
A REVOLUÇÃO 
GERADA AO REDOR 
DA INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL, ESTÁ 
COLOCANDO EM RISCO 
AS EMPRESAS?



Os meios não param de falar sobre os benefícios da 
Inteligência Artificial e do Machine Learning (Aprendizagem 
Automática) para a segurança da informação. A cada vez mais, 
os fornecedores de next-generation trazem produtos 
baseados em Inteligência Artificial ao mercado, apresentando 
estas tecnologias como revolucionárias dentro da indústria. 
Com sua habilidade para detectar qualquer tipo de malware 
em uma rede de forma instantânea e amenizar os riscos antes 
que eles ocorram, a estratégia de vendas dessas tecnologias 
se torna atraente para as organizações.

No entanto, este discurso pode ser falso. E a confusão gerada 
poderia levar as empresas a enfrentar riscos maiores.

Neste documento expomos que, ainda que a tecnologia do Machine Learning 
tenha se provado uma ferramenta poderosa na detecção do malware por anos, 
a verdade é que a verdadeira Inteligência Artificial ainda não existe. As 
estratégias de marketing dos fornecedores de next-gen estão confundindo o 
assunto ainda mais para os responsáveis de TI, que devem construir sistemas de 
segurança robustos em tempos nos quais o panorama de ameaças se torna 
mais precário. 
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Realizamos uma pesquisa com os responsáveis de 
segurança de diversas empresas pelos Estados Unidos, 
Reino Unido e Alemanha para conhecer suas atitudes e 
abordagem da Inteligência Artificial e Machine Learning 
aplicados à cibersegurança, e ficou claro que são muitas 
as confusões e opiniões encontradas.

Se por um lado uma alta porcentagem de pesquisados 
considera estas tecnologias como a “bala de prata” para 
resolver os desafios de segurança de suas organizações, 
um número alto também acha que as discussões a seu 
respeito são apenas um exagero. 

Os responsáveis pela segurança nos Estados Unidos se 
sustentaram mais sobre a ideia de que esta tecnologia é, 
efetivamente, a bala de prata para suas defesas digitais, 
com 82% de acordo que elas irão resolver os desafios de 
segurança da informação, enquanto na Alemanha isso 
representava 66% (ver figura 1).

Ainda assim, também foram os responsáveis dos Estados 
Unidos que registraram uma porcentagem maior (65%) na 
hora de considerar as discussões ao redor da Inteligência 
Artificial e Machine Learning como uma manobra – em 
comparação aos 53% do Reino Unido e os 40% dos 
entrevistados na Alemanha (ver figura 2).

Será que os responsáveis de segurança de TI sabem 
realmente no que acreditar?

Existe, além disso, uma confusão sobre a terminologia 
usada já que só 53% daqueles que tomam as decisões 
disseram que sua empresa entende completamente as 
diferenças entre ambos os termos. (ver figura 3).
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Grá�co 1:  % de responsáveis de segurança da informação que
concordam que as tecnologias de Inteligência Arti�cial e 
Machine Learning são as balas de prata para resolver os desa�os 
de segurança de sua organização.. 
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Grá�co 2: % de responsáveis de segurança que concordam 
que as discussões em torno à Inteligência Arti�cial 
e Machine Learning são apenas marketing.

Grá�co 3: % de responsáveis de segurança que dizem que 
sua organização comprende as diferenças entre 
Inteligência Arti�cial e Machine Learning
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Nada novo
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Grá�co 4: % de responsáveis de segurança que dizem que seu 
produto de proteção endpoint utiliza Machine Learning para 
proteger a empresa de ataques maliciosos. 
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Infelizmente, a 
terminologia usada, 
tanto nos materiais 
de marketing atuais 
como nos meios, 
costuma ser confusa.

Infelizmente, a terminologia usada, tanto nos materiais 
atuais de marketing como nos meios parece ser confusa. 
Em muitos casos, o termo Machine Learning é trocado 
por Inteligência Artificial erroneamente. Em resumo, 
a Inteligência Artificial acontece quando as máquinas 
executam as tarefas sem estar previamente programadas 
ou treinadas. Por sua vez, o Machine Learning depende 
do treinamento de computadores, por meio de 
algoritmos, para encontrar padrões entre grandes 
quantidades de informação e identificar dados na base 
para regras e informações que já tem.. A Aprendizagem 
Automática não tem nada de novo; tem sua presença na 
segurança da informação desde os anos 90.

Além do mais, a maioria dos responsáveis de segurança 
entrevistados já tinha implementado Machine Learning 
dentro de suas estratégias de segurança, com 89% de 
respostas da Alemanha, 87% dos Estados Unidos e 78% 
do Reino Unido que afirmam que seus produtos de 
proteção endpoint usam Aprendizagem Automática para 
proteger suas organizações de ataques maliciosos.

É necessário maior clareza a respeito das declarações que 
estão dando as equipes de marketing de fornecedores 
next-gen. O panorama de ameaças está se convertendo 
em algo cada vez mais complexo para navegar, na 
medida em que os atacantes buscam novas maneiras de 
obter acesso às redes da empresa. A comoção em torno 
à Inteligência Artificial e Machine Learning como a bala de 
prata para resolver os desafios que enfrenta a segurança 
da informação dificulta a mensagem para aqueles que 
tomam as decisões-chave na hora de garantir as redes e 
informações de suas empresas.
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O estado atual das coisas 

É importante saber que a tecnologia de Machine Learning é 
uma ferramenta poderosa na guerra contra os cibercrimes, 
especialmente na análise de malware. – ajudando aos 
usuários na detecção de ameças potenciais para que possam 
amenizá-las proativamente com maior velocidade.

O Machine Learning se refere a uma das tecnologias 
incluídas na solução de segurança que recebeu grandes 
quantidades de amostras rotuladas corretamente como 
limpas ou maliciosas para poder aprender as diferenças entre 
o bem e o mal. 

Graças a esse treinamento, é capaz de analisar e identificar a 
maioria das ameaças potenciais e permitir aos usuários atuar 
de forma proativa para amenizá-las.

Esta capacidade de detectar as ameaças rapidamente e 
amenizar o número elevado de amostras que surgem a 
cada dia é o que torna esta tecnologia tão atraente para os 
responsáveis de TI.
 
No entanto, o Machine Learning - se for bem 
implementado - vem com problemas e limitações que 
os produtos de marketing parecem esquecer.

1. As máquinas precisam de 
treinamento supervisionado
 
Para começar, para usar o Machine Learning são 
necessários muitos inputs (e cada um deve estar rotulado 
corretamente). Em uma aplicação de segurança, isso 
significa ter um número alto de amostras, divididas 
em três grupos – maliciosa, limpa, potencialmente não 
desejada. Na ESET, passamos cerca de três décadas 
reunindo, classificando e selecionando dados para treinar 
nosso sistema de Aprendizagem Automático.

Além do mais, mesmo quando um algoritmo recebeu 
grandes quantidades de informação, não há garantias 
de que ele possa identificar corretamente as novas 
amostras que encontre. A verificação humana continua 
sendo necessária. Sem ela, com apenas um input 
incorreto se pode gerar o efeito de uma bola de neve e, 
possivelmente, destruir a solução a ponto de gerar uma 
falhar total.

Ouvimos alguns fornecedores de segurança next-gen 
afirmar que situações deste estilo não ocorrem com seus 
algoritmos de Machine Learning, já que eles podem 
identificar cada uma das amostras antes de que ela seja 
executada e determinar se está limpa ou se é maliciosa, 
apenas fazendo as contas necessárias.

Mas outra vez, há algumas falhas nestas afirmações. 
Falhas que simplesmente confundem os responsáveis de 
TI.

 2.	 A	matemática	não	é	suficiente
A realidade é que, até uma máquina sem erros não será 
capaz de decidir para sempre se um input desconhecido, 
no futuro, irá guiá-la para um comportamento não 
desejado. Se um fornecedor next-gen afirma que seu 
algoritmo de Machine Learning pode distinguir cada 
amostra antes de executá-la e decidir se está limpa 
ou se é maliciosa, então teria que bloquear uma 
enorme quantidade de itens indecisos – enchendo os 
departamentos de TI das empresas com falsos positivos 
(erros que acontecem quando uma solução de segurança 
rotula incorretamente como limpa a uma amostra 
maliciosa). Certamente, nem todo falso positivo leva, 
necessariamente, ao colapso da infraestrutura de TI da 
sua empresa. No entanto, são capazes de interromper a 
continuidade dela e, por consequência, ser potencialmente 
ainda mais devastadores. Portanto, os sistemas de Machine 
Learning, precisam da ajuda dos humanos novamente, já 
que se deparam com algo nunca antes visto.

O papel humano aqui é crítico. Os sistemas de 
Aprendizagem Automático precisam contar com a opção 
de notificar às equipes quando encontram algo que nunca 
viram antes e pedir a ajuda de um humano.

Grá�co 5: % de responsáveis de segurança que concordam 
que ambas tecnologias permitirão que as empresas  
detectem e respondam as ameaças mais rapidamente. 
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1  Conhecido como o problema da parada, testado pelo matemático, cientista da computação e criptoanalista inglês Alan Turing, que quebrou o 
Código Enigma Nazi durante a Segunda Guerra Mundial.
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3. Os atacantes quebram as regras, não 
as máquinas
O malware está constantemente em evolução e os 
cibercriminosos estão aprendendo continuamente. 
Se você quer proteger seu negócio de intromissões, 
você deve se manter atualizado. O clássico discurso 
de vendas dos fornecedores next-gen catalogam o 
Machine Learning como a solução adequada para 
preparar as empresas para a briga e o bom trabalho 
com os números permite que se possa predizer 
cada movimento do atacante. Mas, lamentavelmente, 
sem importar quão inteligente seja o algoritmo de 
Aprendizagem Automático, seu foco é reduzido e, 
como dizemos, aprende a partir de um grupo de dados 
e regras específico.

O fato é que, por contraste, os atacantes não seguem 
nenhuma regra. Pelo contrário, são capazes de 
modificar o campo de jogo por completo sem nenhum 
tipo de advertência.

Um atacante pode aprender contexto e benefícios com 
um pouco de inspiração, o que nenhuma máquina, 
nem algoritmo é capaz  de prever - sem importar 
o quão sofisticado possa ser. Aqueles que escrevem 
malware são capazes de esconder o verdadeiro objetivo 
de seu código “ocultando-o” por meio de criptografia 
ou tornando-o ininteligível.

 

Por exemplo, um atacante poderia esconder código 
malicioso nos ajustes de pixeis de um arquivo de 
imagem inocente. Poderia também dividir o malware 
em várias partes e escondê-lo em arquivos separados 
diferentes. Cada um destes arquivos por si parecem 
estar limpos – só quando convergem para um endpoint 
ou rede começam a demostrar comportamento 
malicioso. Se o algoritmo de Machine Learning não for 
capaz de ver por trás destas “máscaras”, poderá tomar 
uma decisão incorreta, rotulando um item malicioso 
como limpo - causando um equivoco potencialmente 
perigoso.

Por isso, máquina e humano precisam trabalhar em 
conjunto para prevenir e amenizar atividades maliciosas 
de forma proativa.

 

Os atacantes não 
seguem nenhuma 
regra. Pelo contrário, 
são capazes de 
modificar o campo 
de jogo por completo 
sem nenhum tipo de 
advertência. 
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Estas tecnologias mudam o jogo?

Ainda que o Machine Learning seja sem dúvida alguma, 
com intervenção humana, uma ferramenta poderosa 
para a estratégia de segurança de uma empresa, os 
especialistas e investigadores advertiram também 
sobre as maneiras que os atacantes começaram a 
adotar técnicas de Machine Learning para melhorar 
ou automatizar atividade maliciosa. Infelizmente, onde 
existe um avanço tecnológico que permite auxiliar na 
batalha contra o cibercrime, há também potencial para o 
uso dos cibercriminosos no uso dessas tecnologias para 
avançar com sua atividade maliciosa.

Por consequência, há uma preocupação crescente por 
parte dos responsáveis de TI sobre as maneiras que os 
atacantes usarão a Inteligência Artificial. No entanto, 
nossa investigação demonstra que, mais uma vez, o 
nível de preocupação varia nas diferentes regiões, o que 
nos leva a perguntar quão informados se sentem os 
responsáveis por segurança sobre o risco potencial que 
representam os ataques impulsionados por Inteligência 
Artificial.

Por exemplo, os responsáveis de TI dos Estados Unidos 
estão mais preocupados em como a Inteligência 
Artificial irá aumentar o número de ataques que deverão 
detectar e amenizar suas equipes, e tendem a acreditar 
que a Inteligência Artificial tornará esses ataques mais 
complexos. Em comparação, é menor o número de 
responsáveis de TI no Reino Unido e Alemanha que 
pensam que a Inteligência Artificial terá este impacto nos 
ataques que enfrenta sua empresa.

A verdade é que os atacantes poderiam fazer uso do 
Machine Learning para estabelecer o perfil de suas 
vítimas antes de realizar o ataque. Isso inclui a análise 
do equipamento para corroborar se está sendo usando  
em um ecossistema de virtualização ou se está sendo 
executado em lugares como a máquina de um analista 
de malware. Outra pergunta recorrente é se poderia 
aumentar este tipo de ataques em um futuro próximo.

Graças à escalabilidade e à crescente eficiência dos 
sistemas de Machine Learning - e logicamente, 
a Inteligência Artificial que poderia acompanhá-
los – pode se tornar mais simples e eficaz realizar 
ciberataques intensivos. Esses, incluem ataques que 
envolvem Engenharia Social, como o spearphishing. Ao 
automatizar as tarefas mais complexas que os atacantes 
devem executar antes de lançar suas operações dirigidas, 
o futuro uso da Inteligência Artificial pode, 
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potencialmente, atrair mais adversários e com menor esforço 
para conduzi-los. Os atacantes poderiam também ser capazes 
de lançar ataques sofisticados de spearphishing em massa, 
enquanto a implementação de chatbots realistas se fazendo 
passar por “conhecidos” pode adicionar também novas 
camadas às ameaças.

Além do mais, as mesmas vulnerabilidades baseadas em 
sistemas com Machine Learning poderiam estar abertas para 
ser exploradas. Por exemplo, isso poderia ser levado adiante 
por meio da contaminação de dados, pelo qual os atacantes 
identificam o modo no que funcionam os algoritmos ou a 
fonte de dados que treinam o sistema de Aprendizagem 
Automático, para então comprometer e manipular estes 
dados para modificar que sejam reconhecidos como “bom” 
ou “mal”.
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Máquina + Humano 

O mundo da cibersegurança muda constantemente, o 
que torna impossível criar uma solução de segurança 
universal, baseada unicamente em Machine Learning.

Com uma solução de segurança baseada 100% nesta 
tecnologia, só seria necessário um ataque bem-sucedido 
por parte de atores maliciosos para que os endpoints da 
sua empresa ficassem à disposição de todo um exército 
de ameaças cibernéticas.

É por isso que outras camadas de segurança devem ser 
envolvidas, além de humanos, ao implementar sistemas 
de Machine Learning.

Em função de manter os índices de detecção

elevados e o número de falsos positivos baixo, um grupo 
humano pode estar encarregado de supervisionar e 
avaliar os itens que se diferenciam muito de outras 
amostras recebidas e, consequentemente, são difíceis de 
rotular para o sistema.

Graças ao treinamento rigoroso e a supervisão de 
humanos, a tecnologia de Machine Learning é capaz 
de analisar dados, encontrar padrões e identificar a 
maioria das potenciais ameaças que se apresentam às 
organizações. A automatização destes processos acelera 
a solução de segurança e ajuda, essencialmente, a sua 
equipe de segurança a administrar o número crescente 
de amostras que lhe são apresentadas  a cada dia.
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Além da revolução 

Querer ainda acreditar que existe uma “bala de prata”  
para resolver todos os nossos desafios de segurança, 
isso simplesmente não está certo.   Independente   do 
que digam os materiais de marketing, a verdadeira 
Inteligência Artificial ainda não existe e o Machine 
Learning não é maduro o suficiente para ser a única 
camada de segurança que se interponha entre sua 
máquina e a do atacante.

Os exageros não fazem mais do que confundir os 
responsáveis de segurança e podem estar pondo 
a empresa em risco. No panorama de negócios 
atual, seria pouco inteligente depender unicamente 
de uma tecnologia para proteger sua rede e seus 
dados. É importante que as empresas saibam que o 
Machine Learning tem suas limitações para entender 
como garantir que sua organização está protegida 
adequadamente.

Ao construir um sistema de defesa cibernético 
confiável e robusto, deve compreender quais são 
os desafios que sua empresa enfrenta, para então 
considerar quais soluções serão mais adequadas 
para atender as suas necessidades específicas. Cada 
empresa é única e, por isso, uma solução universal 
não irá resolver todos os problemas Soluções em 
múltiplas camadas, combinadas com gente talentosa 
e experimentada, serão a única combinação eficiente 
para manter-se um passo adiante dos atacantes, na 
medida que evolui o panorama de ameaças.

 Se a última década nos ensinou algo, é que aquilo 
que encontramos no ciberespaço não tem uma 
solução simples - as mudanças chegam rápido e o 
campo de jogo pode mudar em poucos minutos.   
No lugar de ver estas tecnologias como a solução 
mágica, olhe além da confusão e foque naquilo que 
será realmente útil para sua empresa; onde estão os 
pontos mais vulneráveis e como você pode garantir 
que eles não atuem como backdoors para os atores 
maliciosos? Você sabe onde fica a informação mais 
sensível e como está garantindo que esteja protegida?

A tecnologia de Machine Learning sozinha não é a 
resposta. Ela é indispensável para detectar 
malware, mas será crítico controlar as expectativas dos 
responsáveis de segurança sobre as capacidades da 
tecnologia. O jogo pode mudar a qualquer momento 
e você deve garantir que tenha implementado e 
administrado suas defesas de maneira adequada para 
que “os maus” fiquem fora.

Independente do que 
digam os materiais de 
marketing, a 
verdadeira Inteligência 
Artificial ainda não 
existe e o Machine 
Learning não está 
suficiente maduro 
para ser a única 
camada de segurança 
que se interponha 
entre a sua máquina e 
a do atacante.
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