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Resumo

Resumo executivo
Principais resultados
Como calculamos o custo

Resumo

Características da empresa

Agora em seu 17º ano, o Relatório do Custo de uma Violação de Dados tornou-se
um dos relatórios de referência de líderes no setor de cibersegurança. Este relatório
oferece à liderança de TI, de gestão de risco e de segurança uma perspectiva
das dezenas de fatores que podem aumentar ou ajudar a minimizar o aumento
do custo das violações de dados.

Metodologia de pesquisa

Com uma pesquisa realizada de maneira independente pelo

Nas quase 3.500 entrevistas, fizemos dezenas de

Instituto Ponemon, este relatório - patrocinado, analisado

perguntas para determinar o que as empresas gastaram

e publicado pela IBM Security - estudou 537 violações reais

em atividades para a descoberta e a resposta imediata

em 17 países e regiões e 17 setores diferentes.

à violação de dados.

Resultados completos
Quantificação de risco
Recomendações de segurança

Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos

Outros problemas cobertos incluem:

1

Vetores de ataque iniciais que foram os principais responsáveis por causar as violações

2

O período de tempo que levou para as empresas detectarem e conterem as suas violações

3

Os efeitos da resposta a incidentes e da inteligência artificial (IA) e automação de
segurança sobre a média total de custos
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A cada ano, o objetivo é renovar o relatório para oferecer uma
análise que se baseia na pesquisa dos últimos anos, enquanto
desbrava novos caminhos com o objetivo de acompanhar
as mudanças tecnológicas e eventos, tendo uma visão mais
relevante dos riscos e estratégias para proteger os dados e
responder a uma violação. A edição de 2021 deste relatório
tem uma nova análise relacionada ao avanço da abordagem
de confiança zero, aos riscos que continuam a tornar a
segurançaem nuvem essencial e à aceleração do trabalho
remoto como resultado da pandemia.
O relatório é dividido em 6 seções principais, incluindo:
—

Este resumo executivo com resultados importantes e
comentários sobre como os custos de violação de dados
foram calculados;

—

Um detalhamento dos resultados completos do relatório,
com dezenas de gráficos;

—

Uma exploração de uma metodologia para quantificação
do risco;

—

Recomendações de segurança que podem ajudar as
organizações a minimizar os impactos financeiros de uma
violação;

—

Notas sobre as características geográficas, do setor e do
tamanho da empresa das organizações estudadas;

—

E uma explicação mais detalhada da metodologia e das
limitações do estudo.

Dê os próximos passos

A IBM Security e o Instituto Ponemon têm o prazer de
apresentar os resultados do Relatório do Custo de uma
Violação de Dados de 2021.
Os anos neste relatório referem-se ao ano em que o relatório foi publicado,
não necessariamente o ano em que a violação ocorreu. As violações no
relatório de 2021 ocorreram entre maio de 2020 e março de 2021.
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Principais resultados
Os principais resultados aqui descritos são baseados na análise pela
IBM Security dos dados da pesquisa compilados pelo Instituto Ponemon.

10%

US$ 1,07 Mi

11

Anos consecutivos em que a
assistência médica teve o custo
mais alto de uma violação do setor

Aumento do custo total
médio de uma violação,
2020-2021

Diferença de custo onde
o trabalho remoto foi um
fator que causou a violação

O custo total médio de uma violação de dados

O trabalho remoto e a transformação digital devido

As organizações de assistência médica experimentaram

aumentou quase 10% ao longo dos anos, o maior

à pandemia da COVID-19 aumentaram o custo total

o maior custo médio de uma violação de dados, pelo

aumento de custo em um único ano nos últimos 7 anos.

médio de uma violação de dados.

11º ano consecutivo.

Os custos de violação de dados subiram de US$ 3,86

O custo médio foi US$ 1,07 milhões mais alto nas violações em
que o trabalho remoto foi um fator na causa da violação, em
comparação com aquelas em que o trabalho remoto não foi
um fator. A porcentagem de empresas onde o trabalho remoto
foi fator na violação foi de 17,5%. Além disso, organizações
que tinham mais de 50% de sua força de trabalho trabalhando
remotamente demoraram 58 dias a mais para identificar
e conter violações do que aquelas com 50% ou menos
trabalhando remotamente. Mudanças na TI, como migração
para uma nuvem e trabalho remoto aumentaram os custos,
mas as organizações que não implementaram nenhuma
transformação digital como resultado da COVID-19 tiveram
custos US$ 750.000 mais altos em comparação com a média
global, uma diferença de 16,6%.

Os custos da violação de dados de assistência médica

Dê os próximos passos

milhões para US$ 4,24 milhões, o maior custo total
médio na história deste relatório. Os custos foram
significativamente inferiores para algumas das organizações
com uma postura de segurança mais madura e superiores
para as organizações que se atrasaram em áreas como IA
e automação de segurança, confiança zero e segurança
de nuvem.
Nota: os valores de custo neste relatório são mensurados em dólares
americanos.

aumentaram de um custo total médio de US$ 7,13 milhões
em 2020 para US$ 9,23 milhões em 2021, um aumento de
29,5%. Os custos variaram muito entre os setores, e ano
após ano. Os custos no setor de energia diminuíram de
US$ 6,39 milhões em 2020 para uma média de US$ 4,65
milhões em 2021. Os custos subiram no setor público,
que viu um aumento de 78,7% no custo total médio
de US$ 1,08 milhão para US$ 1,93 milhão.
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38%

US$ 180

20%

Percentagem de violações
inicialmente causadas por
credenciais comprometidas

Porcentagem de perda
de negócios nos custos
totais de violação

Por custo de registro de
informações pessoalmente
identificáveis

A perda de negócios representou a maior porcentagem

As informações pessoalmente identificáveis (PII) foram

As credenciais comprometidas foram o vetor de

de custos de violação, com um custo total médio de

o tipo de perda de registro mais comum, incluso em

ataque inicial mais comum, responsável por 20% das

US$ 1,59 Mi.

44% das violações.

violações.

A perda de negócios representou 38% da média geral

As PII do cliente também foram o tipo de registro mais

O comprometimento de e-mail comercial (BEC) foi

e aumentou ligeiramente de US$ 1,52 milhões no estudo de

caro, US$ 180 por registro perdido ou roubado. O custo

responsável por apenas 4% das violações, mas teve

2020. Os custos da perda de negócios incluíram o aumento

geral médio por registro no estudo de 2021 foi de US$ 161,

a maior média de custo total dos 10 vetores de ataque

da rotatividade dos clientes, a perda de receita devido ao

um aumento de US$ 146 por registro perdido ou roubado

iniciais do estudo, US$ 5,01 milhões. O segundo mais caro

tempo de inatividade do sistema e o aumento do custo de

no ano do relatório de 2020.

foi o phishing (US$ 4,65 milhões), seguido por pessoas

Dê os próximos passos

aquisição de novo negócio devido à reputação diminuída.

internas mal-intencionadas (US$ 4,61 milhões), engenharia
social (US$ 4,47 milhões) e credenciais comprometidas
(US$ 4,37 milhões).
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287

100x

US$ 1,76 Mi

Diferença de custos em violações
onde a confiança zero madura foi
implementada vs. sem confiança zero

Número médio de dias
para identificar e conter
a violação de dados

Multiplicador de custos de
mais de 50 milhões de
registros vs. violação média

Quanto mais tempo levou para

O custo médio de uma mega violação foi de US$ 401

Uma abordagem de confiança

identificar e conter, mais cara

milhões para violações entre 50 milhões e 65 milhões

zero ajudou a reduzir o custo médio

foi a violação.

de registros, um aumento de US$ 392 milhões em 2020.

de uma violação de dados.

As violações de dados que levaram mais de 200 dias para

Em uma pequena amostra de mega violações de 1 milhão

O custo médio de uma violação foi de US$ 5,04 milhões

serem identificadas e contidas custaram em média US$

a 65 milhões de registros, as violações foram muitas vezes

para aqueles sem confiança zero implementada.

4,87 milhões, em comparação com US$ 3,61 milhões para

mais caras do que o custo médio de violações menores.

No entanto, no estágio maduro da implementação da

violações que levaram menos de 200 dias. Em geral, levou

As violações de 50 milhões a 65 milhões de registros foram

confiança zero, o custo médio de uma violação foi de

em média 287 dias para identificar e conter uma violação

quase 100x mais caras do que as violações de 1.000

US$ 3,28 milhões, US$ 1,76 milhões a menos do que as

de dados, 7 dias a mais do que no relatório anterior. Para

a 100.000 registros.

organizações sem confiança zero, representando uma

Dê os próximos passos

colocar isto em perspectiva, se uma violação ocorrida

diferença de 2,3%.

em 1º de janeiro levasse 287 dias para ser identificada
e contida, a violação não seria contida até 14 de outubro.
O tempo médio para identificar e conter variou muito
dependendo do tipo de violação de dados, do vetor de
ataque, de fatores como o usoo da IA e da automação de
segurança e do estágio de modernização da nuvem.
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80%

US$ 3,61 Mi

US$ 2,3 Mi

Diferença de custo para violações
com alto nível vs. baixo nível de
falhas de conformidade

Diferença de custo onde a IA
e a automação de segurança foram
totalmente implementadas vs. não
implementadas

Custo médio de uma violação
em ambientes de nuvem
híbrida

A IA e a automação de segurança

A nuvem híbrida teve o menor custo total médio de uma

A complexidade do sistema e as falhas de conformidade

tiveram o maior impacto positivo

violação de dados, em comparação com os modelos de

foram os principais fatores que amplificaram os custos

de custo.

nuvem pública, privada e local.

da violação de dados.

Organizações com IA e automação de segurança totalmente

As violações de dados em ambientes de nuvem híbrida

Organizações com um alto nível de complexidade

implementadas tiveram custos de violação de US$

custam uma média de US$ 3,61 milhões, US$ 1,19 milhões

de sistema tiveram um custo médio de violação

2,90 milhões, em comparação a US$ 6,71 milhões em

a menos do que as violações de nuvem pública, ou uma

US$ 2,15 milhões maior do que aquelas que tinham baixos

organizações sem IA e automação de segurança. A diferença

diferença de 28,3%. Enquanto as empresas que estavam

níveis de complexidade. A presença de um alto nível de

de US$ 3,81 milhões, ou quase 80%, representa a maior

em meio a uma grande migração para uma nuvem tiveram

falhas de conformidade foi associada a custos de violação

diferença no estudo ao comparar violações com um fator

custos de violação mais altos, aquelas que estavam mais

que foram US$ 2,30 milhões superiores aos custos de

de custo específico vs. sem um fator de custo específico.

adiantadas em sua maturidade de modernização da nuvem

violação em organizações sem este fator presente.

A participação de organizações com implementação total

foram capazes de identificar e conter violações 77 dias

ou parcial de IA e automação de segurança foi de 65%

mais rápido do que aquelas que estavam nos estágios

em 2021 vs. 59% em 2020, um aumento de 6 pontos

iniciais da modernização.

Dê os próximos passos

percentuais e com uma tendência ascendente. A IA e
a automação de segurança foram associadas a um tempo
mais rápido para identificar e conter a violação.
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US$ 4,62 Mi
Custo total médio
de uma violação
de ransomware

Dê os próximos passos
Os ataques de ransomware
e destrutivos foram mais caros
do que outros tipos de violações.

Os ataques de ransomware custam em média
US$ 4,62 milhões, mais caros do que a média de
violação de dados (US$ 4,24 milhões). Esses custos
incluíram escalabilidade, notificação, perda de negócio
e custos de resposta, mas não incluíram o custo do
resgate. Ataques maliciosos que destruíram dados em
ataques destrutivos no estilo wiper custaram em média
US$ 4,69 milhões. A porcentagem de empresas onde
o ransomware foi um fator na violação foi de 7,8%.
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Como calculamos o custo de
uma violação de dados

Os quatro centros de custo

Para calcular o custo médio de uma violação de dados,
esta pesquisa exclui violações muito pequenas e muito
grandes. As violações de dados examinadas no estudo
de 2021 tinham um tamanho que variava entre 2.000
e 101.000 registros comprometidos. Nós utilizamos uma

Detecção e escalabilidade

Negócio perdido

Atividades que permitem que uma empresa detecte

Atividadess que tentam minimizar a perda de clientes,

Características da empresa

análise distinta para avaliar os custos de “mega violações”

razoavelmente a violação.

a interrupção dos negócios e as perdas de receita.

muito grandes, que exploramos em detalhes na seção de

Metodologia de pesquisa

resultados completos do relatório.

—

Atividades forenses e investigativas

—

—

Serviços de avaliação e auditoria

Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon

Esta pesquisa utiliza um método contábil chamado custo

—

Gerenciamento de crise

—

Comunicações aos executivos e conselhos

Dê os próximos passos

baseado em atividades, que identifica atividades e atribui
um custo de acordo com a utilização real. Quatro
atividades relacionadas ao processo orientam um

Interrupções dos negócios e perdas de receita por
tempo de inatividade do sistema

—

Custo de clientes perdidos e de aquisição de novos
clientes

—

Perdas de reputação e diminuição do renome comercial

conjunto de gastos associados à violação de dados de
uma organização: detecção e escalabilidade, notificação,
resposta pós-violação e perda de negócios.
Para uma explicação mais aprofundada sobre os métodos
utilizados para este relatório, consulte a seção em
metodologia da pesquisa.

Notificação

Resposta pós-violação

Atividades que permitem que a empresa notifique

Atividades para auxiliar as vítimas de violação a se

os titulares dos dados, os reguladores de proteção

comunicar com a empresa e atividades de reparação

de dados e outros terceiros.

para vítimas e reguladores.

—

—

Help desk e comunicações de entrada

—

Serviços de monitoramento de crédito e de proteção

E-mails, cartas, chamadas ou aviso geral para
os titulares dos dados

—

Determinação dos requisitos regulamentares

—

Comunicação com os reguladores

—

Contratação de especialistas externos

de identidade
—

Emissão de novas contas ou cartões de crédito

—

Despesas legais

—

Descontos de produtos

—

Multas de regulamentações
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Resumo executivo
Resultados completos
Resultados e destaques globais
Vetores de ataque iniciais
Ciclo de vida de uma violação
	Falhas de conformidade com as
regulamentações
Impacto da confiança zero

Resultados completos
Nesta seção, nós fornecemos os
resultados detalhados desta pesquisa.
Os tópicos são apresentados na
seguinte ordem:
1.

Resultados e destaques globais

2.

Vetores de ataque iniciais

3.

Ciclo de vida de uma violação

4.

Falhas de conformidade com as regulamentações

5.

Impacto da confiança zero

6.

IA e automação de segurança

Metodologia de pesquisa

7.

Violações e migração de nuvens

Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon

8.

COVID-19 e trabalho remoto

Dê os próximos passos

9.

Custo de uma mega violação

IA e automação de segurança
Violações e migração de nuvens
COVID-19 e trabalho remoto
Custo de uma mega violação

Quantificação de risco
Recomendações de segurança
Características da empresa
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Resultados completos
Resultados e destaques globais
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Resultados e destaques globais
O Relatório do Custo de uma Violação de Dados é um relatório global, que
combina os resultados de 537 organizações em 17 países e regiões e 17
setores para fornecer médias globais. No entanto, em alguns casos, o relatório
detalha os resultados por país, região ou setor para fins comparativos. Embora
o tamanho da amostra em alguns países, regiões e setores seja bastante
pequeno, as organizações do estudo foram selecionadas em uma tentativa
de serem representativas.

Violações e migração de nuvens
COVID-19 e trabalho remoto
Custo de uma mega violação

Quantificação de risco
Recomendações de segurança
Características da empresa
Metodologia de pesquisa

Principal resultado

US$ 4,24 milhões
Custo total médio global de uma violação de dados

Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos
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Resumo executivo

Figura 1

Resultados completos

Custo total médio de uma violação de dados

Resultados e destaques globais
Vetores de ataque iniciais

Medido em milhões de dólares

US$ 4,40
US$ 4,24

Ciclo de vida de uma violação
US$ 4,20

	Falhas de conformidade com as
regulamentações

US$ 4,00
US$ 4,00

Impacto da confiança zero

US$ 3,86

US$ 3,79

US$ 3,92

US$ 3,86

US$ 3,80

IA e automação de segurança
Violações e migração de nuvens

US$ 3,62
US$ 3,60

COVID-19 e trabalho remoto

US$ 3,40

Custo de uma mega violação

US$ 3,20

Quantificação de risco
Recomendações de segurança

US$ 3,00
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Características da empresa
Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos

O custo total médio de uma violação de dados aumentou

O aumento de US$ 0,38 milhões (US$ 380.000) representa

na maior margem em 7 anos.

um aumento de 9,8%. Isto se compara a uma diminuição

Os custos de violação de dados aumentaram
significativamente de um ano para o outro, do relatório
de 2020 para o relatório de 2021, aumentando de

de 1,5% ao ano do relatório de 2019 para o de 2020.
O custo de uma violação de dados aumentou em 11,9%
desde 2015.

US$ 3,86 milhões em 2020 para US$ 4,24 milhões em 2021.
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Figura 2

Resultados completos

Custo médio por registro de uma violação de dados

Resultados e destaques globais
Vetores de ataque iniciais

Medido em dólares

US$ 180

Ciclo de vida de uma violação
	Falhas de conformidade com as
regulamentações
Impacto da confiança zero
IA e automação de segurança

US$ 170
US$ 161
US$ 160

US$ 158
US$ 154
US$ 148

US$ 150

US$ 150
US$ 146

US$ 141

Violações e migração de nuvens
US$ 140

COVID-19 e trabalho remoto
Custo de uma mega violação

Quantificação de risco

US$ 130

US$ 120

Recomendações de segurança

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Características da empresa
Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos

O custo médio por registro (per capita) de uma violação
de dados aumentou 10,3% de 2020 para 2021.
Em 2021 o custo por registro de uma violação era de

*Não é consistente com esta pesquisa utilizar o custo por
registro para calcular o custo de violações únicas ou múltiplas acima
de 100.000 registros. Para obter mais informações, consulte a
seção de metodologia da pesquisa.

US$ 161, comparado a um custo médio de US$ 146 em
2020. Isso representa um aumento de 14,2% desde
o relatório de 2017, quando o custo médio por registro foi
de US$ 141.
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Figura 3

Resultados completos

Custo total médio de uma violação de dados por país ou região

Resultados e destaques globais
Vetores de ataque iniciais
Ciclo de vida de uma violação
	Falhas de conformidade com as
regulamentações

Medido em milhões de dólares
Os Estados Unidos foi o país que mais

Canadá
2021 $ 5,40
2020 $ 4,50

contribuiu para o custo total médio de uma
violação de dados pelo 11º ano consecutivo.

Reino Unido
Alemanha
2021 $ 4,67 2021 $ 4,89
2020 $ 3,90 2020 $ 4,45

Escandinávia Turquia
2021 $ 2,67 2021 $ 1,91
2020 $ 2,51 2020 $ 1,77

Coreia do Sul
2021 $ 3,68
2020 $ 3,12

Japão
2021 $ 4,69
2020 $ 4,19

Os 5 países e regiões que mais contribuíram
para o custo total médio de uma violação de
dados foram:

Impacto da confiança zero
IA e automação de segurança
Violações e migração de nuvens
COVID-19 e trabalho remoto
Custo de uma mega violação

Quantificação de risco
Recomendações de segurança
Características da empresa
Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos

1.

E.U.A.

2.

Oriente Médio

3.

Canadá

4.

Alemanha

5.

Japão

$ 2,67

$ 5,40
$ 4,67
$ 4,57

$ 9,05

Estes mesmos 5 países formaram os 5
principais países no relatório de 2020, na
mesma ordem. O custo total médio nos EUA
aumentou de US$ 8,64 milhões em 2020 para
US$ 9,05 milhões em 2021. O Oriente Médio
aumentou de US$ 6,52 milhões para US$ 6,93
milhões e o Canadá aumentou de US$ 4,50
milhões em 2020 para US$ 5,40 milhões em
2021. Os países com o maior aumento de
custo total médio de 2020 para 2021 incluem
América Latina (52,4% de aumento), África do
Sul (50% de aumento), Austrália (30,2% de
aumento), Canadá (20% de aumento), Reino
Unido (19,7% de aumento) e França (14% de
aumento). Apenas um país no estudo viu o
custo diminuir, o Brasil (3,6% de diminuição).
Uma região, a ASEAN, não viu nenhuma
Estados Unidos
mudança no custo total médio (US$ 2,71
2021 $ 9,05
2020 $ 8,64
milhões, nenhuma mudança em 2021).

Média global
2021 $ 4,24
2020 $ 3,86

$ 4,89
$ 1,91

$ 3,61

$ 3,68

$ 4,69

$ 6,93
$ 2,21

$ 2,71
$ 1,08

$ 2,56

$ 2,82

$ 3,21

América Latina
2021 $ 2,56
2020 $ 1,68

Brasil
França
Itália
2021 $ 1,08 2021 $ 4,57 2021 $ 3,61
2020 $ 1,12 2020 $ 4,01 2020 $ 3,19

Oriente
África do Sul Médio
2021 $ 3,21 2021 $ 6,93
2020 $ 2,14 2020 $ 6,52

Índia
2021 $ 2,21
2020 $ 2,00

ASEAN
Austrália
2021 $ 2,71 2021 $ 2,82
2020 $ 2,71 2020 $ 2,15
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Resultados completos

Resumo executivo

Figura 4

Resultados completos

Custo total médio de uma violação de dados por setor

Resultados e destaques globais
Vetores de ataque iniciais
Ciclo de vida de uma violação
	Falhas de conformidade com as
regulamentações
Impacto da confiança zero
IA e automação de segurança

Medido em milhões de dólares
Hospitalidade

US$ 7,13
US$ 5,72
US$ 5,85

Financeiro
Farmacêuticos

US$ 5,04
US$ 5,06

Tecnologia

US$ 4,88
US$ 5,04

Energia

US$ 4,65

Serviços

US$ 4,65
US$ 4,23

Violações e migração de nuvens
Industrial

US$ 4,24

Média global

US$ 4,24
US$ 3,86

COVID-19 e trabalho remoto
Custo de uma mega violação

Quantificação de risco
Recomendações de segurança
Características da empresa
Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos

US$ 4,99

Comunicações

US$ 3,62
US$ 3,01

Pesquisa

US$ 3,60

US$ 1,53

Varejo
Mídia
Hospitalidade

US$ 1,00

3.

Farmacêuticos

4.

Tecnologia

5.

Energia

de US$ 6,39 milhões em 2020 para US$ 4,65 milhões em
2021 (redução de 27,2%).
Outros setores que viram grandes aumentos de custo foram
serviços (7,8% de aumento), comunicações (20,3% de
aumento), bens de consumo (42,9% de aumento),
varejo (62,7% de aumento), mídia (92,1% de aumento),
hospitalidade (76,2% de aumento) e setor público (78,7%
de aumento).

US$ 3,03

US$ 1,72
US$ 1,08

Financeiro

mais caro para o 5º lugar, com uma diminuição de custo

US$ 3,17

US$ 1,65

2.

2021, um aumento de 29,5%. A energia caiu do 2º setor

US$ 3,27

US$ 2,01

Saúde

US$ 7,13 milhões em 2020 para US$ 9,23 milhões em

US$ 3,70

US$ 2,59

1.

O custo total médio em saúde aumentou de

US$ 3,75
US$ 3,58

Consumidor

US$ 0,00

US$ 6,39

US$ 3,79
US$ 3,90

Transporte

para o custo total médio pelo 11º ano consecutivo.

médio foram:

US$ 4,08

Educação

O setor de assistência médica foi o que mais contribuiu

Os 5 setores que mais contribuíram para o custo total

US$ 3,80

Entretenimento

Setor público

US$ 9,23

US$ 1,93

US$ 2,00

US$ 3,00

US$ 4,00

US$ 5,00
2021

US$ 6,00

US$ 7,00

US$ 8,00

US$ 9,00

US$ 10,00

2020
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Resultados completos

Resumo executivo

Figura 5

Resultados completos

Custo total médio de uma violação de dados dividido em 4 categorias

Resultados e destaques globais

Medido em milhões de dólares
A perda de negócios continuou representando a maior

Vetores de ataque iniciais

parte dos custos de violação de dados pelo 7º ano
consecutivo.

Ciclo de vida de uma violação

Das 4 categorias de custo, com um custo total médio de

	Falhas de conformidade com as
regulamentações

US$ 1,59 milhões, a perda de negócios representou 38%
do custo total médio de uma violação de dados. Os custos

Impacto da confiança zero

de perda de negócios incluem: interrupção dos negócios

IA e automação de segurança
Violações e migração de nuvens
COVID-19 e trabalho remoto
Custo de uma mega violação

Quantificação de risco

e perdas de receita por tempo de inatividade do sistema,

US$ 1,24
29%
US$ 1,59
38%

custo de perda de clientes e de aquisição de novos clientes,
perdas de reputação e diminuição do renome comercial.
O 2º mais caro foi o custo de detecção e escalabilidade,
que teve um custo total médio de US$ 1,24 milhões, ou

US$ 4,24 Mi

29% do custo total. As outras categorias de custo são
notificação e resposta pós-violação de dados.

Média global

Recomendações de segurança

US$ 0,27
6%

Características da empresa
Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos

US$ 1,14
27%

Detecção e escalabilidade
Notifcação
Resposta pós-violação
Custo do negócio perdido
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Resultados completos

Resumo executivo

Figura 6

Resultados completos

Tipos de registros comprometidos

Resultados e destaques globais

Porcentagem de violações que envolvem dados em cada categoria

Vetores de ataque iniciais
PII do cliente

Ciclo de vida de uma violação
	Falhas de conformidade com as
regulamentações

44%

Dados do cliente anonimizados

28%

Impacto da confiança zero
IA e automação de segurança

Propriedade intelectual

27%

Violações e migração de nuvens
PII do funcionário

COVID-19 e trabalho remoto
Custo de uma mega violação

26%

Outros dados sensíveis

Quantificação de risco

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Recomendações de segurança
Características da empresa
Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos

As informações pessoalmente identificáveis (PII) do
cliente foram o tipo de registro perdido ou roubado mais
comum.
O PII do cliente foi incluído em 44% de todas as violações
no estudo. Dados anonimizados do cliente (ou seja,
dados que são modificados para remover PII) foram
comprometidos em 28% das violações estudadas, o 2º tipo
de registromais comum comprometido em violações.
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Resultados completos

Resumo executivo

Figura 7

Resultados completos

Custo médio de registro por tipo de dado comprometido

Resultados e destaques globais

Medido em dólares

Vetores de ataque iniciais
Ciclo de vida de uma violação
	Falhas de conformidade com as
regulamentações
Impacto da confiança zero

PII do cliente

US$ 180

PII do funcionário

US$ 176

Propriedade intelectual

US$ 169

IA e automação de segurança
Violações e migração de nuvens
COVID-19 e trabalho remoto
Custo de uma mega violação

Outros dados sensíveis

US$ 165

Custo global por registro/registo

US$ 161

Dados do cliente anonimizados

US$ 157

Quantificação de risco
US$ 145

US$ 150

US$ 155

US$ 160

US$ 165

US$ 170

US$ 175

US$ 180

US$ 185

Recomendações de segurança
Características da empresa
Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos

O PII do cliente foi o tipo de registro perdido ou roubado
em violações.
O PII do cliente custa em média US$ 180 por registro perdido
ou roubado em 2021. Em 2020, o PII do cliente custava
US$ 150 por registro perdido ou roubado, o que representa
um aumento de 20%.
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Resultados completos

Resumo executivo
Resultados completos
Resultados e destaques globais
Vetores de ataque iniciais
Ciclo de vida de uma violação
	Falhas de conformidade com as
regulamentações
Impacto da confiança zero

Vetores de ataque iniciais
Esta seção analisa a prevalência e o custo dos vetores de ataques iniciais das
violações de dados. As violações no estudo estão divididas em 10 vetores de
ataques iniciais, que vão desde a perda acidental de dados e a configuração
incorreta de nuvem até phishing, ameaças internas e credenciais perdidas ou
roubadas (ou seja, comprometidas).

IA e automação de segurança
Violações e migração de nuvens

Resultado importante

COVID-19 e trabalho remoto
Custo de uma mega violação

Quantificação de risco
Recomendações de segurança

US$ 5,01 milhões
Custo total médio de uma violação causada pelo comprometimento de e-mail comercial

Características da empresa
Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos
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Resultados completos

Resumo executivo
Resultados completos
Resultados e destaques globais
Vetores de ataque iniciais
Ciclo de vida de uma violação
	Falhas de conformidade com as
regulamentações

Figura 8

Custo total médio e frequência de violações
de dados pelo vetor de ataque inicial
Medido em milhões de dólares
US$ 5,50

Comprometimento de e-mail comercial
US$ 5,01

Perda de dados acidental/
dispositivo perdido
US$ 4,11

US$ 4,50

Violações e migração de nuvens
COVID-19 e trabalho remoto

Engenharia social
US$ 4,47

US$ 4,00

Erro no sistema
US$ 3,34

Custo de uma mega violação

Quantificação de risco
Recomendações de segurança
Características da empresa

Vulnerabilidade em software
de terceiros
US$ 4,33

US$ 4,61

Impacto da confiança zero
IA e automação de segurança

Phishing

Ataque malicioso interno

US$ 5,00

US$ 3,50

US$ 4,65

Credenciais comprometidas
US$ 4,37

Comprometimento
de segurança física
US$ 3,54
Configuração incorreta
de nuvem
US$ 3,86

US$ 3,00
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos

O vetor de ataque inicial mais comum em 2021 foi a

médio, US$ 5,01 milhões. O 2º vetor de ataque inicial mais

incorreta de nuvem caiu de 2º para o 3º mais comum.

credencial comprometida, responsável por 20% das

caro foi o phishing (US$ 4,65 milhões), seguido por pessoas

As vulnerabilidades no software de terceiros (custo médio

violações.

internas mal-intencionadas (US$ 4,61 milhões), engenharia

de US$ 4,33 milhões) caíram de 3º para 4º em frequência,

social (US$ 4,47 milhões) e credenciais comprometidas

uma categoria que foi o vetor de ataque inicial em 14% das

(US$ 4,37 milhões). Os 4 principais vetores de ataques

violações em 2021, comparado com cerca de 16% das

iniciais foram os mesmos em 2021, em comparação com

violações em 2020.

Em 2021, os vetores de ataque inicial mais frequentes
foram (1) credenciais comprometidas, 20% das violações
(2) phishing, 17% (3) configuração incorreta de nuvem,
15%. O e-mail comercial comprometido foi responsável
por apenas 4% das violações, mas teve o maior custo total

o estudo de 2020, mas levemente reordenados. O phishing
subiu de 4º para o 2º mais comum e a configuração
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Resultados completos

Resumo executivo
Resultados completos
Resultados e destaques globais
Vetores de ataque iniciais
Ciclo de vida de uma violação
	Falhas de conformidade com as
regulamentações
Impacto da confiança zero
IA e automação de segurança

Ciclo de vida de uma violação
O tempo decorrido entre a primeira detecção da violação e sua contenção
é referido como o ciclo de vida da violação de dados. O tempo médio para
identificar descreve o tempo que leva para detectar a ocorrência de um
incidente. O tempo para conter está relacionado ao tempo que leva para uma
empresa resolver uma situação uma vez que ela é detectada e, por fim, restaurar
o serviço. Essas métricas podem ser usadas para determinar a eficácia da
resposta a incidentes e do processos de contenção de uma organização.

Violações e migração de nuvens
COVID-19 e trabalho remoto
Custo de uma mega violação

Quantificação de risco
Recomendações de segurança
Características da empresa
Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon

Resultado importante

US$ 4,87 milhões
Custo médio de uma violação com um ciclo de vida superior a 200 dias

Dê os próximos passos
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Resultados completos

Resumo executivo

Figura 9

Resultados completos

Tempo médio para identificar e conter a violação de dados

Resultados e destaques globais

Medido em dias

Vetores de ataque iniciais
2021

212

287

75

Ciclo de vida de uma violação
	Falhas de conformidade com as
regulamentações

2020

207

2019

206

280

73

279

73

Impacto da confiança zero
IA e automação de segurança
Violações e migração de nuvens
COVID-19 e trabalho remoto

2018

197

2017

191

2016

266

69

257

66

201

271

70

Custo de uma mega violação
2015

206

275

69

Quantificação de risco
0

50

Recomendações de segurança

100

150
Dias para identiﬁcar

200

250

300

Total de dias

Dias para conter

Características da empresa
Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos

O ciclo de vida da violação de dados durou uma semana
a mais em 2021 do que em 2020.
Em 2021, foram necessários em média 212 dias para
identificar uma violação e em média 75 dias para conter
uma violação, com um ciclo de vida total de 287 dias. Se
uma violação ocorresse em 1º de janeiro e levasse 287 dias
para ser identificada e contida, a violação não seria contida
até 14 de outubro.
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Resultados completos

Resumo executivo

Figura 10

Resultados completos

Tempo médio para identificar e conter uma violação pelo vetor inicial de ataque

Resultados e destaques globais
Vetores de ataque iniciais

Mensurado em dias
Em média, uma violação causada por credenciais
Credenciais comprometidas

250

91

341

roubadas que ocorresse em 1º de janeiro levaria até 7

317

As violações causadas por credenciais roubadas/

Ciclo de vida de uma violação
	Falhas de conformidade com as
regulamentações

238

Comprometimento de e-mail comercial

79

231

Ataque malicioso interno

comprometidas levaram o maior número de dias para

75

306

Impacto da confiança zero
IA e automação de segurança
Violações e migração de nuvens
COVID-19 e trabalho remoto
Custo de uma mega violação

Quantificação de risco

Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos

serem identificadas (250) e contidas (91) em média, com
uma média total de 341 dias. O comprometimento de

213

Phishing

80

293

e-mail comercial teve o 2º ciclo de vida de violação mais
longo, 317 dias, e as violações de pessoas internas mal-

223

Comprometimento de segurança física

69

215

Engenharia social

292

75

Média global

212

75

287

Vulnerabilidade em software de terceiros

210

76

286

Perda de dados acidental/dispositivo perdido

200

Configuração incorreta de nuvem

71

186

Outra configuração técnica incorreta

0

50

100

150

Dias para identificar

251

69
200

serem identificadas e contidas, 306 dias.

271

65

154

intencionadas levaram o 3º maior número de dias para

290

Recomendações de segurança
Características da empresa

de dezembro para ser contida.

223
250

300

350

Total de dias

Dias para conter
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Resultados completos

Resumo executivo
Resultados completos
Resultados e destaques globais
Vetores de ataque iniciais
Ciclo de vida de uma violação
	Falhas de conformidade com as
regulamentações

Figura 11

Custo total médio de uma violação de dados baseado
na média do ciclo de vida da violação de dados
Um ciclo de vida de violação de dados de menos de 200

Medido em milhões de dólares

dias produziu uma economia de custo de quase um terço
sobre um ciclo de vida de violação de mais de 200 dias.

US$ 6,00

Uma violação com um ciclo de vida superior a 200 dias
US$ 4,87

US$ 5,00

US$ 4,56

Impacto da confiança zero
IA e automação de segurança

US$ 4,15
US$ 4,00

US$ 3,61

US$ 3,75

US$ 3,32

COVID-19 e trabalho remoto
Custo de uma mega violação

US$ 2,65

US$ 3,34

US$ 2,54

a US$ 3,61 milhões para uma violação com um ciclo de
vida inferior a 200 dias. A diferença de US$ 1,26 milhões

US$ 3,61
US$ 3,21

Violações e migração de nuvens
US$ 3,00

US$ 4,33

custou em média US$ 4,87 milhões em 2021, comparado

US$ 3,21

representa uma diferença de 29,7%. Esta diferença entre
violações com um ciclo de vida mais curto/mais longo
do que 200 dias foi de US$ 1,12 milhões em 2020. Isso
significa que o impacto benéfico no custo da contenção

US$ 2,79

em menos de 200 dias cresceu de 2020 para 2021.

US$ 2,00

Tweet

Quantificação de risco
Recomendações de segurança
Características da empresa

US$ 1,00

US$ 0,00
2015

Metodologia de pesquisa

2016

2017

2018

Ciclo de vida < 200 dias

2019

2020

2021

Ciclo de vida > 200 dias

Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos
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Resumo executivo
Resultados completos
Resultados e destaques globais
Vetores de ataque iniciais
Ciclo de vida de uma violação
	Falhas de conformidade com as
regulamentações

Figura 12

Custo total médio de uma violação de dados com equipe de
resposta a incidentes (RI) e teste de planejamento de RI
planejamento de resposta a incidentes continuaram
US$ 6,00

US$ 5,71
US$ 5,09

US$ 5,00

US$ 4,74

Impacto da confiança zero
IA e automação de segurança

As equipes de resposta a incidentes e o teste de

Medido em milhões de dólares

US$ 4,00

US$ 3,88
US$ 3,63
US$ 3,56

de RI (capacidades de RI) e nas empresas sem equipe

custam em média US$ 3,25 milhões em 2021, comparado
a US$ 3,32 milhões em 2020. O custo total médio de uma
violação em empresas sem capacidades de RI foi de

COVID-19 e trabalho remoto

US$ 5,71 milhões em 2021, um aumento com relação aos
US$ 5,09 milhões em 2020. A diferença do custo total
US$ 2,00

médio entre capacidades de RI vs. sem capacidade de
RI foi de US$ 2,46 milhões em 2021, representando uma

Quantificação de risco

Características da empresa

empresas com equipes de RI e teste de planejamento

crescer. As violações em empresas com capacidades de RI

US$ 3,51
US$ 3,32
US$ 3,25

US$ 3,00

Recomendações de segurança

A diferença no custo total médio entre as violações nas

de RI e sem teste de planejamento de RI continua a

US$ 4,01
US$ 3,62
US$ 3,60

Violações e migração de nuvens

Custo de uma mega violação

a minimizar os custos em 2021.

diferença de 54,9%.

US$ 1,00

A diferença de custo médio entre violações em empresas
com capacidades de RI e empresas sem capacidades de RI

US$ 0,00
Equipe de RI formada

Teste de plano de RI

Tanto a equipe de RI quanto
o teste de planejamento de RI

Metodologia de pesquisa
2019

2020

2021

Nem a equipe de RI nem o teste
de planejamento de RI

foi de 42,1% em 2020. Isto indica uma eficácia crescente
da diferença de custo das capacidades de RI de 2020
para 2021 (diferença de US$ 2,46 milhões em 2021 em

Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon

comparação com US$ 1,77 milhões em 2020). O custo total

Dê os próximos passos

médio geral de US$ 4,24 milhões em 2021.

médio de uma violação em empresas com capacidades de
RI teve uma diferença de 26,4% em relação ao custo total
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Resultados completos

Resumo executivo
Resultados completos
Resultados e destaques globais
Vetores de ataque iniciais
Ciclo de vida de uma violação
	Falhas de conformidade com as
regulamentações
Impacto da confiança zero

Falhas de conformidade com as regulamentações
O estudo da pesquisa deste ano analisou de perto os impactos das falhas de
conformidade com as regulamentações. Nesta seção, primeiro analisamos
o impacto das falhas de conformidade sobre o custo total médio de uma violação
de dados. De uma seleção de 25 fatores de custo que amplificam ou minimizam
os custos de violação de dados, as falhas de conformidade foram o principal
fator de amplificação de custo.

IA e automação de segurança
Violações e migração de nuvens
COVID-19 e trabalho remoto
Custo de uma mega violação

Quantificação de risco

Em seguida, analisamos a diferença nos “custos de

As empresas de varejo, indústria, entretenimento, mídia,

longo prazo” das violações entre as empresas de setores

serviços de pesquisa e hospitalidade foram consideradas

altamente regulamentados e aquelas em setores com

em um ambiente de baixa regulamentação. Na análise dos

regulamentos de proteção de dados menos rigorosos. Nós

setores nas categorias de alta regulamentação vs. baixa

definimos os setores altamente regulamentados para incluir

regulamentação, concluímos que os custos regulamentares

energia, saúde, bens de consumo, financeiro, tecnologia,

e legais podem ter contribuído para os custos mais elevados

farmacêutica, comunicação, setor público e educação.

nos anos seguintes a uma violação.

Recomendações de segurança
Características da empresa
Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos

Resultado importante

US$ 5,65 milhões
Custo médio de uma violação em empresas com falhas de conformidade de alto nível
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Resumo executivo
Resultados completos
Resultados e destaques globais
Vetores de ataque iniciais
Ciclo de vida de uma violação
	Falhas de conformidade com as
regulamentações

Figura 13

Impacto de falhas de conformidade no custo
médio de uma violação de dados
O principal fator encontrado para ampliar os custos de

Medido em milhões de dólares

violação de dados foi a falha de conformidade.
US$ 6,00

As empresas com um alto nível de falhas de conformidade

US$ 5,65

(resultando em multas, penalidades e processos)
experimentaram um custo médio de violação de dados

US$ 5,00

de US$ 5,65 milhões, comparado a US$ 3,35 milhões em

Impacto da confiança zero
IA e automação de segurança
Violações e migração de nuvens

empresas com baixos níveis de falhas de conformidade,
US$ 4,00
US$ 3,35

uma diferença de US$ 2,3 milhões ou 51,1%.

US$ 3,00

COVID-19 e trabalho remoto
US$ 2,00

Custo de uma mega violação

Quantificação de risco
Recomendações de segurança
Características da empresa

US$ 1,00

US$ 0,00
Falhas de conformidade
de alto nível

Falhas de conformidade
de baixo nível

Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos
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Resumo executivo
Resultados completos
Resultados e destaques globais
Vetores de ataque iniciais

Figura 14

Distribuição média de custos de violação de dados ao longo do
tempo em ambientes com baixa vs. alta regulamentação
Porcentagem dos custos totais acumulados em intervalos de 3 meses

Ciclo de vida de uma violação

30%

	Falhas de conformidade com as
regulamentações

25%

Impacto da confiança zero

27%

21%

IA e automação de segurança
Violações e migração de nuvens
COVID-19 e trabalho remoto

15%

Recomendações de segurança

17%

16%

16%

16%

10%

8%

5%

7%

Custo de uma mega violação

Quantificação de risco

14%

20%

19%

20%

15%
8%
8%
7%

9%

5% 5%

6 - 9 meses

Características da empresa

9 - 12 meses
Média de 2021

8%
3%

3%
3 - 6 meses

11%

9% 9%

2%

0%
0 - 3 meses

16%

12 - 15 meses

15 - 18 meses

Baixa regulamentação

2%

18 - 21 meses

21 - 24 meses

> 2 anos

Alta regulamentação

Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos

Méd. 2021

Baixo

Alta

Violações em ambientes com regulamentações mais

constataram que 16% dos custos de violação foram

estritas tendem a ter mais custos acumulados em anos

incorridos após 2 anos. Em setores menos regulamentados,

Tempo decorrido

posteriores à violação.

68% dos custos foram incorridos nos primeiros 12 meses,

1º ano

53%

67%

47%

2º ano

31%

22%

33%

Mais de 2 anos

16%

11%

20%

A diferença entre ambientes de alta e baixa
regulamentação foi mais acentuada nos custos de violação
incorridos mais de 2 anos após a violação. Em setores
altamente regulamentados, 20% dos custos foram
incorridos após 2 anos, comparado a 11% dos custos

comparado a 46% dos custos em setores altamente
regulamentados. Nota: esta pesquisa examinou uma
amostra de violações ao longo de mais de 2 anos,

Porcentagem do custo total

83 violações em um ambiente de alta regulamentação
e 101 em um ambiente de baixa regulamentação.

em setores menos regulamentados. As médias gerais
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Resumo executivo
Resultados completos
Resultados e destaques globais
Vetores de ataque iniciais
Ciclo de vida de uma violação
	Falhas de conformidade com as
regulamentações
Impacto da confiança zero

Impacto da confiança zero
Para o 1º ano, este estudo examinou a prevalência e o impacto de uma
arquitetura de segurança de confiança zero. Esta abordagem opera na
suposição de que as identidades do usuário ou a própria rede já possam
estar comprometidas e, como alternativa, conta com a IA e a análise de
dados para validar continuamente as conexões entre usuários, dados
e recursos.

IA e automação de segurança
Violações e migração de nuvens
COVID-19 e trabalho remoto

Resultado importante

Custo de uma mega violação

Quantificação de risco
Recomendações de segurança
Características da empresa

US$ 5,04 milhões
Custo médio de uma violação em empresas sem confiança zero implementada

Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos
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Resultados completos

Resumo executivo

Figura 15

Resultados completos

A sua empresa implementou a confiança zero?

Resultados e destaques globais

Apenas cerca de um terço das empresas têm uma

Vetores de ataque iniciais

abordagem de confiança zero.

Ciclo de vida de uma violação

Enquanto 65% dos entrevistados não implementaram a
confiança zero, 35% implementaram uma abordagem de

	Falhas de conformidade com as
regulamentações

confiança zero de modo parcial ou total.

Impacto da confiança zero
IA e automação de segurança
Violações e migração de nuvens
COVID-19 e trabalho remoto
Custo de uma mega violação

Quantificação de risco
Recomendações de segurança

Totalmente ou parcialmente implementada

Características da empresa
Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos
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Resumo executivo

Figura 16

Resultados completos

Estado da implementação da confiança zero

Resultados e destaques globais
Vetores de ataque iniciais

Porcentagem de empresas por categoria de implementação
Cerca de metade das empresas não tem planos de

50%

implementar a confiança zero.

Ciclo de vida de uma violação
	Falhas de conformidade com as
regulamentações
Impacto da confiança zero
IA e automação de segurança

45%

Apenas 20% implementaram totalmente e 15%

43%

implementaram parcialmente. Enquanto 22% dizem que
planejam implementar a confiança zero nos próximos
12 meses, 43% dizem que não têm planos reais para

40%

implementar a confiança zero.
35%

Violações e migração de nuvens
COVID-19 e trabalho remoto
Custo de uma mega violação

Quantificação de risco

30%

25%

22%
20%

Recomendações de segurança
Características da empresa
Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon

20%

15%
15%

10%

5%

Dê os próximos passos
0%
Nenhum plano a ser
implementado

Implementação dentro
de 12 meses

Implementado
parcialmente

Totalmente
implementado
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Resumo executivo

Figura 17

Resultados completos

Nível de maturidade da confiança zero

Resultados e destaques globais

Porcentagem de empresas por estágio de maturidade
Aquelas que implementaram a confiança zero

Vetores de ataque iniciais

tendem a estar na fase intermediária ou madura da
implementação.

Ciclo de vida de uma violação

Dos entrevistados que têm a confiança zero parcialmente

	Falhas de conformidade com as
regulamentações

ou totalmente implementada, 14% estão no estágio inicial
de implementação, 38% no estágio intermediário e 48%

14%

Impacto da confiança zero

no estágio maduro. Isto significa que apenas 16,8% das
organizações no estudo têm uma abordagem de confiança

IA e automação de segurança

zero no estágio maduro (ou seja, 48% dos 35% dos
inquiridos que implementaram a confiança zero).

Violações e migração de nuvens
COVID-19 e trabalho remoto
Custo de uma mega violação

48%

Quantificação de risco
Recomendações de segurança
Características da empresa

38%

Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos

Estágio inicial
Estágio do meio
Estágio maduro
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Resumo executivo
Resultados completos
Resultados e destaques globais
Vetores de ataque iniciais
Ciclo de vida de uma violação
	Falhas de conformidade com as
regulamentações

Figura 18

Custo total médio de uma violação pelo estado
da implementação da confiança zero
Os custos permaneceram inferiores para as empresas

Medido em milhões de dólares

no estágio maduro de confiança zero.
US$ 6,00

O custo médio de uma violação de dados foi maior para
US$ 5,04

US$ 5,00

IA e automação de segurança

US$ 4,00

COVID-19 e trabalho remoto
Custo de uma mega violação

de maturidade. O custo médio de uma violação foi de
US$ 5,04 milhões em 2021 para aqueles sem abordagem

US$ 3,71

de confiança zero.

US$ 3,28

Violações e migração de nuvens

No estágio maduro de implementação, o custo médio

US$ 3,00

de uma violação foi de US$ 3,28 milhões. Esta diferença
de US$ 1,76 milhões entre empresas de confiança zero
madura e empresas sem confiança zero é uma diferença

US$ 2,00

de custo de 42,3%. A diferença entre o estágio inicial

Quantificação de risco
Recomendações de segurança

iniciado a implementação de confiança zero. Os custos
para aqueles que tinham confiança zero dependem do nível

US$ 4,38

Impacto da confiança zero

empresas que não tinham implementado/não tinham

de confiança zero (custo médio de uma violação de
US$ 4,38 milhões) e o estágio maduro (US$ 3,28 milhões)
US$ 1,00

foi de US$ 1,10 milhões, uma diferença de custo de 28,7%.

Características da empresa
Metodologia de pesquisa

US$ 0,00
Estágio maduro

Estágio do meio

Estágio inicial

Não iniciado

Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos
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Resumo executivo

Figura 19

Resultados completos

Impacto da criptografia no custo médio de uma violação de dados

Resultados e destaques globais

Medido em milhões de dólares
O uso de criptografia avançada, um componente

Vetores de ataque iniciais
Ciclo de vida de uma violação
	Falhas de conformidade com as
regulamentações

importante da confiança zero, foi um importante fator
atenuante de custo.

US$ 6,00

Em uma análise de 25 fatores de custo que amplificaram
US$ 4,87

US$ 5,00

Impacto da confiança zero
IA e automação de segurança

Custo de uma mega violação

dados, o usoda criptografia de alto padrão foi o 3º entre os
fatores mitigadores de custo, após a utilização madura de

US$ 4,00

plataformas de IA e da análise de dados.
US$ 3,62

As empresas que utilizam o alto padrão de criptografia

Violações e migração de nuvens
COVID-19 e trabalho remoto

ou mitigaram o custo total médio de uma violação de

(usando pelo menos a criptografia 256 AES, em repouso
US$ 3,00

e em movimento), tiveram um custo médio total de violação
de US$ 3,62 milhões, comparado a US$ 4,87 milhões
em empresas que utilizam o baixo padrão ou nenhuma

US$ 2,00

criptografia, uma diferença de US$ 1,25 milhões ou 29,4%.

Quantificação de risco
Recomendações de segurança

US$ 1,00

Características da empresa
Metodologia de pesquisa

US$ Criptografa de alto padrão

Baixo padrão/ sem criptografa

Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos

34
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Resumo executivo
Resultados completos
Resultados e destaques globais
Vetores de ataque iniciais
Ciclo de vida de uma violação
	Falhas de conformidade com as
regulamentações
Impacto da confiança zero

IA e automação de segurança
Este foi o 4º ano em que avaliamos a relação entre o custo de violação de
dados e a automação de segurança. Neste contexto, a automação de segurança
refere-se à ativação de tecnologias de segurança que aumentam ou substituem
a intervenção humana na identificação e contenção de incidentes e tentativas
de intrusão. Tais tecnologias dependem de inteligência artificial, aprendizado de
máquina, análise de dados e orquestração automatizada de segurança.

IA e automação de segurança
Violações e migração de nuvens

No extremo oposto do espectro estão processos impulsionados por entradas manuais, muitas vezes por meio de dezenas de
ferramentas e sistemas complexos não integrados, sem compartilhamento de dados entre eles. Em média, as organizações do

COVID-19 e trabalho remoto

estudo tinham 34 ferramentas de segurança.

Custo de uma mega violação

Resultado importante

Quantificação de risco
Recomendações de segurança
Características da empresa
Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon

US$ 2,9 milhões
Custo médio de uma violação de dados em organizações com IA e automação
de segurança totalmente implementadas

Dê os próximos passos
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Resumo executivo
Resultados completos
Resultados e destaques globais
Vetores de ataque iniciais

Figura 20

Estado de IA e da automação de segurança comparando
3 níveis de implementação
Porcentagem de empresas por nível de implementação
0

Ciclo de vida de uma violação

Não implementado 35%
10

10

Impacto da confiança zero
IA e automação de segurança

10

Implementado parcialmente 36%

Implementado parcialmente 38%

Implementado parcialmente 40%

Totalmente implementado 16%

Totalmente implementado 21%

Totalmente implementado 25%

Violações e migração de nuvens
COVID-19 e trabalho remoto

Não implementado 41%

Não implementado 48%

	Falhas de conformidade com as
regulamentações

0

0

2019

60

20

2020

60

20

2021

60

20

Custo de uma mega violação

Quantificação de risco
30

30

Recomendações de segurança
50

30
50

50

Características da empresa
40

Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos

40

O número de empresas com automação de segurança

comparação com 38% que implementaram parcialmente

total ou parcialmente implementada aumentou em

e 41% que não implementaram. A participação de empresas

6 pontos percentuais.

com automação de segurança total ou parcialmente

Em 2021, 25% dos entrevistados tinham implementado
totalmente a automação de segurança, em comparação
com 40% que implementaram parcialmente e 35% que não
implementaram. Em 2020, 21% dos entrevistados tinham
implementado totalmente a automação de segurança, em

40

implementada foi de 65% em 2021 em relação a 59% em
2020. Isto representa um aumento de 6 pontos percentuais
nas empresas com automação total ou parcialmente
implementada de 2020 para 2021, e uma diminuição de
6 pontos percentuais na participação de empresas sem
implementação de automação de segurança.
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Resumo executivo
Resultados completos
Resultados e destaques globais
Vetores de ataque iniciais
Ciclo de vida de uma violação
	Falhas de conformidade com as
regulamentações
Impacto da confiança zero

Figura 21

Custo médio de uma violação de dados por nível de
implementação da automação de segurança
Medido em milhões de dólares

US$ 8,00
US$ 6,71

US$ 7,00
US$ 6,03

US$ 6,00
US$ 5,16

IA e automação de segurança

US$ 5,00

Violações e migração de nuvens

US$ 4,00

COVID-19 e trabalho remoto

US$ 3,00

Custo de uma mega violação

US$ 2,00

Quantificação de risco

US$ 1,00

Recomendações de segurança

US$ 0,00

US$ 4,11

US$ 3,86

US$ 3,81 milhões

US$ 2,90

US$ 2,65

US$ 2,45

A diferença de custo de US$ 3,81 milhões
representa o maior custo diferenciado do
estudo.
2019

Características da empresa

US$ 3,85

2020
Não implementado

2021

Implementado parcialmente

Totalmente implementado

Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos

A maior economia de custo no estudo foi para

Em 2020, as organizações sem IA/automação de

organizações com altos níveis de IA e automação de

segurança tiveram custos de violação de US$ 6,03 milhões,

segurança.

comparado a US$ 2,45 milhões com a automação de

As organizações sem automação de segurança tiveram
custos de violação de US$ 6,71 milhões em média em
2021, em relação a US$ 2,90 milhões em média em
organizações com automação de segurança totalmente

segurança totalmente implementada, uma diferença de
US$ 3,58 milhões, ou 84,4%. Entre 2019 e 2021, o custo
de uma violação em empresas com a automação de
segurança totalmente implementada aumentou.

implementada.
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Resumo executivo
Resultados completos
Resultados e destaques globais
Vetores de ataque iniciais
Ciclo de vida de uma violação
	Falhas de conformidade com as
regulamentações
Impacto da confiança zero
IA e automação de segurança
Violações e migração de nuvens

As organizações com IA e
automação de segurança
totalmente implementadas
conseguiram detectar e conter
uma violação mais rápido que as
organizações sem IA e automação
de segurança.
Para organizações com IA e automação de segurança
totalmente implementada, foram necessários em média
184 dias para identificar a violação e 63 dias para conter a

COVID-19 e trabalho remoto

violação, para um ciclo de vida total de 247 dias.

Custo de uma mega violação

Para organizações sem IA e automação de segurança

Quantificação de risco

implementada, demorou em média 239 dias para
identificar a violação e 85 dias para contê-la, para um ciclo

Recomendações de segurança

de vida total de 324 dias. A diferença no ciclo de vida de

Características da empresa

Para empresas totalmente implementadas, uma violação

Metodologia de pesquisa

setembro para ser identificada e contida.

Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon

Para empresas sem automação implementada, uma

Dê os próximos passos

violação de 77 dias representa uma diferença de 27%.
ocorrida em 1º de janeiro levaria em média até 4 de

violação em 1º de janeiro levaria em média até 20 de
novembro para ser identificada e contida.
Veja a figura 22 na página 39

38

Resultados completos

Resumo executivo
Resultados completos
Resultados e destaques globais
Vetores de ataque iniciais
Ciclo de vida de uma violação
	Falhas de conformidade com as
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Figura 22

Tempo médio para identificar e conter a violação
de dados por nível de automação de segurança
Medido em dias
Totalmente implementada

184
Mês 1

63

dias para identificar
2

3

4

5

6

7

8

dias para conter
9

Total de dias

63

Impacto da confiança zero

247

IA e automação de segurança

184

Violações e migração de nuvens
COVID-19 e trabalho remoto
Custo de uma mega violação

Implementada parcialmente

212
Mês 1

dias para identificar
2

3

4

5

6

7

8

9

77

dias para conter

10

77

Quantificação de risco

289

212

Recomendações de segurança
Características da empresa
Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos

Não implementada

239
Mês 1

dias para identificar
2

3

4

5

6

7

9

8

239

10

85

dias para conter

11

85

324
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Resumo executivo
Resultados completos
Resultados e destaques globais
Vetores de ataque iniciais
Ciclo de vida de uma violação
	Falhas de conformidade com as
regulamentações

Figura 23

Impacto das plataformas de IA no custo médio
de uma violação de dados
As organizações com uma utilização madura

Medido em milhões de dólares

de plataformas de IA tiveram um custo médio
significativamente inferior.

US$ 6,00

O custo total médio de uma violação de dados foi de
US$ 4,79

US$ 5,00

Impacto da confiança zero
IA e automação de segurança

mais madura de plataformas de IA (por exemplo, projetos
de aprendizado de máquina que eliminaram várias
ferramentas).

US$ 4,00

Nas organizações com utilização menos madura

US$ 3,30

Violações e migração de nuvens
COVID-19 e trabalho remoto

US$ 3,30 milhões em organizações com uma utilização

das plataformas de IA (por exemplo, apenas uma

US$ 3,00

aplicação usando aprendizado de máquina), o custo total
médio foi US$ 1,49 milhões maior, uma diferença de custo
de 36,8%.

Custo de uma mega violação
US$ 2,00

Quantificação de risco
Recomendações de segurança

US$ 1,00

Características da empresa
Metodologia de pesquisa

US$ Utilização madura das plataformas de IA

Utilização menos madura das plataformas de IA

Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos
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Resumo executivo
Resultados completos
Resultados e destaques globais
Vetores de ataque iniciais

Figura 24

Impacto da análise de dados de segurança
no custo médio de uma violação de dados
A utilização madura da análise de dados foi associada

Medido em milhões de dólares

a custos inferiores de violação.

Ciclo de vida de uma violação

US$ 5,00

	Falhas de conformidade com as
regulamentações

US$ 4,50

dados tiveram um custo total médio de violação de

US$ 4,00

empresas com uma utilização de análise de dados menos

US$ 4,67

US$ 3,35 milhões, comparado a US$ 4,67 milhões em

Impacto da confiança zero
IA e automação de segurança
Violações e migração de nuvens
COVID-19 e trabalho remoto
Custo de uma mega violação

Quantificação de risco
Recomendações de segurança
Características da empresa
Metodologia de pesquisa

US$ 3,50

As empresas com uma utilização madura de análise de

madura, uma diferença de US$ 1,32 milhões ou 32,9%.

US$ 3,35

US$ 3,00
US$ 2,50
US$ 2,00
US$ 1,50
US$ 1,00
US$ 0,50
US$ Utilização madura de análise de dados

Utilização menos madura de análise de dados

Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos
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Figura 25

Impacto da complexidade do sistema no custo
médio de uma violação de dados
A complexidade do sistema estava associada a custos

Medido em milhões de dólares

de violação mais elevados.
US$ 6,00

As empresas com um alto nível de complexidade de
sistemas (por exemplo, uma maior quantidade de

US$ 5,18

ferramentas, sistemas, dispositivos, dados e usuários)

US$ 5,00

tiveram um custo médio de violação de US$ 5,18 milhões,

Impacto da confiança zero
IA e automação de segurança

comparado a US$ 3,03 milhões em empresas com baixos
níveis de complexidade do sistema, uma diferença de

US$ 4,00

US$ 2,15 milhões ou 52,4%.

Violações e migração de nuvens
COVID-19 e trabalho remoto
Custo de uma mega violação

US$ 3,03

US$ 3,00

US$ 2,00

Quantificação de risco
Recomendações de segurança

US$ 1,00

Características da empresa
Metodologia de pesquisa

US$ Alto nível de complexidade do sistema

Baixo nível de complexidade do sistema

Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos
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Resumo executivo
Resultados completos
Resultados e destaques globais
Vetores de ataque iniciais

Violações e migração de nuvens
Este foi o 1º ano em que fizemos uma análise extensiva dos efeitos das
violações na nuvem e do impacto do custo da migração para uma nuvem.

Ciclo de vida de uma violação
	Falhas de conformidade com as
regulamentações
Impacto da confiança zero
IA e automação de segurança
Violações e migração de nuvens
COVID-19 e trabalho remoto
Custo de uma mega violação

Quantificação de risco

Resultado importante

252 dias
Tempo médio para identificar e conter uma violação nas
organizações no estágio maduro de modernização da nuvem

Recomendações de segurança
Características da empresa
Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos
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Ciclo de vida de uma violação
	Falhas de conformidade com as
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Figura 26

Custo total médio de uma violação baseada
em nuvem por modelo nuvem
médio de uma violação de dados.
US$ 6,00

As violações de nuvem pública custam em média
US$ 4,80 milhões comparado com US$ 4,55 milhões

US$ 5,00

para violações de nuvens privadas e US$ 3,61 milhões

US$ 4,80

para violações de nuvem híbrida. As violações de nuvem

US$ 4,55

Impacto da confiança zero
IA e automação de segurança

O modelo de nuvem híbrida teve o menor custo total

Mensurado em milhões de dólares

híbrida custam em média US$ 1,19 milhões a menos do
que as violações de nuvem pública, ou uma diferença de

US$ 4,00

US$ 3,61

28,3% no custo.

Violações e migração de nuvens
COVID-19 e trabalho remoto

US$ 3,00

Nuvem pública = pelo menos 80% em conformidade com o ambiente de
nuvem pública e no máximo 20% em conformidade com a nuvem híbrida.
Nuvem privada = pelo menos 80% em conformidade com o ambiente de
nuvem privada e no máximo 20% em conformidade com a nuvem híbrida.

Custo de uma mega violação
US$ 2,00

Quantificação de risco
Recomendações de segurança

US$ 1,00

Características da empresa
Metodologia de pesquisa

US$ 0,00
Nuvem pública

Nuvem privada

Nuvem híbrida

Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos
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Figura 27

Impacto da migração para a nuvem no custo
médio de uma violação de dados
A migração extensiva para a nuvem foi o 3º mais

Mensurado em milhões de dólares

alto fator de amplificação de custo em um estudo de
25 fatores de custo.

US$ 6,00

As organizações com um alto nível de migração para

US$ 5,12

a nuvem tiveram um custo médio de US$ 5,12 milhões,

US$ 5,00

comparado com US$ 3,46 milhões para organizações com

Impacto da confiança zero
IA e automação de segurança

baixos níveis de migração para a nuvem, uma diferença
de US$ 1,66 milhões ou 38,7%.

US$ 4,00
US$ 3,46

Violações e migração de nuvens
COVID-19 e trabalho remoto

US$ 3,00

Custo de uma mega violação
US$ 2,00

Quantificação de risco
Recomendações de segurança

US$ 1,00

Características da empresa
Metodologia de pesquisa

US$ 0,00
Migração de alto nível para a nuvem

Migração de baixo nível para a nuvem

Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos
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Figura 28

Dias para identificar e conter uma violação de dados baseada
em nuvem por estágio de modernização da nuvem
Mensurado em dias

Ciclo de vida de uma violação
	Falhas de conformidade com as
regulamentações

Estágio maduro

193

252

59

Impacto da confiança zero
IA e automação de segurança

Estágio do meio

211

278

67

Violações e migração de nuvens
COVID-19 e trabalho remoto
Custo de uma mega violação

Estágio inicial

Quantificação de risco

231

0

50

100

Recomendações de segurança

329

98

150
Dias para identiﬁcar

200

250

300

350

Total de dias

Dias para conter

Características da empresa
Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon

As violações de dados baseadas na nuvem demoraram

(329 dias no total), comparado com 193 dias para

mais tempo em média para serem identificadas

identificar e 59 dias para conter uma violação de nuvem

e contidas entre as organizações nos estágios iniciais

no estágio maduro da modernização da nuvem (252 dias

Dê os próximos passos

de sua jornada geral de modernização da nuvem, em

no total). No estágio inicial de modernização da nuvem,

comparação com aquelas em estágios intermediário

levou-se em média 42 dias a mais para identificar e conter

e maduro.

a violação do que o tempo médio global para identificar

As organizações levaram em média 231 dias para

e conter uma violação (329 dias vs. 287 dias).

identificar e 98 dias para conter uma violação baseada em
nuvem no estágio inicial de modernização da nuvem
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COVID-19 e trabalho remoto
Este é o 2º ano deste relatório que foi publicado durante a pandemia. No ano
passado, a pandemia começou depois que a maioria das violações do estudo já
havia acontecido, por isso, fizemos uma nova pesquisa nas organizações para
obter suas previsões sobre como o tempo de trabalho remoto devido à COVID-19
impactaria os custos da violação e o ciclo de vida da violação. Para o relatório
deste ano, pudemos avaliar os impactos do trabalho remoto sobre todas as
violações que ocorreram durante a pandemia.

Violações e migração de nuvens
COVID-19 e trabalho remoto
Custo de uma mega violação

Quantificação de risco
Recomendações de segurança
Características da empresa
Metodologia de pesquisa

Resultado importante

US$ 5,54 milhões
O custo médio de uma violação em organizações com 81 a 100% dos funcionários
trabalhando remotamente

Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos
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Figura 29

Custo médio de uma violação de dados
em que o trabalho remoto foi um fator
O custo total médio de uma violação de dados foi mais

Medido em milhões de dólares

de US$ 1 milhão mais alto onde o trabalho remoto foi
um fator que causou a violação em comparação com

US$ 6,00

violações onde o trabalho remoto não foi um fator.
US$ 5,00

US$ 4,96

Nas organizações onde o trabalho remoto foi um fator de
violação, o custo total médio de uma violação de dados foi

Impacto da confiança zero
IA e automação de segurança

de US$ 4,96 milhões. Quando o trabalho remoto não foi
US$ 3,89

US$ 4,00

US$ 3,89 milhões. A diferença no custo entre violações
onde o trabalho remoto foi fator e onde o trabalho remoto

Violações e migração de nuvens
COVID-19 e trabalho remoto

fator na causa da violação, o custo total médio foi de

não foi fator na violação foi de US$ 1,07 milhão, ou 24,2%.

US$ 3,00

Custo de uma mega violação
US$ 2,00

Quantificação de risco
Recomendações de segurança

US$ 1,00

Características da empresa
Metodologia de pesquisa

US$ 0,00
O trabalho remoto foi um fator

O trabalho remoto não foi um fator

Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos
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Figura 30

Custo médio de uma violação baseado na participação
de funcionários trabalhando remotamente
estavam trabalhando remotamente, tiveram um custo
US$ 6,00

US$ 5,54

US$ 4,21
US$ 4,00

geral de uma violação.

trabalhando remotamente, o custo médio foi de

US$ 4,39

US$ 4,39 milhões, ou US$ 0,15 milhões a mais que

US$ 4,02

a média geral de US$ 4,24 milhões. Em organizações com

US$ 3,65

81 a 100% dos funcionários trabalhando remotamente,

Violações e migração de nuvens
COVID-19 e trabalho remoto

médio de violação de dados superior ao custo médio

Para organizações com 61 a 80% dos funcionários

US$ 5,00

Impacto da confiança zero
IA e automação de segurança

Organizações onde mais de 60% dos funcionários

Mensurado em milhões de dólares

o custo médio de uma violação de dados foi de

US$ 3,15

US$ 5,54 milhões, ou US$ 1,30 milhões a mais do que

US$ 3,00

a média geral de US$ 4,24 milhões, uma diferença de
custo de 26,6%.

Custo de uma mega violação
US$ 2,00

Quantificação de risco
Recomendações de segurança

US$ 1,00

Características da empresa
Metodologia de pesquisa

US$ 0,00
Menos de 10%

10 a 20%

21 a 40%

41 a 60%

61 a 80%

81 a 100%

Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos
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Figura 31

Custo médio de uma violação de dados baseado
no nível de transformação digital devido à COVID-19
Medido em milhões de dólares
O custo de uma violação foi maior do que a média nas
organizações que não passaram por uma transformação
digital devido à COVID-19.
Quando as organizações não fizeram nenhum esforço de
transformação digital (ou seja, adaptaram sua TI para
lidar com a pandemia), o custo médio de uma violação foi
de US$ 5,01 milhões, ou US$ 0,77 milhões a mais do que

Violações e migração de nuvens

a média geral global de US$ 4,24 milhões.

COVID-19 e trabalho remoto
Custo de uma mega violação

Quantificação de risco
Recomendações de segurança
Características da empresa
Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos

US$ 5,01 milhões

Nenhuma transformação

US$ 4,13 milhões

Transformação mínima

US$ 3,78 milhões

Transformação moderada

US$ 3,97 milhões

Transformação significativa

US$ 4,26 milhões

Transformação muito significativa

50

Resultados completos

Resumo executivo
Resultados completos
Resultados e destaques globais
Vetores de ataque iniciais

Figura 32

Tempo médio para identificar e conter a violação baseado
no nível de adoção de trabalho remoto
Medido em dias

Ciclo de vida de uma violação
	Falhas de conformidade com as
regulamentações

Menos de 50%

189

258

69

Impacto da confiança zero
IA e automação de segurança
Violações e migração de nuvens

Mais de 50%

235

81

316

COVID-19 e trabalho remoto
Custo de uma mega violação

0

50

Quantificação de risco

100

150
Dias para identificar

200

250

300

350

Total de dias

Dias para conter

Recomendações de segurança
Características da empresa
Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon

Organizações que implementaram trabalho remoto em

uma diferença de 9,6%. Com menos de 50% de adoção de

um nível maior que 50% experimentaram um tempo

trabalho remoto, uma violação de dados levou em média

médio mais longo para identificar e conter a violação

189 dias para ser identificada e 69 dias para ser contida

Dê os próximos passos

de dados.

(258 dias no total), uma diferença de 10,6%.

Em organizações onde o trabalho remoto teve mais de
50% de adoção, foram necessários em média 235 dias
para identificar e 81 dias para conter a violação (316 dias
no total), em comparação com a média geral de 212 dias
para identificar e 75 dias para conter (287 dias no total),
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Custo de uma mega violação
Mega violações, aquelas com mais de 1 milhão de registros comprometidos,
não são a experiência normal para a maioria das empresas. Mas as mega
violações têm um impacto maior nos consumidores e nas indústrias. O custo
médio de uma mega violação continua a crescer desde que introduzimos esta
análise no estudo de 2018.
A investigação deste ano é baseada na análise de 14 empresas que sofreram uma violação de dados envolvendo a perda ou
o furto de 1 milhão ou mais de registros. Para uma explicação completa da nossa metodologia, consulte as Perguntas mais

Violações e migração de nuvens

frequentes sobre o custo de uma violação de dados no final deste relatório.

COVID-19 e trabalho remoto

Principal resultado

Custo de uma mega violação

Quantificação de risco
Recomendações de segurança
Características da empresa

US$ 401 milhões
Custo total médio para violações de 50 a 65 milhões de registros

Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos
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Figura 33

Custo total médio de uma mega violação por número de
registros perdido
milhões para violações maiores (50 milhões a 65 milhões

Ciclo de vida de uma violação

US$ 450

	Falhas de conformidade com as
regulamentações

US$ 400

Impacto da confiança zero

US$ 350

IA e automação de segurança

US$ 300

Violações e migração de nuvens

O custo médio de uma mega violação foi de US$ 401

Medido em milhões de dólares

de registros), um aumento de US$ 392 milhões em 2020.

US$ 381
US$ 364
US$ 318
US$ 311
US$ 309

US$ 250

Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon

65 milhões de registros). O maior aumento de custo foi

US$ 345

no intervalo de 40 milhões a 50 milhões de registros,
de US$ 364 milhões em 2020 para US$ 381 milhões

a ano e aumentaram 23,8% desde o relatório de 2019.

US$ 230
US$ 225
US$ 220

US$ 200

Características da empresa

em todos os subgrupos das mega violações (1 milhão até

a 10 milhões de registros, os custos aumentaram 4% ano

US$ 184
US$ 176
US$ 163

Custo de uma mega violação

Recomendações de segurança

Isto representa um aumento de 2,3%. O custo aumentou

em 2021, um aumento de 4,7%. No intervalo de 1 milhão

COVID-19 e trabalho remoto

Quantificação de risco

US$ 401
US$ 392
US$ 388

US$ 150

US$ 100

US$ 50

US$ 50 US$ 52
US$ 42

US$ 0
1 m a 10 m

10 m a 20 m

20 m a 30 m
2019

30 m a 40 m
2020

40 m a 50 m

50 m a 65 m

2021

Dê os próximos passos
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Quantificando o risco à segurança
A segurança é um problema de negócios. Executivos e líderes de negócios
desejam conhecer a probabilidade de ocorrência de um incidente cibernético
e o impacto na capacidade da empresa de produzir e vender seus produtos
ou serviços bem como o impacto potencial para a marca.
A quantificação de risco pode ajudar as organizações

Abaixo explicamos como a Análise Fatorial de Risco

Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon

a identificar e priorizar o risco à segurança para informar

da Informação (FAIR), um padrão internacional aberto

decisões como a implementação de novas tecnologias,

para modelagem de risco cibernético, combinado com

fazer investimentos em seus negócios e mudar processos.

a inteligência de ameaça, pode ajudar as organizações

Dê os próximos passos

CISOs, gerentes de risco e equipes de segurança podem

a avaliar os impactos potenciais dos riscos cibernéticos

usar/utilizar pesquisa de Benchmark como o Relatório

por meio de projeções financeiras e probabilidades.

do Custo de uma Violação de Dados para inferir tendências
gerais e médias de custo em seus setores ou geografias.
Entretanto, usando dados específicos da empresa, ao invés
de médias setoriais, as organizações podem obter clareza
e entendimento sobre potenciais lacunas de segurança
e como reduzir o risco geral, quantificando o risco
à segurança em termos financeiros.
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Resultados completos
Quantificação de risco
Cenário de serviços financeiros

Estudo de caso
Como a IBM Security utiliza o FAIR na modelagem de risco

Metodologia de pesquisa

Para quantificar o risco específico para sua empresa, a IBM Security utiliza
o modelo FAIR para estimar a probabilidade de uma violação de dados e
o tamanho da violação em termos financeiros. Analisamos variáveis como
frequência de eventos de violação, vulnerabilidades e intensidade da segurança.

Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon

Nós, então, utilizamos a inteligência de ameaça da

Após entender a possível perda financeira que uma

IBM Security X-Force para avaliar a capacidade do agente

empresa enfrenta, podemos analisar o custo-benefício

Dê os próximos passos

de ameaça e sua probabilidade de ataque.

e o ROI em possíveis investimentos em torno de controles

Recomendações de segurança
Características da empresa

ou processos mitigadores. Por exemplo, melhorias em
Obtemos estas variáveis por meio de análise estatística

treinamentos de reconhecimento de segurança podem

usando Simulações de Monte Carlo para estimar a

ajudar a reduzir a frequência de eventos de ameaça,

dimensão de perda financeira. O entendimento dessas

ou mudanças no programa de gerenciamento de acesso

variáveis chave permite a uma empresa identificar falhas

e de identidade podem ajudar a minimizar o tamanho de

em controles ou processos atuais que a coloca em risco de

uma violação.

perda financeira maior.
Dados do IBM X-Force Threat Intelligence Index nos
Nós podemos definir o impacto material das falhas

mostra que o setor bancário e de serviços financeiros é um

de segurança em componentes de perda primária

setor de negócios altamente visado ano após ano. Neste

e secundária, sendo a perda primária a perda associada

exemplo, vemos um hipotético evento de perda em serviços

ao gerenciamento e à resposta ao evento e a perda

financeiros.

secundária a perda associada às partes externas, como
órgãos reguladores, clientes e o mercado de ações.
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Cenário
Violação de dados sensíveis
de serviços financeiros
Este cenário hipotético analisa o risco associado a um

Escopo
Ameaça

Tipo de ameaça

Categoria do método

Ativo

Efeito da perda

Agente(s)
externo(s)

Malicioso

Ransomware

Base de dados contendo
dados PII e PCI

Perda de
confidencialidade

Premissas

agente externo malicioso que ganha acesso a um banco
de dados sensível e usa ransomware para interromper
as operações e extorquir a empresa, ameaçando expor
dados roubados publicamente.

Frequência do evento de ameaça

2 a 4 vezes por ano

Com base na frequência de contatos atuais, tentativas e controles de phishing
e spam no local.

Em um engajamento real com o cliente, nossas suposições,
que são entregues como inputs de dados para a nossa

Vulnerabilidade

análise, são coletadas por meio de workshops consultivos.
Neste cenário, utilizamos médias do setor financeiro

5% - 15%

e aprendizagens de compromissos com clientes a priori
como inputs para a execução da análise estatística.

Com base na intensidade dos controles de segurança e na capacidade dos agentes
de ameaça. A suposição é que os controles são fortes com relação a este tipo
específico de ameaça.

Perda direta

Tempo de resposta para gerenciar o evento - Horas por pessoa
50 - 150 horas

Com base no tamanho da perda

Salário dos funcionários baseado no nível de conhecimento necessário para reparar e restaurar
US$ 75 - US$ 150 por hora

Com base no nível de conhecimento requerido para resposta específica

Perda secundária para os clientes

Registros sensíveis
500.000 a 1,
75 milhão - 100% PII/PCI
10 - 25% IP

Estimativa de base de dados de registros sensíveis
Porcentagem estimada que contém PCI ou PII
Porcentagem estimada que contém IP
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Resultados completos

Dimensão da perda financeira

Quantificação de risco
Cenário de serviços financeiros

Recomendações de segurança

Medido em milhões de dólares
Quantificar o risco à segurança de um determinado banco

US$ 70

ser atingido por ransomware, mostra uma probabilidade de
30% de ocorrência do evento dados os fortes controles

US$ 60

US$ 58,8

de segurança do banco e uma média de perda financeira
de US$ 18,9 milhões que é composta de custos de

Características da empresa
Metodologia de pesquisa

resposta, negócio perdido e multas regulamentares.
US$ 50

Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon

US$ 40

Dê os próximos passos

US$ 30

US$ 18,9

US$ 20

US$ 10
US$ 3,6
US$ 0
Perda máxima

perda média

Perda mínima
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Figura 35

Resultados completos

Componentes da perda financeira

Quantificação de risco

Medido em milhões de dólares

Maior forma primária de perda

Custos de resposta

Cenário de serviços financeiros

Recomendações de segurança

Maior forma secundária de perda

Características da empresa

Negócio perdido

Metodologia de pesquisa

US$ 3,3

Evento mais grave

Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon

US$ 5,0

US$ 18,9 milhões

Dê os próximos passos

Probabilidade de perda superior a US$ 1 milhão

US$ 18,9 Mi

30%
Maior risco anualizado

Total

US$ 5,7 milhões

Multas
Negócio perdido

US$ 10,5

Resposta
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Recomendações para ajudar a minimizar os impactos
financeiros de uma violação de dados
Investir em orquestração de segurança, automação

Faça o teste de tensão de seu plano de resposta a

e resposta (SOAR) para ajudar a melhorar os tempos

incidentes para aumentar a resiliência cibernética.

de detecção e resposta.

Organizações no estudo que formaram equipes de

No estudo do custo de uma violação de dados, a IA

respostaa incidentes (RI) e testaram seus planos

e a automação de segurança reduziram significativamente

de respostas a incidentes tiveram um custo médio total

o tempo médio para identificar e responder a uma

de uma violação de dados US$ 2,46 milhões inferior do

violação de dados e tiveram um custo médio inferior.

que organizações que experimentaram uma violação sem

O software SOAR e SIEM, a detecção, resposta

uma equipe de RI ou um plano de RI testado. O mantra

e os serviços gerenciados, podem ajudar sua empresa

“treine como você luta e lute como você treina” significa

a acelerar a resposta a incidentes com automação,

desenvolver e testar playbooks de respostas a incidentes

padronização de processos e integração com suas

para ajudar a otimizar sua capacidade de resposta a

ferramentas de segurança existentes. Tecnologias de

ataques de forma rápida e eficaz.

automação, incluindo inteligência artificial, análise de dados
e orquestração automatizada foram todas associadas
a custos inferiores à média de violação de dados.

Use ferramentas que ajudam a proteger e monitorar
terminais e funcionários remotos.

Adotar um modelo de segurança de confiança zero para
ajudar a evitar acesso não autorizado a dados sensíveis.

No estudo, organizações que tinham mais de 60%
de seus funcionários trabalhando remotamente em

Resultados do estudo mostraram que apenas 35%

resposta à pandemia da COVID-19 tiveram um custo de

das organizações implementaram uma abordagem de

violação de dados superior ao custo médio. Os produtos

segurança de confiança zero. No entanto, aquelas no estágio

e serviços de gerenciamento unificado de terminal

maduro de sua implementação de confiança zero tiveram

(UEM) e gerenciamento de acesso e de identidade (IAM)

um custo médio de violação US$ 1,76 milhões menor do

podem ajudar a fornecer às equipes de segurança maior

que as organizações sem confiança zero. À medida que as

visibilidade da atividade suspeita na empresa e em laptops,

organizações mudarem para incorporar trabalho remoto

desktops, tablets, dispositivos móveis e IoT “bring your

e ambientes multinuvem híbridos mais desconectados,

own” (BYO), inclusive terminais aos quais a empresa não

uma estratégia de confiança zero pode ajudar a proteger

tem acesso físico, acelerando a investigação e o tempo de

os dados e recursos, tornando-os acessíveis apenas em

resposta para isolar e conter o dano.

uma base limitada e no contexto certo.
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Investir em programas de controle, gestão de risco

Proteger dados sensíveis em ambientes de nuvem

e conformidade.

usando política e criptografia.

Uma estrutura interna para auditorias, avaliando o risco

Com a crescente quantidade e valor dos dados hospedados

em toda a empresa e monitorando a conformidade com

em ambientes de nuvem, as organizações devem tomar

requisitosde controle pode ajudar a melhorar a capacidade

medidas para proteger as bases de dados hospedadas em

de uma organização para detectar uma violação de dados

nuvem. Utilize o esquema de classificação de dados e os

e escalar os esforços de contenção. A metodologia de

programas de retenção para ajudar a trazer visibilidade

Metodologia de pesquisa

quantificação de risco FAIR pode ajudar a determinar

e reduzir o volume das informações confidenciais que

a probabilidade de incidentes de segurança e calcular os

são vulneráveis a uma violação, e protegê-las utilizando

Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon

custos associados em valor de negócios. A quantificação

a criptografia de dados e a criptografia totalmente

do custo de uma potencial violação pode ajudar no

homomórfica. Utilize varredura de vulnerabilidade, teste de

processo de tomada de decisão para alocação de recursos.

invasão e read teaming para ajudar a identificar exposições

Resultados completos
Quantificação de risco
Recomendações de segurança
Características da empresa

Dê os próximos passos

de vulnerabilidade e erros de configuração da base de
dados hospedada na nuvem.
Adote uma arquitetura de segurança aberta e minimize
a complexidade dos ambientes de TI e de segurança.
No estudo deste ano, a complexidade dos sistemas de

As recomendações para as práticas de segurança são para fins
educacionais e não garantem os resultados.

TI e de segurança e a extensa migração para a nuvem
estiveram entre os fatores que mais contribuíram para
o aumento dos custos de violação de dados. Ferramentas
de segurança com capacidade para compartilhar dados
entresistemas díspares pode ajudar equipes de segurança
a detectar incidentes em ambientes multinuvem híbridos
complexos. Um provedor de serviços de segurança
gerenciados também pode ajudar a simplificar a segurança
e o risco com monitoramento contínuo, e soluções e
serviços integrados.
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Características da empresa
Esta seção mostra o detalhamento
das organizações no estudo por
região e setor. Ela inclui definições
usadas para classificar as
organizações por setor, e dados
sobre o custo médio de uma
violação de dados por tamanho
da empresa.

Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos
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Figura 36

Resultados completos

Distribuição da amostra por região

Quantificação de risco
Este ano, o estudo incluiu 537 organizações

Recomendações de segurança
Características da empresa
Amostras geográficas e setoriais

Canadá

Reino Unido

Alemanha

Coreia do Sul

Japão

de vários tamanhos, amostradas em uma
ampla variedade de regiões e setores. O estudo
de 2021 foi realizado em 17 países ou amostras
regionais e 17 setores.

Definições do setor
Impacto do tamanho da empresa
Países

Metodologia de pesquisa

17

4%

5%

7%

8%

Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos

Escandinávia Turquia

Organizações

537

11%

6%

4%

4%

5%

6%
%

7%

9%

Contribuição para o estudo

5%

7%
4%

5%

4%

Estados Unidos

América Latina

Brasil

França

Itália

África
do Sul

Oriente
Médio

Índia

ASEAN

Austrália
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Figura 37

Resultados completos

Distribuição da amostra por setor

Quantificação de risco
Recomendações de segurança
Características da empresa
Amostras geográficas e setoriais
Definições do setor
Impacto do tamanho da empresa
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Financeiro

16%

Serviços

14%

Industrial

13%

Tecnologia

13%

Público

7%

Varejo

6%

Energia

6%

Consumidor

5%

Comunicações

5%

Transporte

4%

Hospitalidade

3%

Farmacêuticos

2%

Educação

2%

Mídia

2%

Entretenimento

2%

Saúde

1%

Pesquisa

1%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%
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Definições do setor

Quantificação de risco
Recomendações de segurança
Características da empresa
Amostras geográficas e setoriais

Saúde

Entretenimento

Hospitais, clínicas;

Produção de cinema, esportes, jogos e cassinos;

Financeiro

Transporte

Bancos, seguradoras, empresas de investimento;

Companhias aéreas, ferrovias, caminhões e empresas
de distribuição;

Definições do setor

Energia
Empresas de óleo e gás, empresas de serviços públicos,

Comunicação

Impacto do tamanho da empresa

produtores e fornecedores de energia alternativa;

Jornais, editoras de livros, relações públicas e agências

Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
Dê os próximos passos

de publicidade;
Farmacêutica
Farmacêutica, incluindo ciências biomédicas;

Bens de consumo
Fabricantes e distribuidores de bens de consumo;

Industrial
Empresas de processos químicos, engenharia e manufatura;

Mídia
Televisão, satélite, mídia social, Internet;

Tecnologia
Empresas de software e hardware;

Hospitalidade
Hotéis, cadeias de restaurantes, linhas de cruzeiros;

Educação
Universidades e faculdades públicas e privadas,

Varejo

treinamento e empresas de desenvolvimento;

Materiais para construção e comércio eletrônico;

Serviços

Pesquisa

Serviços profissionais como empresas jurídicas, contábeis

Pesquisa de mercado, laboratórios de ideias, P&D;

e de consultoria;
Público
Agências do governo federal, estadual e municipal e ONGs.
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Características da empresa
Amostras geográficas e setoriais

Impacto do tamanho da empresa
O Relatório do Custo de uma Violação de Dados atraiu 537 organizações
de pequeno, médio e grande portes. Nesta análise do impacto do tamanho
da empresa, examinamos o custo por número de funcionários, que é um
indicador para o tamanho.

Definições do setor
Impacto do tamanho da empresa

Metodologia de pesquisa
Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon
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Principal resultado

US$ 5,33 milhões
Custo total médio de uma violação em organizações com
mais de 25.000 funcionários
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Figura 38

Resultados completos

Custo médio de uma violação de dados pelo número de funcionários

Quantificação de risco
Recomendações de segurança

Medido em milhões de dólares

US$ 6,00

US$ 5,52
US$ 5,15

Características da empresa
US$ 5,00

US$ 4,72
US$ 4,41

Amostras geográficas e setoriais
Definições do setor

US$ 4,09
US$ 3,78
US$ 3,63

US$ 4,00

Impacto do tamanho da empresa

Metodologia de pesquisa

US$ 3,00

US$ 2,74

US$ 2,98

US$ 2,35

Sobre a IBM Security e o Instituto
Ponemon

US$ 2,00

Dê os próximos passos

US$ 1,00

US$ 5,11
US$ 4,61
US$ 4,35

US$ 5,33

US$ 4,25

US$ 2,65
US$ 2,63
US$ 2,35

US$ 0,00
Menos de 500

500 a 1.000

1.001 a 5.000
2019

5.001 a 10.000
2020

O estudo representa organizações de tamanhos

violação de dados.

diferentes: 25% das organizações tinham menos de 1.000

de 10.000 a 25.000 funcionários, com um custo total
médio de US$ 5,52 milhões, seguido por mais de 25.000
funcionários, com US$ 5,33 milhões. As pequenas

Mais de 25.000

2021

As organizações maiores tiveram os maiores custos de

Por tamanho organizacional, o tamanho mais caro foi

10.001 a 25.000

funcionários, 20% tinham de 1.001 a 5.000 funcionários,
22% tinham de 5.001 a 10.000 funcionários, 15% tinham
de 10.001 a 25.000 funcionários e 18% tinham mais de
25.000 funcionários.

empresas (menos de 500 funcionários) tiveram um
aumento de US$ 2,35 milhões em 2020 para
US$ 2,98 milhões em 2021, um aumento de 26,8%.
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Metodologia de pesquisa
Para preservar a confidencialidade, o instrumento de referência não capturou
nenhuma informação específica da empresa. Os métodos de compilação de dados
não incluíram informações contábeis atuais mas, em vez disso, contaram com
a estimativa de custos diretos dos participantes, pela marcação de um intervalo
variável em uma linha de quantidade. Os participantes foram instruídos a marcar
a linha de quantidade em um ponto entre os limites inferior e superior de um
intervalo para cada categoria de custo.
O valor numérico obtido da linha de quantidade, em vez

O escopo dos itens do custo da violação de dados contidos

de um ponto estimado para cada categoria de custo

em nosso instrumento de referência foi limitado às

apresentada, preservou a confidencialidade e garantiu uma

categorias de custo conhecidas que se aplicavam a um

taxa de resposta mais alta. O instrumento de referência

amplo conjunto de operações de negócios que manipulam

também requereu aos profissionais o fornecimento de uma

informações pessoais.

segunda estimativa de custos indiretos e de oportunidade,
separadamente.

Acreditamos que um estudo focado no processo de
negócios, e não na proteção de dados ou em atividades

Para garantir um tamanho gerenciável para o processo

de conformidade de privacidade, iria obter resultados

comparativo, limitamos cuidadosamente os itens apenas

de melhor qualidade.

àqueles centros de atividade de custo que consideramos
cruciais para a medição do custo da violação de dados.
Com base em discussões com especialistas, o conjunto
final de itens incluiu um conjunto fixo de atividades de
custo. Após a compilação das informações de referência,
cada instrumento foi reexaminado cuidadosamente quanto
à consistência e completude.
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Perguntas mais frequentes sobre violação de dados
O que é violação de dados?
Uma violação é definida como um evento em que o nome
de um indivíduo e um prontuário médico e/ou um
registro financeiro ou cartão de débito é potencialmente
colocado em risco, seja em formato eletrônico ou em
papel. As violações incluídas no estudo variaram de 2.000
a 101.000 registros comprometidos.
O que é um registro comprometido?
Um registro é uma informação que identifica a pessoa física
(indivíduo) cuja informação foi perdida ou roubada em uma
violação de dados. Exemplos incluem uma base de dados
com nome do indivíduo, informações de cartão de crédito
e outras informações pessoalmente identificáveis (PII) ou
um registro de saúde com o nome do beneficiário do seguro
e informações de pagamento.
Como os dados são coletados?
Nossos pesquisadores coletaram dados qualitativos
detalhados por meio de quase 3.500 entrevistas distintas
com indivíduos de 537 organizações que sofreram uma
violação de dados entre maio de 2020 e março de 2021.
Os entrevistados incluíam profissionais de TI, de
conformidade e de segurança da informação que conhecem
a violação de dados de sua organização e os custos
associados à resolução da violação. Para fins de privacidade,
nós não coletamos/ informações específicas da organização.
Como o custo é calculado?
Para calcular o custo médio de uma violação de dados,
nós coletamos tanto as despesas diretas como as
indiretas incorridas pela empresa. As despesas diretas
incluem a contratação de especialistas forenses, a
terceirização do suporte de linha direta, o fornecimento
de assinaturas de monitoramento de crédito sem custo

e descontos para futuros produtos e serviços. Os custos
indiretos incluem investigações e comunicação internas,
bem como o valor extrapolado de perda de cliente resultante
da rotatividade ou de diminuição das taxas de aquisição
de clientes. Apenas eventos diretamente relevantes para
a experiência de violação de dados estão representados
nesta pesquisa. Por exemplo, novos regulamentos como
o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) e o
California Consumer Privacy Act (CCPA) podem incentivar
as organizações a aumentar os investimentos em suas
tecnologias de controle de cibersegurança, mas não
afetam diretamente o custo de uma violação de dados
como apresentado nesta pesquisa. Para consistência com
os anos anteriores, usamos o mesmo método de conversão
de moeda em vez de ajustar os custos contábeis.
Como a pesquisa de Benchmark difere da pesquisa de
opinião?
A unidade de análise no Relatório do Custo de uma Violação
de Dados é a empresa. Na pesquisa de opinião, a unidade
de análise é a pessoa física. Recrutamos 537 organizações
para participar deste estudo.
A média por custo de registro pode ser usada para
calcular o custo de violações envolvendo milhões de
registros perdidos ou roubados?
O custo médio das violações de dados em nossa pesquisa
não se aplica a violações de dados catastróficas ou
enormes, como Equifax, Capital One ou Facebook.
Elas não são violações típicas que muitas organizações
experimentam. Portanto, para tirar conclusões úteis do
entendimento dos comportamentos do custo da violação
de dados, focamos em incidentes de violação de dados que
não excedem mais de 100.000 registros.

Não é consistente com esta pesquisa utilizar o custo por
registro para calcular o custo de violações únicas ou
múltiplas que totalizam milhões de registros. No entanto,
o estudo utiliza uma estrutura de simulação para medir
o impacto do custo de uma “mega violação” envolvendo
1 milhão ou mais de registros, baseado em uma amostra
de 14 violações muito grandes deste tamanho.
Por que estão sendo usados métodos de simulação para
estimar o custo de uma mega violação de dados?
O tamanho da amostra de 14 empresas que sofrem uma
mega violação é muito pequeno para realizar uma análise
estatisticamente significativa usando métodos de custo
baseados em atividades. Para resolver este problema,
implementamos a simulação Monte Carlo para estimar um
intervalo de resultados possíveis (aleatórios) por meio de
testes repetidos. No total, realizamos mais de 150.000
testes. A média global de todos os meios de amostra
fornece um resultado mais provável em cada tamanho de
violação de dados, variando de 1 milhão a 65 milhões de
registros comprometidos.
As mesmas organizações estão sendo monitoradas
a cada ano?
Cada estudo anual envolve uma amostra diferente de
empresas. Para ser consistente com os relatórios anteriores,
nós recrutamos e combinamos a cada ano empresas com
características semelhantes, como o setor da empresa,
o número de funcionários, a área de cobertura geográfica
e o tamanho da violação de dados. Desde o início desta
pesquisa em 2005, estudamos as experiências de violação
de dados de 4.477 organizações.
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O nosso estudo utiliza um método de referência confidencial e proprietário
que foi implementado com sucesso em pesquisas anteriores. No entanto,
existem limitações inerentes a esta pesquisa de Benchmark que devem ser
cuidadosamente consideradas antes de tirar conclusões dos resultados.

	Perguntas mais frequentes sobre
violação de dados

Resultados não estatísticos

Informação específica da empresa

Resultados de custo extrapolados

O nosso estudo usa uma amostra não estatística

A referência não captura informação de identificação

Este ano, um forte dólar americano influenciou

representativa de entidades globais. Inferências

da empresa. Ela permite aos indivíduos utilizar variáveis

significativamente a análise de custo global. A conversão

estatísticas, margens de erro e intervalos de confiança não

categóricas de resposta para divulgar informação

de moedas locais para o dólar americano deflacionou

podem ser aplicados a esses dados, uma vez que nossos

demográfica sobre a empresa e a categoria setorial.

as estimativas de custo total por registro e custo médio.

Recomendações de segurança
Características da empresa

Limitações da pesquisa
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métodos de amostragem não são científicos.

Para fins de consistência com anos anteriores, decidimos
Fatores não medidos

continuar a usar o mesmo método contábil em vez de

Não resposta

Nós omitimos variáveis de nossas análises, como

ajustar o custo.

O viés de não resposta não foi testado, portanto,

tendências de liderança e características organizacionais.

é possível que as empresas que não participaram sejam

A extensão até a qual as variáveis omitidas podem explicar

substancialmente diferentes em termos de custo de

os resultados de referência não pode ser determinada.

violação de dados subjacente.
Resultados de custo extrapolados
Viés do quadro de amostragem

Embora certas verificações e saldos possam ser

Como nosso quadro de amostragem é julgador, a qualidade

incorporados no processo de referência, é sempre possível

dos resultados é influenciada pelo grau de representação

que os respondentes não tenham fornecido respostas

da população das empresas em estudo. Acreditamos

precisas ou verdadeiras. Além disso, o uso de métodos de

que o quadro de amostragem atual está enviesado para

extrapolação de custo em vez de dados reais de custo pode

empresas com programas de privacidade ou segurança da

introduzir inadvertidamente viés e imprecisões.

informação mais maduros.

69

Sobre o Instituto Ponemon e a IBM Security

Resumo executivo
Resultados completos
Quantificação de risco
Recomendações de segurança
Características da empresa
Metodologia de pesquisa

Sobre o Instituto Ponemon e a IBM Security
O Relatório do Custo de uma Violação de Dados é produzido em conjunto
entre o Instituto Ponemon e a IBM Security. A pesquisa foi conduzida de forma
independente pelo Instituto Ponemon e os resultados foram patrocinados,
analisados, relatados e publicados pela IBM Security.

Sobre a IBM Security e o Instituto
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Dê os próximos passos

O Instituto Ponemon é dedicado à pesquisa independente

A IBM Security oferece um dos portfólios mais integrados

e à educação que promove a informação responsável

e avançados de produtos e serviços de segurança

Se você tiver perguntas ou comentários sobre este relatório

e o gerenciamento de privacidade no âmbito de negócio

corporativa. O portfólio, apoiado pela pesquisa da

de pesquisa, inclusive para obter permissão para citar

e governo.

IBM Security X-Force® mundialmente conhecida, fornece

ou reproduzir o relatório, entre em contato por correio

soluções de segurança para ajudar as organizações a

telefonema ou e-mail:

Nossa missão é conduzir estudos empíricos de alta

impulsionar a segurança na estrutura de seu negócio, para

qualidade sobre problemas críticos que afetam

que elas possam prosperar em face da incerteza.

o gerenciamento e a segurança de informações
confidenciais sobre pessoas e organizações.

Ponemon Institute LLC
Attn: Research Department

A IBM opera uma das mais amplas e profundas

2308 US 31 North

organizações de pesquisa de segurança, desenvolvimento

Traverse City

O Instituto Ponemon mantém rígidas normas de

e distribuição. Monitorando mais de 4,7 trilhões de eventos

Michigan 49686 USA

confidencialidade de dados, privacidade e pesquisa

por mês em mais de 130 países, a IBM detém mais de

ética e não coleta qualquer informação pessoalmente

10.000 patentes de segurança. Para saber mais, visite

1.800.887.3118

identificável de indivíduos (ou informação identificável

ibm.com/security.

research@ponemon.org

de empresa na pesquisa de negócios). Além disso, normas
rígidas de qualidade garantem que os assuntos não

Fale conosco no Twitter em @IBMSecurity. Participe da

sejam questionados de forma estranha, irrelevante ou

conversa na IBM Security Community.

inadequada.
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Serviços de segurança cibernética

Gerenciamento de identidade e acesso

Reduza o risco com serviços de consultoria, nuvem
e segurança gerenciada

Conecte cada usuário, API e dispositivo a cada
aplicação de forma segura

Saiba mais

Saiba mais

Segurança de dados

Informações de segurança e gerenciamento

Descubra, classifique e proteja dados corporativos

de eventos

sensíveis

Ganhe visibilidade para detectar, investigar
e responder a ameaças

Saiba mais

Saiba mais
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Orquestração, automação e resposta de segurança

Segurança de nuvem

Acelere a resposta a incidentes com orquestração
e automação

Integre a segurança em sua jornada para
a multinuvem híbrida

Saiba mais

Saiba mais

Confiança zero
Envolva a segurança em torno de cada usuário,
dispositivo e conexão
Saiba mais
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as ofertas estão disponíveis em todos os países onde a IBM
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