
 © 2015 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este documento contém informações públicas da Cisco. (1110R) 1

Cinco requisitos
ao considerar a segurança do e-mail
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Em um panorama de ameaças em evolução contínua, 
a abordagem mais moderna para a segurança do e-mail 
é o foco na descoberta, que acaba sendo mais relevante do que 
a própria defesa. As empresas devem se concentrar na inspeção 
de conteúdo, detecção de anomalias de comportamento 
e perícia avançada para saber quais ameaças já se encontram 
presentes na rede. Também devem conhecer a localização 
dos dados, como e por quais usuários eles estão sendo 
acessados e compartilhados, e quais tipos de dispositivos 
estão sendo utilizados. 

As organizações de hoje precisam de uma solução de 
segurança do e-mail que:

• Ofereça proteção durante todo o ciclo do ataque — antes, 
durante e depois

• Antecipe-se à evolução do panorama de ameaças

• Proteja dados confidenciais e impeça que saiam da empresa

• Lide com a grande variedade de spam e vírus

• Aborde novos vetores de ataque à medida que surgirem

Desafios
O e-mail é o vetor de ameaças número um para ataques 
cibernéticos, de acordo com o Relatório de Segurança Anual 
da Cisco de 2015.* Com a quantidade crescente de dados 
comerciais confidenciais enviados por e-mail, o potencial de 
vazamento é grande. Os hackers se industrializaram, e as 
campanhas direcionadas ficaram mais sofisticadas. Ataques de 
vírus por e-mail e esquemas de spear phising aumentam a cada 
dia, distribuindo malwares destinados a se infiltrar em data 
centers, onde dados de alto valor são armazenados. O malware 
avançado implantado por agentes mal-intencionados pode 
se livrar facilmente de soluções de segurança pontuais e se 
espalhar rapidamente pela rede.

Campanhas de spam em massa e anexos de e-mail não 
seguros já não são suas únicas preocupações com relação 
à segurança do e-mail. O cenário de ameaças de e-mail 
contém cada vez mais ameaças combinadas sofisticadas 
e ataques direcionados. Ao vasculhar sites de mídias sociais, 
os criminosos agora encontram informações sobre possíveis 
vítimas e criam ataques sofisticados e altamente direcionados 
usando informações pessoais e táticas de engenharia social que 
podem ser vinculadas a eventos de notícias globais. Soluções 
pontuais não integradas e várias plataformas de gerenciamento 
inicialmente destinadas a reforçar a segurança acabam gerando 
mais lacunas, as quais podem ser aproveitadas pelos invasores 
para ativar malwares direcionados, que podem mudar de 
comportamento de modo a evitar sua detecção.

Claramente, os hackers estão se beneficiando da superfície 
de ataque expandida: como os pesquisadores do Cisco® Talos 
Security Intelligence and Research Group (Talos) observaram no 
Relatório de Segurança Anual da Cisco de 2014, “a segurança 
não é mais uma questão de ‘se’ a rede será comprometida. 
Em algum momento, todas as redes serão comprometidas.” 
Os pesquisadores do Cisco Talos relataram que o tráfego 
mal-intencionado pode ser encontrado em 100% das redes 
empresariais, o que significa que todas as empresas devem 
presumir que foram invadidas.** 

No cenário atual das ameaças, no qual o perímetro de segurança 
foi ampliado para a nuvem e os dados são o principal alvo de 
ataque, a probabilidade de haver comprometimento da rede é 
praticamente certa. É por isso que as empresas de hoje precisam 
de uma segurança para o e-mail com os seguintes recursos:

*Relatório Anual de Segurança da Cisco de 2015, Cisco, janeiro de 2015.

**Relatório Anual de Segurança da Cisco de 2014, Cisco, janeiro de 2014.

Resumo

http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html
http://www.cisco.com/web/offers/lp/2014-annual-security-report/index.html
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Requisito 1: oferecer proteção 
durante todo o ciclo do ataque — 
antes, durante e depois
Antes, os funcionários verificavam e-mails apenas de texto em 
uma estação de trabalho por trás de um firewall da empresa. 
Hoje eles acessam mensagens HTML com formatação de vários 
dispositivos, a qualquer hora e em qualquer lugar. O acesso 
onipresente cria novos pontos de entrada na rede que tornam 
indistintas as linhas de camadas de segurança historicamente 
segmentadas.

As soluções de segurança do e-mail atuais oferecem 
monitoramento e análise contínuos em toda a rede estendida, 
para que as empresas tenham uma maior capacidade de parar 
as ameaças e proteger os usuários durante todo o ciclo do 
ataque — antes, durante e depois. Quando o comprometimento 
inevitavelmente ocorrer, o pessoal de segurança estará mais 
preparado para determinar o alcance dos danos, conter 
e corrigir o evento, e retornar as operações ao seu estado 
normal o mais rápido possível.

Requisito 2: antecipar-se 
à evolução do panorama 
de ameaças
Uma segurança moderna da Web requer a capacidade 
de bloquear malware de sites suspeitos e legítimos antes 
que ele alcance um usuário. Ferramentas de negócios que 
aumentam a produtividade podem aumentar significativamente 
a probabilidade de os usuários encontrarem malware. Até 
mesmo sites legítimos podem representar uma ameaça, com 
malware projetado para se esconder perante nossos olhos. 

A segurança da Web nesse ambiente deve ser capaz de 
realizar uma análise dinâmica baseada em comportamento 
e em reputação. Ela também deve ser variada o suficiente 
para comportar as políticas que dão aos funcionários acesso 
personalizado aos sites de que eles precisam, ao mesmo 
tempo negando seletivamente o uso de sites e recursos 
indesejáveis, como o compartilhamento de arquivos na Web.

Requisito 3: lidar com a grande 
variedade de spam e vírus
O phishing continua a provar seu valor para os criminosos 
como uma ferramenta de disseminação de malware e roubo 
de credenciais, porque os usuários ainda são vítimas de táticas 
de spam conhecidas, de acordo com o Relatório Anual de 
Segurança da Cisco de 2015.

Um dos métodos mais recentes é o spam “snowshoe”, 
assim chamado porque, assim como um sapato para neve, 
que deixa uma pegada grande, mas fraca, o invasor espalha 
muitas mensagens pequenas por uma grande área para evitar 
a detecção por defesas tradicionais. Propagadores de spam 
do tipo “snowshoe” mudam rapidamente o corpo do texto, 
os links e os endereços IP usados para o envio de spam 
e nunca repetem a mesma combinação. As possibilidades 
são aparentemente infinitas. Esses vários tipos de ataques 
são bem-sucedidos porque são bem disfarçados, misturam 
diferentes técnicas e evoluem constantemente.

CINCO REQUISITOS AO CONSIDERAR A SEGURANÇA DO E-MAIL

1. Oferecer proteção durante todo o ciclo do ataque — antes, durante e depois

2. Antecipar-se à evolução do panorama de ameaças

3. Lidar com a grande variedade de spam e vírus

4. Proteger dados confidenciais e impedir que saiam da empresa

5. Abordar novos vetores de ataque à medida que surgirem
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Embora não exista algo como 100% de proteção contra spam 
e vírus, as empresas podem atingir uma taxa de captura 
superior a 99% com a disposição de vários mecanismos 
antispam e antivírus em camadas e sua respectiva integração. 
Uma arquitetura de segurança que integre fortemente vários 
mecanismos e permita que eles trabalhem juntos de forma 
automática e transparente não só aumenta os níveis de 
proteção, como também reduz as taxas de falso positivo, uma 
vez que servem como um sistema de freios e contrapesos 
entre si. 

Além disso, filtros que examinam a reputação do endereço IP 
do remetente podem ajudar na proteção contra ataques como 
o spam “snowshoe”, que sequestra intervalos de endereços IP.

Requisito 4: proteger dados 
confidenciais e impedir que 
saiam da empresa
A pesquisa do Cisco Talos sugere que as empresas podem não 
ser capazes de impedir que todos os malwares se infiltrem em 
suas redes. No entanto, as soluções modernas de segurança do 
e-mail podem ajudar a reduzir as chances de dados importantes 
saírem da rede acidental ou propositalmente. 

As empresas precisam ter a capacidade de detectar, bloquear 
e gerenciar riscos no e-mail de saída. As soluções de DLP 
(data loss prevention, prevenção contra perda de dados) com 
reconhecimento de conteúdo e baseadas em políticas, além 
dos recursos de criptografia, podem oferecer essa proteção. 
A verificação antispam e antivírus de saída, juntamente com 
a limitação na taxa de saída, ajuda as empresas a impedir que 
máquinas ou contas comprometidas acabem sendo incluídas em 
listas negras de e-mails.

Requisito 5: abordar novos 
vetores de ataque à medida 
que surgirem
Evitar que os dados saiam da rede e acabem nas mãos de 
usuários não autorizados também requer que as empresas 
sempre saibam quais usuários estão tentando obter acesso 
à rede, de qual local e de que tipo de dispositivo. Isso exige uma 
solução de mobilidade altamente segura que possa fornecer 
informações sobre a identidade e a localização do usuário, 

o sistema operacional e a versão do dispositivo, e os privilégios 
de acesso do usuário. Então, os firewalls de próxima geração 
podem aplicar o acesso à rede com base no contexto.

As empresas devem procurar soluções de segurança para 
o e-mail que ofereçam opções de implantação flexíveis, 
englobando dispositivos físicos e virtuais, a nuvem e 
ofertas híbridas. Além disso, as soluções devem poder ser 
dimensionadas de centenas a milhares de usuários com pouca 
interrupção. Especialmente as empresas altamente distribuídas 
com uma base de funcionários móveis em expansão precisam 
estender a segurança de conteúdo e dados a todos os usuários 
na mesma velocidade exigida pelas necessidades empresariais, 
fazendo também bom uso da infraestrutura e dos recursos de 
TI atuais.

Por que escolher a Cisco?
Para proteger seus dados, redes e usuários, as empresas de 
hoje precisam de um modelo de segurança do e-mail com foco 
nas ameaças. As empresas devem ser capazes de enfrentar 
todo o ciclo do ataque em todos os vetores e responder 
a qualquer momento, o tempo todo, de forma contínua — antes, 
durante e depois. Com a segurança do e-mail da Cisco, 
é possível monitorar e controlar o fluxo de dados que entra 
e sai da empresa. A defesa avançada contra ameaças da Cisco 
começa com o trabalho do Talos. Composto pelos principais 
pesquisadores de ameaças, o Talos é a equipe principal que 
fornece informações de ameaças para o ecossistema Cisco 
Collective Security Intelligence (CSI), que inclui Cisco Threat 
Response, Intelligence, and Development (TRIAD); Cisco 
Managed Threat Defense e Security Intelligence Operations. 
O Cisco CSI é compartilhado entre várias soluções de segurança 
e fornece eficácia e proteção líderes do setor. 

O Talos se baseia em um conjunto inigualável de dados de 
telemetria, proveniente de bilhões de solicitações da Web  
e e-mails, milhões de amostras de malware, conjuntos de dados 
de código aberto e milhões de invasões de rede, para criar uma 
inteligência que proporciona uma compreensão holística das 
ameaças. Essa capacidade se traduz na eficácia das soluções 
de segurança da Cisco. Nossa nuvem de inteligência de 
segurança produz análise de reputação e “grande inteligência” 
para o rastreamento de ameaças em redes, endpoints, 
dispositivos móveis, sistemas virtuais, Web e e-mail.
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Defesas antispam

A Cisco fornece uma abordagem antispam de várias camadas 
para uma proteção abrangente. Ela combina a camada exterior 
de filtragem baseada na reputação do remetente e uma camada 
interior de filtragem que realiza uma análise profunda de cada 
mensagem, a fim de proporcionar uma defesa que impeça  
o spam de chegar às caixas de entrada da empresa. Os e-mails 
que passam pela filtragem de reputação são verificados com  
o exclusivo mecanismo Cisco Context Adaptive Scanning Engine 
(CASE), que analisa a reputação do remetente; examina todo 
o contexto de uma mensagem, não apenas o conteúdo; filtra 
a URL dentro de um corpo de mensagem; e filtra com mais 
precisão do que as técnicas tradicionais de triagem de spam. 
O CASE fornece uma taxa de captura superior a 99% e uma  
taxa de falso positivo de menos de um em um milhão.

Filtros de detecção

Proteja o seu e-mail com uma solução de antivírus desde 
a primeira hora que detecta vírus que acabaram de ser lançados. 
Os filtros de detecção protegem com uma antecedência 
média de 13 horas em relação às soluções antivírus reativas 
tradicionais. O Cisco Threat Operations Center (TOC) analisa 
dados de inteligência de ameaças do Talos e emite regras 
para colocar em quarentena mensagens suspeitas em todo o 
mundo. Ele pode emitir regras com qualquer combinação de seis 
parâmetros, como tipo, nome e tamanho do arquivo e URLs em 
uma mensagem. Ameaças combinadas são abordadas enquanto 
os filtros de detecção reescrevem URLs vinculadas  
em mensagens suspeitas. 

Cisco Advanced Malware Protection

A capacidade integrada do Cisco AMP abrange os dispositivos 
de segurança de rede Cisco FirePOWER™, proteção de endpoint 
para computadores, Cisco Email Security, Cisco Web Security 
e sistemas móveis e virtuais. Ele oferece opções de implantação 
flexíveis e cobertura extensa para fechar os vetores de ataque 
em constante expansão.

DLP e criptografia

Evite vazamentos, imponha a conformidade e proteja sua 
marca com o DLP para segurança do e-mail da Cisco, que se 
integra com a RSA Security. As opções de correção incluem 
criptografia, adição de rodapés e isenções de responsabilidade, 
adição de cópias ocultas (Ccos), notificações, quarentenas 
e muito mais. Elas podem ser aplicadas de formas diferentes, 
dependendo da gravidade da violação de política. A segurança 
do e-mail da Cisco fornece controle sobre o conteúdo, 
mesmo depois que as mensagens tiverem sido enviadas. Com 
a criptografia de e-mail da Cisco, os remetentes não temem 
endereços de e-mail com erros de digitação, erros no conteúdo, 
nem e-mails urgentes, porque o remetente sempre tem a opção 
de bloquear a mensagem.

Conclusão
Soluções de segurança do e-mail eficientes como as da Cisco 
são um componente essencial de uma estratégia moderna 
de segurança, pois contam com inteligência em tempo 
real, oferecem controle de acesso preciso e apresentam 
reconhecimento de conteúdo, contexto e ameaças. Com as 
soluções de segurança do e-mail da Cisco, você está protegido 
durante todo o ciclo do ataque.

As ofertas de serviço da Cisco estão disponíveis para ajudar 
você a avaliar e implantar sua solução de segurança de forma 
rápida e econômica. Nosso portfólio inclui serviços de suporte 
profissional e técnico, além de assistência para planejamento, 
projeto e implementação.

Para obter mais informações
Para obter mais informações sobre as soluções de segurança do 
e-mail da Cisco, acesse nossa página de segurança do e-mail.

http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/email-security/index.html

