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Este estudo exploratório foi realizado coletando respostas voluntárias de 208 líderes de cibersegurança. Todas as respostas foram coletadas 
entre 15 de dezembro de 2022 e 10 de janeiro de 2023 de diretores de cibersegurança, CISOs ou similares em todo o Brasil.
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Apesar da recessão, os líderes de segurança cibernética investirão em 
automação para melhorar a eficiência e a eficácia, em vez de reduzir custos.

Prioridade Máxima

Otimizar o gerenciamento 
de alertas no SOC

Aproveitar a MITRE ATT&CK® 
Matrix  como insumo para a 
tomada de decisões estratégicas 
em segurança cibernética

Adotar uma estratégia 
de Zero Trust

Medição de risco em 
terceiros ou cadeias de 
suprimentos

Salte de plataformas de TI 
desatualizadas para plataformas 

baseadas em nuvem

Mudar a operação de 
cibersegurança para um 
modelo "interno"

Integrar e automatizar
recursos de TI com tecnologias 

novas e existentes

Identificar ativos 
comprometidos 
dentro da rede

Implementar ou 
ampliar os recursos de 

busca por ameaças

Unificar a visibilidade 
de ameaças em todos os 
ativos (IoT, contêineres de 
nuvem, servidores)

Automatizar a 
detecção e resposta 
diante de ameaças

Gerenciamento de 
vulnerabilidade 

baseado em risco

Projetos de alta prioridade

Prioridades emergentes

Prioridades secundárias

Conclusão da Lumu

Em 2023, os profissionais brasileiros de cibersegurança não têm prioridades ‘menores’. Está 
claro que cada camada de defesa é uma parte importante de uma estratégia holística de 
segurança cibernética.

Com tantas áreas para focar, os líderes de cibersegurança  estão investindo em maior 
eficiência, em vez de reduzir custos. Eles prestarão mais atenção ao abordar os riscos 
mais pertinentes enfrentados por sua organização.

Os líderes continuarão a se concentrar no gerenciamento estratégico de vulnerabilidades, 
uma admissão de que todas as vulnerabilidades conhecidas e desconhecidas existentes 
são numerosas demais para serem tratadas.

A automação terá um papel maior no próximo ano, pois os CISOs buscam aproveitar novas 
tecnologias – incluindo IA e aprendizado de máquina – para aumentar a eficiência e a 
eficácia de seus talentos existentes em cibersegurança.

Os líderes de cibersegurança procurarão integrar os diversos componentes de sua 
arquitetura de segurança cibernética e evitar ferramentas em silos que representam 
pontos problemáticos para suas equipes de SOC. A visibilidade de ameaças unificada 
será a chave para identificar as ameaças mais imediatas, bem como os riscos estratégicos 
a serem tratados.
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