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Sumário executivo
Quando solicitados a identificar as iniciativas de negócios que impulsionarão os gastos com TI nos próximos 12 meses,
quase metade (47%) dos entrevistados da pesquisa de 2021, feita pelo ESG, sobre "Intenções de gastos com tecnologia",
citou o fortalecimento da segurança cibernética.1 Isso representa uma descoberta importante. Na era da computação em
nuvem, da transformação digital e do suporte ao trabalho remoto, as organizações precisam de processos e controles
fortes de segurança cibernética como alicerce para a solidez e a prosperidade dos negócios.
Dada a relação inexorável entre negócios, TI e segurança, parece certo supor que as organizações modernizaram seus
centros de operações de segurança (SOCs) para detectar e responder a ameaças cibernéticas em tempo real. Mas é
alarmante constatar que essa suposição seria incorreta – muitas equipes de SOC têm dificuldades para acompanhar as
ameaças modernas.
O que está acontecendo com a detecção e a resposta a ameaças hoje? Há algum avanço promissor para o futuro? Este
white paper conclui que:
• As organizações têm muitos objetivos de detecção e resposta a ameaças. As equipes de SOC têm objetivos de

detecção e resposta a ameaças, como melhorar a detecção de ameaças avançadas, aumentar a automação de
processos em torno de tarefas de correção e aprimorar o tempo de resposta a incidentes (IR). Esses objetivos sugerem
que as abordagens do status quo não estão funcionando.
• Os desafios de detecção e resposta a ameaças são abundantes. Os profissionais de segurança da informação

admitem uma infinidade de desafios de detecção e resposta a ameaças, incluindo o aumento da complexidade das
operações de segurança, escassez de recursos, superfície de ataque em crescimento/mudança, dependência de
ferramentas de solução pontuais desconectadas e dificuldades com análise de dados e tomada de decisão. Esses
problemas afetam a eficácia e a eficiência das operações de segurança e a produtividade dos analistas de SOC.
• O XDR pode ajudar a enfrentar os desafios de detecção e resposta a ameaças. O XDR (detecção e resposta estendidas)

surgiu como uma arquitetura de operações de segurança comercial, muito parecida com o modelo de arquitetura de
plataforma de análise e operações de segurança (SOAPA) do ESG. Apesar de ainda estar em fase inicial, o XDR tem o
potencial de melhorar a detecção e a resposta a ameaças enquanto moderniza os SOCs.
• As principais soluções de XDR devem fornecer funcionalidade de nível corporativo. O ESG acredita que as soluções

XDR devem fornecer cobertura em infraestruturas de TI híbridas, análises avançadas e playbooks automatizados para
resposta a incidentes. Para atender às necessidades de escala e integração, o XDR também deve ser baseado em
nuvem e construído usando os padrões do setor, APIs abertas e formatos de dados comuns. Os principais
fornecedores de XDR também promovem a integração por meio de parcerias e serviços de suporte ao desenvolvedor.

O estado de detecção e resposta a ameaças
A detecção e a resposta a ameaças são uma prioridade na maioria das organizações, pois ataques cibernéticos, como
ransomware e violações da cadeia de suprimentos, podem atrapalhar ou até interromper as operações comerciais. Como
resultado, 83% das organizações planejam aumentar os gastos com tecnologias, serviços e equipe de detecção e resposta
a ameaças nos próximos 12 a 18 meses. Para combater ameaças cibernéticas, as organizações têm vários objetivos de
detecção e resposta a ameaças, incluindo (ver Figura 1):2

Fonte: Relatório de pesquisa do ESG, 2021 Pesquisa de Intenções de Gastos em Tecnologia, janeiro de 2021.
Fonte: Relatório de pesquisa do ESG, O impacto do XDR no SOC moderno, março de 2021. Todas as referências de pesquisa e gráficos do ESG neste
white paper foram retirados deste relatório de pesquisa, salvo quando se indique o contrário.
1
2
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• Melhoria da detecção de ameaças avançadas. As organizações desejam desenvolver melhores regras e análises de

detecção para acelerar a identificação de ameaças conhecidas e desconhecidas. Os métodos de melhoria de
detecção incluem detecção aprimorada de anomalias, alertas de segurança de maior fidelidade, “linhas do tempo” de
ataque mais granulares em toda a cadeia de eliminação e suporte a consultas complexas para uma caça mais
avançada das ameaças.
• Aumento da automação de tarefas de correção. As tarefas de operações de segurança para mitigação de ameaças e

resposta a incidentes geralmente são baseadas em processos manuais e no “conhecimento tribal” da equipe de SOC.
Esse comportamento podia ser apropriado em 2010, mas os processos manuais não conseguem escalar para lidar
com o volume de alertas de segurança ou às necessidades de análise na infraestrutura de TI híbrida. As equipes de
SOC entendem a necessidade de automatizar tarefas menores e organizar ações de resposta para triagem de alertas,
investigações de segurança e prevenção de ameaças. A automação pode agilizar processos, aumentar a
produtividade dos analistas e manter a equipe de SOC concentrada na melhoria contínua.
• Melhoria do tempo médio de resposta às ameaças. Uma vez que as ameaças são detectadas, a resposta a incidentes

deve ocorrer imediatamente para reduzir os tempos de permanência do adversário e limitar danos. Isso inclui
bloquear ataques cibernéticos em andamento, identificar o raio de alcance dos ataques e então corrigir eventuais
vulnerabilidades remanescentes ou vestígios de ataques. Os CISOs sabem que precisam acelerar esse processo.

Imagem 1. Os 6 principais objetivos do programa de detecção e resposta a ameaças
Ao pensar nas metas gerais do programa de detecção e resposta a ameaças da sua
organização, quais você diria que são as principais áreas de atenção para melhorar a
segurança geral? (Porcentagem de entrevistados, N=388, três respostas aceitas)
Melhorar a detecção de ameaças avançadas

34%

Aumentar a automação das tarefas de correção sem
envolver as operações de TI

33%

Melhorar o tempo médio de resposta a ameaças

29%

Obter melhor visibilidade dos riscos cibernéticos,
especialmente aqueles que poderiam afetar…

27%

Melhorar nossa capacidade de determinar quais
investigações de segurança priorizar

24%

Melhorar a detecção de comportamentos anômalos de
usuários e ameaças internas

24%

Fonte: Enterprise Strategy Group

Desafios de detecção e resposta a ameaças
Embora muitas organizações tenham metas de detecção e resposta a ameaças, alcançá-las não é tão fácil. Os profissionais
de segurança admitem desafios de detecção e resposta a ameaças, como (ver Figura 2):
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• Busca por alertas de alta prioridade. As organizações passam a maior parte do tempo lidando com ameaças de alta

prioridade/emergência e não tempo suficiente na detecção de ameaças e na estratégia de resposta ou melhoria
contínua. Nesse cenário, os analistas de nível 1 ficam sobrecarregados com a triagem de alertas e tarefas menores, o
que leva ao escalonamento prematuro de incidentes para investigações de analistas de nível 2, podendo derrubar
todo o sistema. Esses desafios são exacerbados por problemas de pessoal, como analistas novos ou inexperientes,
desgaste da equipe e funcionários com burnout.
• Pontos cegos. Vinte e nove por cento das organizações afirmam ter monitoramento de “pontos cegos”, que limitam a

visibilidade para detecção de ameaças. Os pontos cegos podem ser o resultado de uma integração deficiente de
tecnologias em silos, da proliferação de soluções pontuais ou de fontes de dados inadequadas que cobrem toda a
cadeia de eliminação cibernética. Independentemente do motivo, os analistas de segurança são forçados a juntar as
peças da detecção de ameaças por meio de pistas variadas, em vez de análises e tomada de decisões abrangentes
orientadas por dados.
• Correlação de dados difícil. A detecção de ameaças depende da correlação de dados de diversas ferramentas e fontes

de dados. Esse processo requer as fontes de dados corretas, um bom pipeline de dados e analistas que saibam
combinar elementos dos dados para reconhecer o comportamento do adversário. É compreensível que isso seja
complexo, pois requer habilidades de análise de dados e engenharia de plataforma de segurança. Infelizmente,
muitas organizações não têm esses recursos e habilidades.
Também vale notar que os processos de correção tendem a falhar, pois 22% das organizações admitem que é difícil
coordenar tarefas entre segurança e TI.
Para os CISOs, essa lista de desafios de detecção e resposta a ameaças deve ser um motivo real de preocupação. Os
processos e tecnologias de detecção de ameaças existentes são complicados, manuais e dependem de muitas ferramentas
pontuais desconectadas. Quando as ameaças são realmente detectadas, é difícil acompanhar a superfície de ataque ou
convencer as operações de TI e segurança a trabalharem juntas. Com o aumento do risco cibernético, os CISOs devem
pensar criativamente em novos tipos de soluções que funcionem com a infraestrutura existente e encontrar maneiras de
otimizar a equipe limitada – e muitas vezes pouco qualificada.
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Figura 2. Maiores desafios de detecção e resposta a ameaças
Quais dos desafios a seguir você diria que são os maiores da sua organização em relação à
detecção/resposta a ameaças? (Porcentagem de entrevistados, N=388, três respostas
aceitas)
Passamos a maior parte do nosso tempo abordando
ameaças de alta prioridade/emergência e pouco tempo na
detecção mais abrangente de ameaças, estratégia de…

31%

Temos “pontos cegos” em nossa rede devido à
incapacidade de implementar agentes

29%

É difícil correlacionar e combinar dados de diferentes
controles de segurança, o que afeta a detecção de ameaças
e a eficácia/eficiência da resposta

23%

É difícil acompanhar e medir o progresso ao longo do ciclo
de vida dos incidentes de segurança

22%

É difícil coordenar tarefas entre TI e segurança

22%

Nossa superfície de ataque está crescendo muito rápido,
por isso é difícil para a equipe de segurança cibernética dar
conta do recado

21%

Os alertas de segurança não fornecem contexto ou
fidelidade suficientes, por isso é difícil saber o que fazer
com eles

21%

Fonte: Enterprise Strategy Group

O XDR pode ajudar?
Reconhecendo a necessidade de tecnologias de operações de segurança firmemente integradas, o ESG propôs pela
primeira vez um conceito chamado “arquitetura de plataforma de operações de segurança e análises de dados", em 2016.
Pouco a pouco, esse tipo de integração vem se fortalecendo. Em um projeto de pesquisa recente, o ESG perguntou aos
profissionais de segurança se suas organizações estão priorizando a integração de análises de dados de segurança e
tecnologias de operações. Trinta e sete por cento dos entrevistados disseram que a integração de análises de dados de
segurança e tecnologias de operações era a maior prioridade de sua organização, enquanto 56% afirmaram que é uma das
cinco principais prioridades.
No passado, a integração da tecnologia de operações de segurança exigia engenharia de segurança e codificação
personalizada. Mais recentemente, no entanto, os fornecedores de segurança responderam com soluções XDR para
atender à crescente necessidade de integração de tecnologia. O ESG define o XDR como:
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“Uma arquitetura de tecnologia de segurança integrada que abrange TI híbrida (ou seja, endpoints, redes, data centers,
nuvem etc.), projetada para interoperar e coordenar a prevenção, a detecção e a resposta a ameaças. O XDR unifica pontos de
controle, telemetria de segurança, análises de dados e operações em um sistema corporativo.”
Embora o XDR seja uma tecnologia relativamente nova, algumas tendências estão começando a ficar claras. As principais
soluções XDR incluem:
• Suporte e cobertura em controles de segurança e fontes de dados. As ameaças cibernéticas modernas geralmente

começam com o comprometimento de um dispositivo endpoint e, em seguida, prosseguem por meio de táticas,
técnicas e procedimentos (TTPs) do adversário, como mover-se lateralmente pelas redes, coletar credenciais de
usuários, descobrir ativos valiosos e então realizar a exfiltração de dados confidenciais. Às vezes, os adversários
cibernéticos usam TTPs semelhantes como parte de ataques de ransomware. Para detectar ameaças cibernéticas
avançadas de forma eficaz, as soluções XDR precisam de cobertura em toda a cadeia de eliminação, com sensores e
controles em endpoints, redes, data centers, sistemas de gerenciamento de identidade e acesso (IAM), cargas de
trabalho baseadas na nuvem e aplicações de negócios. Dessa forma, o XDR vai além da detecção de anomalias
pontuais em uma área. O XDR usa um único acionador para montar uma linha do tempo de ataque projetada para
conectar todas as evidências (em sequência) de um ataque cibernético em andamento.
• Análises que reúnem elementos de toda a cadeia de eliminação cibernética. O XDR se baseia em tecnologias

tradicionais de detecção de ameaças, como assinaturas, regras de correlação e heurística com algoritmos de
aprendizado de máquina, análises baseadas em comportamento e até mesmo computação cognitiva para emular
analistas humanos. As melhores soluções usam “algoritmos aninhados” que trabalham juntos para analisar eventos
em toda a cadeia de eliminação e melhorar a precisão e o tempo da detecção de ameaças. Dessa forma, o XDR deve
adicionar inteligência de máquina à triagem de alertas de analistas de nível 1, investigações de analistas de nível 2 e
atividades de busca de ameaças de analistas de nível 3. Os principais sistemas mapeiam análises para o framework
MITRE ATT&CK, identificando os TTPs usados em campanhas de ataque e fornecendo aos analistas um mapa de onde
os adversários estiveram e para onde provavelmente estão indo.
• Capacidades de resposta automatizada. Ao detectar um ataque cibernético em andamento, as equipes de SOC

querem que o XDR tome medidas defensivas imediatas, como colocar sistemas em quarentena, bloquear o tráfego de
rede, interromper processos no endpoint ou desabilitar uma conta de administrador. Essas respostas automatizadas
devem ocorrer dentro do domínio de segurança (ou seja, controles de segurança como software de segurança de
endpoint, firewalls/proxies de rede, CASB etc.), eliminando a necessidade de envolvimento de operações de TI ou
políticas complexas de gerenciamento de mudanças. As ações de resposta também devem permitir que a
personalização se alinhe com as políticas e processos de RI para dar suporte a diferentes requisitos da organização e
do setor.
• Uma área de trabalho central. Em vez de alternar entre ferramentas diferentes, o XDR oferece uma área de trabalho

central onde os analistas encontram as informações de que precisam para atividades como triagem de alertas, análise
de inteligência de ameaças, investigações, resposta a incidentes e busca de ameaças. Isso requer uma UI que forneça
os gráficos e dashboards corretos, permitindo, ao mesmo tempo, consultar e alternar entre diferentes controles e
fontes de dados. Obviamente, o XDR também deve apresentar controle de acesso baseado em função (RBAC) e
fornecer modelos, dashboards e opções de personalização específicos para diferentes funções de analista de
segurança e níveis de experiência.
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• Uma plataforma aberta construída para integração. O XDR deve ser pensado como uma tecnologia de “gerente dos

gerentes” que agrega valor incremental aos investimentos em segurança existentes. Como tal, as plataformas XDR
precisarão interoperar perfeitamente com ferramentas de segurança, como gerenciamento de ativos, gerenciamento
de casos, gerenciamento de vulnerabilidades, sistemas de autenticação e controles de segurança, como EDR, NDR,
controles de segurança na nuvem, filtros de segurança de e-mail, CASB, firewalls e proxies da web. Para incorporar
esse requisito, as soluções XDR devem ser abertas, criadas com APIs publicadas, ferramentas e recursos de suporte ao
desenvolvedor e um ecossistema de parceiros. Os principais fornecedores também deverão permitir padrões abertos
como parte de suas ofertas de XDR.
Além desses requisitos principais, as soluções XDR devem ser criadas para escalabilidade e flexibilidade. Isso exige uma
arquitetura baseada em nuvem completa com um back-end projetado para big data e análises de dados avançadas.

IBM Security QRadar XDR
Embora os requisitos de XDR descritos acima sejam claros, o mercado atual de XDR é tudo menos isso. A retórica do
marketing do fornecedor e a hipérbole da indústria levaram à confusão em relação ao XDR. De acordo com a pesquisa do
ESG, apenas 24% dos profissionais de segurança afirmam estar “muito familiarizados” com o XDR.
Em meio a essa confusão sobre o XDR, a IBM Security recentemente entrou na briga com o QRadar XDR — um portfólio de
produtos de detecção e resposta a ameaças que conecta ferramentas, fluxos de trabalho, insights e pessoas. O conjunto
QRadar XDR inclui SIEM, NDR, EDR (por meio da aquisição da ReaQta, encerrada em 1º de dezembro de 2021), SOAR e XDR
Connect.
Ao contrário de vários concorrentes, a história do XDR da IBM é transparente e abrangente. A IBM está adotando uma
abordagem completa para XDR, com padrões abertos e automação, que unifica detecção e resposta de endpoint (EDR),
detecção e resposta de rede (NDR) e gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM) em um único conjunto
de fluxos de trabalho. Em outras palavras, o QRadar XDR agora vai além do SIEM. Em vez disso, ele oferece um conjunto
completo de soluções de detecção e resposta a ameaças.
O IBM Security QRadar XDR Connect, uma solução XDR nativa em nuvem, alinha-se aos requisitos descritos acima, pois:
• É construído com um design aberto que promove ampla conectividade e unificação de SOC. Ao contrário de alguns

concorrentes patenteados, a IBM está totalmente comprometida com o XDR aberto. Por exemplo, a IBM é um membro
ativo da aliança de segurança cibernética aberta (open cybersecurity alliance, OCA), que afirma estar “construindo um
ecossistema aberto onde os produtos de segurança cibernética interagem sem a necessidade de integrações
personalizadas”. O QRadar XDR Connect usa padrões da OCA, como STIX shifter (um método para normalização de
dados entre domínios) e Kestrel (uma camada de abstração para simplificar consultas e fluxos de trabalho para busca
de ameaças). Além de ter o suporte da OCA, o QRadar XDR Connect é nativo em nuvem e projetado para conectar
ferramentas de segurança, sejam elas provenientes da IBM ou de terceiros. Por exemplo, o XDR Connect permite
investigações federadas em fontes de dados da IBM e de terceiros.
• Inclui análise avançada e mapeamento MITRE ATT&CK. O QRadar XDR Connect agrega telemetria de várias fontes de

dados e enriquece esses dados com inteligência de ameaças para correlacionar e priorizar alertas. Usando
inteligência artificial (IA), o QRadar XDR Connect oferece um mecanismo de análise que investiga automaticamente
casos e correlaciona dados entre fornecedores, fornecendo uma linha do tempo de incidentes, mapeamento MITRE
ATT&CK e inteligência contextual de ameaças para ajudar as equipes de SOC a priorizar alertas e realizar análises de
causa raiz dentro de investigações de segurança.
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• Unifica a experiência SOC. O QRadar XDR Connect foi projetado para fornecer uma experiência unificada e contínua e

promover uma melhor colaboração entre as equipes de operações de segurança em silos, com foco em áreas como
pesquisa de inteligência de ameaças, análise de segurança e resposta a incidentes. Da perspectiva do SOC, os
analistas de nível 1, 2 e 3 podem padronizar o QRadar XDR Connect como interface principal para triagem de alertas,
investigações, resposta a incidentes e busca de ameaças.
Como parte de seu design aberto, o IBM Security QRadar XDR Connect funciona com soluções EDR de fornecedores como
Carbon Black/VMware, CrowdStrike e Cybereason. Além disso, a IBM anunciou recentemente a aquisição da ReaQta, uma
plataforma EDR automatizada, impulsionada por IA. Essa aquisição será integrada ao QRadar XDR Connect no futuro
próximo.
A IBM também tem um roteiro contundente para toda a família QRadar XDR, que inclui análises avançadas adicionais
(aprendizado de máquina, análise comportamental etc.), transformação para um mecanismo de regras com base em
padrões abertos e respostas recomendadas em um só clique. Juntos, o portfólio completo de produtos, os
recursos/funcionalidades, o design aberto e o roteiro da IBM podem ajudar as organizações a melhorar a eficácia da
detecção/resposta a ameaças, simplificar os processos de operações de segurança e melhorar a produtividade dos
analistas. Dada essa combinação, os CISOs devem estar bastante interessados em ouvir mais.

A grande verdade
Atribui-se ao escritor britânico C.S. Lewis a frase: “Você nunca sabe o que pode fazer até tentar, e muito poucos tentam, a
menos que precisem”. Lewis também poderia estar se referindo a CISOs, gerentes de SOC e profissionais de segurança
nesta frase tão perspicaz. As equipes de SOC chegaram a um ponto em que os processos e tecnologias tradicionais não
conseguem mais atender aos requisitos atuais de detecção e resposta a ameaças. Portanto, eles estão em um momento
em que são forçados a tentar algo novo e se beneficiar dos resultados dessa decisão.
O XDR pode ser a nova abordagem que os líderes de detecção de ameaças e segurança de resposta estão procurando.
Embora o XDR ainda esteja em uma fase inicial repleta de hipérboles e confusão, as soluções XDR têm o potencial de
fornecer uma arquitetura de plataforma de análise e operações de segurança que promove a interoperabilidade da
tecnologia de segurança. Assim, a inovação do XDR tem o potencial de impulsionar novos níveis de análise, automação de
processos, visibilidade de segurança e colaboração.
Embora os CISOs devam encarar o XDR com mente aberta e curiosidade, também devem estar preparados para muitas
ofertas de fornecedores e opções de “XDR” ligeiramente diferentes dos produtos de segurança existentes. Para ajudá-los a
navegar pelo mar de opções de XDR, o ESG sugere que as verdadeiras soluções XDR devem incluir cobertura de todas as
fontes de dados e controles de segurança, análises avançadas, suporte completo ao MITRE ATT&CK, opções de resposta
automatizada e um workspace central para todas as atividades do analista. Além disso, o XDR deve ser baseado em nuvem,
aberto e projetado para integração com tecnologias de segurança heterogêneas. Em sua essência, o XDR deve adotar e
estender as ferramentas de segurança ao mesmo tempo em que promove grandes melhorias na eficácia da detecção de
ameaças e na eficiência operacional.
Há muito tempo a IBM desempenha um papel de operações de segurança com seus produtos e serviços de SIEM, SOAR,
NDR e inteligência de ameaças. Para atender aos requisitos modernos de detecção e resposta a ameaças, a IBM consolidou
seus produtos de segurança em um conjunto que inclui SIEM, NDR, EDR, SOAR e XDR Connect. Dado seu pedigree, seu
conjunto completo e sua arquitetura aberta, os CISOs que consideram o XDR devem conferir o IBM Security QRadar XDR.
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