-sucedida
– Considere o impacto da automação em sua força de

deve contribuir ao máximo para alcançar seus objetivos

trabalho de cibersegurança. Será que eles perceberão

estratégicos.

a automação como uma ameaça ou como uma

Identifique as aplicações de IA que têm maior probabilidade
de melhorar o desempenho
– Entenda as medidas de desempenho mais estreitamente
associadas à proteção e prevenção, e à detecção
e resposta. Por exemplo, para proteção e prevenção,
uma medida chave é o número de aplicações e endpoints
governados por identidade automatizada ou
gerenciamento de endpoints. Para a detecção e resposta,
o tempo de permanência é uma métrica importante.
– Considere as aplicações de IA em ambas as áreas que
têm maior probabilidade de proporcionar as melhorias
de desempenho e os benefícios comerciais que você
determinou serem mais importantes. Use estas
prioridades para definir a segurança com IA e os roteiros
de automação de sua organização. Determine seus
pontos fortes e identifique onde você pode aproveitar
os parceiros para ampliar seu conhecimento. Por fim,
escolha o modelo de implementação de IA que tem mais
probabilidade de ter sucesso — seja configurando uma
solução existente ou desenvolvendo uma solução
especializada — e até que ponto você quer contar com
terceiros para o desenvolvimento e apoio.

oportunidade? Qual é a maneira correta de começar
essa conversa?
– Quando for pensar no que torna bem-sucedida a IA com
automação da segurança, considere o desenvolvimento
e os componentes de retenção, como o ambiente de
trabalho, a demanda por especialização e conhecimento,
e a melhoria da qualificação ou requalificação associada.
Que habilidades são necessárias em um ambiente de
IA com automação?
– Determine onde a IA com automação pode proporcionar
o maior benefício para sua força de trabalho de
cibersegurança. Identifique os pontos fracos e forneça
treinamento baseado em cada função dentro da empresa
para construir e aprimorar as habilidades
comportamentais e técnicas necessárias. Considere
fatores humanos como aprendizado experimental
e simulações de cibersegurança para criar habilidades
enquanto fornece uma experiência real e prática,
utilizando serviços de parceiros para a força de trabalho,
tanto internos como externos.
– Por fim, monitore o seu progresso. À medida que novas
aplicações e funcionalidades de IA forem implementadas,
valide seu desempenho real em relação ao benchmark
visado para determinar a eficiência relativa dos variados
investimentos.
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Metodologia de
estudo e pesquisa
O IBM Institute for Business Value fez uma parceria com
a APQC (American Productivity and Quality Center) para
fazer um levantamento com 1.000 executivos que tenham
responsabilidade geral pela cibersegurança na TI e na
tecnologia operacional (TO) e pela segurança da informação
em suas organizações. Os entrevistados representavam 16
setores, incluindo mercados bancário e financeiro,
eletrônicos e de software, governo, seguros, mídia e
entretenimento, varejo e serviços. Eles estão distribuídos
entre 5 regiões globais: África e Oriente Médio, Ásia Pacífico,
América Central e do Sul, Europa, e EUA e Canadá. Empresas
que não aplicam a IA em seus processos de função de
segurança estão incluídas.
Os entrevistados foram solicitados a fornecer informações
sobre a aplicação atual e planejada da IA em seus processos
de risco cibernético e de cibersegurança, bem como
o desempenho de suas funções de segurança.
Como muitos fatores influenciam o desempenho, pedimos
aos que adotaram a IA (as 637 empresas que estão pilotando,
implementando, operando ou otimizando a IA em pelo menos
um processo de segurança) que fornecessem sua própria
estimativa de como a IA influenciou o desempenho nos KPIs
comuns de risco cibernético e função de segurança. Isso nos
permitiu calcular a faixa de desempenho em cada KPI, bem
como a faixa de impacto que a IA tem tido em cada KPI.

Os KPIs neste relatório são definidos da seguinte forma:

O tempo de permanência é o tempo entre
uma incursão/compromisso bem-sucedidos e sua
descoberta/detecção.

O tempo médio (em dias corridos) para responder
e recuperar-se de incidentes de cibersegurança começa
quando um incidente é detectado e seu escopo é estabelecido.
Inclui atividades para remover a ameaça e restaurar os
sistemas afetados de volta às suas condições antes do
incidente; testes, monitoramento e validação dos sistemas
afetados; e operações de restauração.

O tempo médio (em horas) para investigar incidentes
de cibersegurança começa a partir do momento em que um
alerta de segurança é escalado para investigação até ela
ser concluída.

O custo da cibersegurança como porcentagem
do custo de TI inclui os custos de TI relacionados
à segurança de aplicações, nuvem e dados, gerenciamento
de acesso de identidade, proteção de infraestrutura,
gerenciamento de risco integrado, equipamentos de
segurança de rede, outros softwares de segurança da
informação, serviços de segurança e software de segurança
do consumidor. Inclui todos os custos de processos para
apoiar as operações empresariais e exclui a depreciação/
amortização (isso é, com base no fluxo de caixa)
e “TI revendida”.
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O retorno do investimento em segurança
(ROSI) é expresso como uma porcentagem e é igual
à {[perda total estimada em USD x custo total da
cibersegurança (a mitigação percentual proporcionada
pela(s) solução(ões) ou esforços de cibersegurança)] – custo
total da cibersegurança (o custo total da(s) solução(ões) ou
esforços de cibersegurança)}/custo total da cibersegurança
(o custo total da(s) solução(ões) ou esforços de
cibersegurança)

O custo de uma violação de dados inclui
despesas diretas e indiretas incorridas para detectar,
escalar, notificar, além de atividades de resposta posteriores
à violação de dados. O custo médio de uma violação de dados
é: (número anual de violações multiplicado por todos os
fatores de custo)/(número anual de violações).

As faixas de desempenho utilizadas neste relatório são
definidas desta forma:
Aqueles com melhor desempenho são os que adotaram
a IA com desempenho no percentil 75 ou 25 em cada
métrica, dependendo se é melhor ter um valor maior ou
menor para uma determinada medida. Se, para uma
determinada métrica, for melhor que um valor seja mais
alto, então as organizações com melhor desempenho (os
25% principais entre os que adotaram a IA) são organizações
com desempenho no percentil 75. 75% dos entrevistados
apresentam desempenho abaixo e 25% apresentam
desempenho neste nível ou acima dele. Se for melhor
que um valor seja mais baixo, então os melhores
desempenhos são os que adotaram a IA com desempenho
no percentil 25. 25% dos entrevistados apresentam
desempenho abaixo e 75% apresentam desempenho
acima. A mediana é o valor do ponto médio na distribuição
das respostas; metade dos entrevistados tem desempenho
abaixo deste nível e a outra metade tem desempenho acima.
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“TAIS COMO ESTÃO”, SEM GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA
DE, ENTRE OUTRAS, COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO A UM
DETERMINADO FIM OU DE NÃO INFRAÇÃO. Os produtos da IBM
têm a garantia de acordo com os termos e condições dos acordos
dentro dos quais são fornecidos.
Este relatório é destinado apenas para orientação geral.
Não pretende ser um substituto para a pesquisa detalhada
ou o exercício do julgamento profissional. A IBM não será
responsável por qualquer perda sofrida por qualquer
organização ou pessoa que confie nesta publicação.
Os dados utilizados neste relatório podem ser derivados
de fontes de terceiros e a IBM não verifica, valida ou audita
tais dados de forma independente. Os resultados do uso
de tais dados são fornecidos “como estão” e a IBM não faz
representações ou garantias, expressas ou implícitas.
Este documento é impresso em papel reciclado pós-consumo
sem cloro por uma gráfica certificada com certificação de Cadeia
de Custódia do Forest Stewardship Council (FSC) utilizando
tintas de base biológica. A energia utilizada para a fabricação
deste papel e impressão foi gerada por energia limpa renovável.
Favor reciclar.
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