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O núcleo da segurança da identidade.

A inteligência artificial e o 
aprendizado de máquina 
fornecem visibilidade de 360 
graus, detecção e correção para 
que você possa se adaptar e fazer 
frente às ameaças à segurança.

A tecnologia de ponta por si só não 
significa nada a menos que tenha o 
apoio de um parceiro com 
integridade a toda prova. 
Compromisso inabalável com o 
sucesso do cliente. Um vínculo 
estável de confiança. O mais alto 
padrão de práticas de negócios.

A integração perfeita amplia sua 
capacidade de incorporar o contexto 
de identidade em todo o ambiente e 
controlar de modo centralizado o 
acesso a todos os dados, aplicativos, 
sistemas e infraestrutura de nuvem — 
de todos os tipos de identidade.

Automatize e simplifique processos 
de identidade para descobrir, 
gerenciar e proteger melhor o 
acesso dos usuários. Isso traz a 
melhor vantagem possível: liberar 
seus funcionários para que se 
concentrem em inovação, 
colaboração e produtividade.

IN2097-2205

Descubra quem tem 
acesso a que e como o 

acesso está sendo 
usado — com relação a 
identidades humanas 

ou não humanas.

Crie e mantenha 
funções com mais 

rapidez com o 
aprendizado de 

máquina.

Evite combinações 
de acesso nocivas e 

reduza o risco.

Monitore a evolução 
da sua organização 

para adaptar 
automaticamente os 
modelos e políticas 

de acesso.

Garanta que o 
acesso esteja em 

conformidade com os 
requisitos regulatórios 

e os da empresa.

Conecte e controle o 
acesso em seu 

ambiente híbrido.

Substitua processos 
manuais por 

automação orientada 
por inteligência 

artificial.

Conceda acesso 
de acordo com 

políticas uniformes 
e pré-definidas.

Automatize decisões de 
identidade, como 

solicitações de acesso, 
certificações e 

modelagem de papéis.

Use inteligência 
artificial e 

aprendizagem de 
máquina para 

detectar e resolver 
anomalias de acesso.

Aplique o contexto de 
identidade e controle 
de acesso em todo o 

ecossistema de TI.

Menos da metade das empresas sabe quem 
tem acesso aos seus recursos de nuvem e 
dados não estruturados.
(Estudo da Dimensional Research/SailPoint, 
outubro de 2021)

Dois em cada três líderes de TI dizem que 
o aumento da automação com a ajuda de 
inteligência artificial e aprendizado de 
máquina reduziria o tempo gasto em 
tarefas relacionadas à identidade.
(SailPoint Market Pulse Survey 2019)

Com as políticas de IAM aplicadas a toda a em-
presa, é mais fácil identificar violações, remover 
privilégios de acesso indevidos e revogar o 
acesso quando necessário. 
(Tech Target)

Os líderes de segurança e gerenciamento de 
riscos responsáveis pelo IAM devem adotar as 
melhores práticas possíveis e incluir novas ca-
pacidades, como análise de identidade, para uma 
governança mais autônoma e preditiva. 
(IAM Leaders’ Guide to Identity Governance and 
Administration, Gartner 2021)

O custo da falta de conformidade (14,8 milhões 
de dólares) é mais do que o dobro dos custos 
reais de conformidade (5,5 milhões de dólares), 
mas pode também incluir custos não monetários, 
como danos à marca, interrupção dos negócios 
ou perda de dados críticos. 
(Ponemon Research)

Até 2024, as organizações que adotarem 
uma arquitetura de malha de segurança 
cibernética para integrar ferramentas de 
segurança como um ecossistema 
cooperativo reduzirão em uma média de 
90% o impacto financeiro de incidentes 
de segurança. 
(Gartner)

55% das empresas ainda se utilizam de 
processos manuais para ajustar o acesso 
quando os ambientes de TI mudam. 
(Estudo da Dimensional Research/Sail-
Point, outubro de 2021)

A SailPoint Identity Platform oferece a melhor inteligência 
artificial e aprendizado de máquina integrados para uma 
variedade de casos de uso, como solicitações de acesso,
certificação de acesso e mineração de funções. 

(The Forrester Wave, Identity Management and Gover-
nance, quarto trimestre de 2021)

O IDC estima que, até 2022, 75% das 
operações de TI terão o suporte de 
inteligência artificial ou automação 
baseada em análise de dados.
(IDC Directions 2019)

Para lidar com a falta de políticas uniformes em 
ambientes díspares, as organizações pretendem se 
empenhar para atingir uma abordagem unificada 
que envolva equipes convergentes, consolidando 
fornecedores e buscando um conjunto integrado de 
controles do IAM. 
(ESG Research Report, Trends in Identity and Access 
Management, fevereiro de 2021)


