
Lidando com ameaças da Web avançadas

Como lidar com ameaças da 
Web avançadas: 
Proteja seus dados e sua marca 
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Desde a colaboração até a comunicação e o acesso aos dados, a Web é uma ferramenta 
de negócios de missão crítica. As empresas dependem da Web não apenas para inovar 
e competir, mas também para fazer negócios. Mas a Web apresenta riscos à segurança 
significativos, facilmente encontrados pelos usuários, mas não tão fáceis de serem detectados. 

Para resolver os desafios de segurança da Web com eficácia, as empresas precisam de uma 
solução abrangente. A segurança da Web da Cisco® é uma solução desse tipo. Ela fornece:

• Inteligência baseada na nuvem

• Gerenciamento e política baseados em contexto

• Aplicação pela rede

Desafios
Algumas das ameaças mais sofisticadas da Web são criadas para se camuflarem em sites 
legítimos e com tráfego alto. De acordo com a pesquisa do Cisco Talos Security Intelligence 
and Research Group (Talos) realizada para o Relatório Anual de Segurança da Cisco de 
2015, invasores que usam alguns dos principais kits de exploração de hoje, como Angler 
e Sweet Orange, contam com o malvertising (publicidade on-line que espalha malware) para 
redirecionar os usuários para sites — incluindo sites legítimos — que hospedam esses kits 
de exploração.1 

Enquanto organizações de todos os tamanhos estão em risco pela exposição ao malware 
da Web, a pesquisa do Talos mostra que as maiores empresas (com 25 mil funcionários 
ou mais) têm risco mais de duas vezes e meia maior de se deparar com malware da Web 
do que empresas menores. A riqueza da propriedade intelectual e outras informações de 
alto valor — como dados pessoais, financeiros e big data — que essas organizações geram, 
coletam e armazenam fazem delas alvos preferenciais para os criminosos cibernéticos. Como 
noticiários recentes mostraram, entidades ao redor do mundo, incluindo empresas e até 
mesmo Estados-nação, estão arregimentando hackers para ajudar a facilitar a espionagem 
corporativa e outros tipos de “coleta de inteligência”.

Depois que a rede de uma organização é comprometida, pode levar semanas, meses ou 
mais tempo para que uma ameaça persistente avançada (APT) ativada por meio de malware 
da Web seja detectada na rede. Enquanto isso, a organização-alvo continua perdendo dados 
— e corre o risco de enfrentar danos significativos às suas finanças e reputação.

Proteger a rede, os dados e a força de trabalho de ameaças baseadas na Web nunca foi tão 
difícil para as empresas, devido ao cenário de rede e ameaças em constante evolução e a um 
panorama de negócios desafiador (ver Figura 1).

Figura 1. Visão geral dos desafios de segurança da Web para as empresas de hoje
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Entre as tendências que desfazem o perímetro de segurança de rede tradicional estão:

• Uso descontrolado de aplicativos baseados na Web e de redes sociais por funcionários, 
que abre a porta não apenas para o malware da Web, mas também para os riscos de 
segurança de dados e conformidade

• Expansão do Wi-Fi público não seguro

• População crescente de filiais menores 

• Força de trabalho altamente móvel

• Políticas do tipo “traga seu próprio dispositivo” (BYOD)

Resumo

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

http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html
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Outros fatores que dificultam a identificação e o bloqueio das ameaças baseadas na Web 
incluem o volume crescente de tráfego da Web que deve ser inspecionado e o número cada 
vez maior de aplicativos empresariais virtualizados. Muitas organizações enfrentam ainda mais 
desafios com a necessidade de desenvolver uma segurança da Web mais robusta, seguindo 
restrições rígidas da empresa. Por exemplo, elas devem usar a arquitetura existente ou contar 
com recursos limitados para dimensionar a segurança da Web, para que filiais e escritórios 
remotos, que normalmente têm pouco ou nenhum suporte de TI no local, sejam protegidos.

Uma abordagem abrangente 
As empresas de hoje precisam aproveitar o poder da Web sem prejudicar a agilidade 
comercial ou a segurança. Mas à medida que ampliam seu uso da Web, elas aumentam sua 
exposição a riscos tangíveis, que podem afetar sua marca, suas operações, seus dados 
e muito mais. Basta considerar o fato de que os criminosos cibernéticos estão criando quatro 
novos malwares da Web por segundo: 240 por minuto, 15 mil por hora, 300 mil por dia.2  

Para resolver os desafios de segurança da Web com eficácia, as empresas precisam de uma 
solução potente e abrangente (ver Figura 2) que possa:

• Proteger tudo, em todos os lugares — incluindo usuários tradicionais no escritório 
corporativo, usuários de BYOD, escritórios remotos e pontos de acesso sem fio públicos.

• Aplicar políticas de uso que vão acompanhar o crescimento da empresa, e não inibi-lo.

• Ser facilmente implantada dentro das limitações da rede corporativa e do ambiente 
empresarial.

Figura 2. Elementos fundamentais para uma segurança abrangente da WebFigure 2. Critical Elements of Comprehensive Web Security
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Para proteger todos os dispositivos, todos os usuários e todos os dados que cruzam a rede 
corporativa, é necessária uma abordagem adaptável e com boa capacidade de resposta, 
que inclua também aspectos arquitetônicos. A arquitetura de segurança com base na 
rede da Cisco é essa abordagem. Seus componentes (ver Figura 3) apresentam uma 
solução de circuito fechado que permite às empresas defender, descobrir e corrigir as 
ameaças provenientes da Web. Ela também ajuda as empresas a gerenciar melhor os riscos 
à segurança de redes sem fronteiras, para que os usuários possam acessar globalmente 
a rede com seus dispositivos preferidos e usar os aplicativos e informações necessários para 
realizar seu trabalho.

Figura 3. Arquitetura de segurança com base na rede da Cisco
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A inteligência local e global mantêm a segurança atual.

Políticas comuns garantem a aplicação consistente.

A rede e a segurança devem funcionar juntas.

2 Fonte: Cisco Talos.
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A arquitetura de segurança com base na rede da Cisco compreende:

• Inteligência baseada em nuvem – Proteção contra ameaças adaptável e consistente, 
fornecida meses antes das ameaças, evitando os problemas associados a ciclos de 
patches e assinaturas

• Gerenciamento e política baseada em contexto – Política de segurança inteligente baseada 
em contexto avançado (usuário, dispositivo, localização, postura, aplicativo), e não em 
listas de permissão e no provisionamento estático

• Segurança aplicada pela rede – Aplicação consistente de políticas de segurança em toda 
a infraestrutura de rede

Advanced Malware Protection 

O Advanced Malware Protection (AMP) complementa a sofisticação da segurança da Web 
da Cisco, ajudando a fornecer análise e monitoramento contínuos em toda a rede estendida. 
O AMP é um sistema de detecção que não depende de assinaturas de malware, que 
podem levar semanas ou meses para serem criadas para cada nova amostra de malware. 
Em vez disso, ele usa uma combinação de reputação do arquivo, inclusão no sandbox 
e análise retrospectiva do arquivo (descrita posteriormente neste documento) para identificar 
e bloquear ameaças durante todo o ciclo do ataque — antes, durante e depois.

Cisco Web Security
A segurança da Web da Cisco, que respalda a arquitetura de segurança com base na rede 
da Cisco, protege contra ameaças que podem prejudicar as organizações (ver Figura 4). 
Considerada pela Gartner como o principal gateway da Web seguro para 2014, a segurança 
da Web da Cisco mantém o malware fora da rede e ajuda organizações de todos os 
tamanhos a controlar e proteger o uso da Web com mais eficácia. Ela fornece proteção 
de entrada e saída e estende a segurança da Web a usuários remotos e móveis, incluindo 
segurança para smartphones e tablets, com o Cisco AnyConnect® Secure Mobility Client 
— um cliente de segurança leve e altamente modular que fornece recursos facilmente 
personalizáveis com base nas necessidades individuais da empresa.

Figura 4. Como funciona a segurança da Web da Cisco
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Figure 4. How Cisco Web Security Works

A segurança da Web da Cisco usa a inteligência de ameaças de dia zero e de reputação 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 Threat Response, Intelligence, and Development (TRIAD); 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. Esse recurso se traduz na eficácia das soluções de 
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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. 

O Talos tem uma visão de 24 horas da atividade de tráfego global para analisar anomalias, 
descobrir novas ameaças e monitorar tendências de tráfego. O Talos evita ataques desde 
a primeira hora com a geração contínua de novas regras que alimentam atualizações no 
Cisco Web Security Appliance (WSA) a cada três a cinco minutos, proporcionando defesa 
contra ameaças com horas (e até mesmo dias) de antecedência em relação à concorrência.

A segurança da Web da Cisco é respaldada pela maior rede de detecção de ameaças do 
mundo, com a mais ampla visibilidade e cobertura, incluindo:

• 100 terabytes (TB) de inteligência de segurança por dia 

• 1,6 milhões de dispositivos de segurança implantados, incluindo firewalls, sistemas de 
prevenção contra invasões (IPS), dispositivos para Web e e-mail 

• 150 milhões de endpoints 

• 13 bilhões de solicitações da Web por dia 

• 35% do tráfego de e-mail corporativo do mundo

A segurança da Web da Cisco usa tanto a análise de reputação dinâmica quanto a análise 
comportamental para fornecer às empresas a melhor defesa contra ameaças de malware 
da Web desde o primeiro dia. Todo o tráfego da Web de entrada e saída é verificado em 
tempo real em busca de malwares da Web novos e conhecidos. Cada parte do conteúdo da 
Web acessado — desde HTML até imagens e arquivos Adobe Flash® — é analisada usando 
mecanismos de verificação com reconhecimento de segurança e contexto.

A segurança da Web da Cisco também dá às empresas total controle sobre como os 
usuários finais acessam o conteúdo da Internet. O controle preciso pode até mesmo ser 
aplicado a conteúdo dinâmico, como o do Facebook e do Twitter, bem como de muitas 
outras plataformas populares e de streaming de mídia. Recursos específicos como bate-
papo, mensagens, vídeo e áudio podem ser permitidos ou bloqueados de acordo com os 
requisitos da empresa e dos usuários, sem a necessidade de bloquear sites inteiros. 

Detecção avançada de malware com o AMP

O complemento do AMP para segurança da Web da Cisco fornece detecção e bloqueio de 
malware, análise contínua e alerta retrospectivo para o Cisco WSA. O Cisco AMP usa uma 
combinação de reputação do arquivo, inclusão no sandbox e análise retrospectiva do arquivo 
para identificar e bloquear ameaças durante todo o ciclo do ataque. Veja algumas descrições 
de recursos do Cisco AMP:

• A reputação do arquivo captura uma impressão digital de cada arquivo quando ele 
atravessa o gateway de segurança da Web da Cisco e a envia para a rede de inteligência 
na nuvem do AMP para tomar uma decisão relacionada à reputação. Com esses 
resultados, é possível bloquear automaticamente os arquivos mal-intencionados e aplicar 
políticas definidas pelo administrador. 

• A inclusão de arquivos no sandbox permite que você analise arquivos desconhecidos 
que atravessam o gateway de segurança da Web da Cisco. Um ambiente de sandbox 
altamente seguro ajuda a permitir que o AMP reúna detalhes precisos sobre o 
comportamento de um arquivo e combine esses dados com análise manual e automática 
detalhada, a fim de determinar o nível de ameaça do arquivo. Essa disposição é incluída 
na rede de inteligência baseada na nuvem do AMP e é usada para atualizar e expandir 
dinamicamente o conjunto de dados em nuvem do AMP, com o objetivo de proporcionar 
mais proteção. Agora, os clientes também podem utilizar o sandbox em arquivos PDF  
e do Microsoft Office, além dos arquivos EXE compatíveis com a primeira versão do AMP.

• A retrospecção do arquivo soluciona o problema de arquivos mal-intencionados que 
passam pelas defesas do perímetro, mas são posteriormente considerados uma ameaça. 
Ela aborda a vulnerabilidade inerente da maioria das defesas de perímetro: elas são 
eficazes apenas em um único momento. Mesmo as técnicas mais avançadas podem 
falhar na identificação de malware no perímetro, porque o polimorfismo, a ofuscação, 
os temporizadores de espera e outras táticas são altamente eficientes para ajudar os 
arquivos a evitar a detecção quando entram. Os arquivos mal-intencionados simplesmente 
aguardam até que estejam dentro da rede para entrar em ação. Eles incluem arquivos que 
entram e saem do seu tráfego da Web por aplicativos de software como serviço (SaaS), 
como Dropbox e Box. 

• Em vez de operar em determinado momento, a retrospecção do arquivo oferece 
uma análise contínua de arquivos que atravessaram o gateway de segurança, usando 
atualizações em tempo real da rede de inteligência baseada em nuvem do AMP para 
receber informações sobre alterações nos níveis de ameaças. Assim que um arquivo 
mal-intencionado é identificado como ameaça, o AMP alerta o administrador e fornece 
visibilidade de quem na rede pode ter sido infectado e quando. Assim, os clientes 
conseguem identificar e lidar com um ataque rapidamente, antes que tenha chance de 
se espalhar.
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Benefícios adicionais da segurança da Web 
da Cisco 
As ameaças baseadas na Web de hoje são complexas, mas melhorar a infraestrutura 
de segurança não significa necessariamente torná-la mais complexa. Em vez disso, 
a infraestrutura e seus elementos devem trabalhar juntos com mais inteligência para detectar 
e reduzir as ameaças. A abordagem arquitetônica da Cisco para a segurança, respaldada 
pela segurança da Web da Cisco, é holística. Ela permite que as organizações preservem sua 
agilidade comercial ao possibilitar a reutilização dos serviços e a rápida implantação de novos 
recursos, à medida que as necessidades dos negócios forem mudando.

A segurança da Web da Cisco fornece políticas e segurança da Web consistentes e de 
alto desempenho, independentemente de onde ou como os usuários acessam a Internet. 
É a defesa mais eficaz contra malware baseado na Web e oferece os melhores controles de 
aplicativos e filtragem de URL para gerenciar riscos de perda de dados, a produtividade dos 
funcionários e o uso de largura de banda. Como parte de uma estratégia de segurança da 
Web abrangente para a empresa, a segurança da Web da Cisco fornece uma melhor proteção 
para a marca e os dados, e ajuda a garantir a conformidade. Ela também ajuda a proteger 
os usuários, onde quer que estejam, para que possam acessar a Web de modo seguro 
e adequado. 

Em comparação com produtos individuais de uma única função, a segurança da Web da 
Cisco proporciona um melhor retorno sobre o investimento, independentemente de a solução 
ser implantada por um dispositivo ou pela nuvem. (Ver Tabela 1 para opções de implantação 
e licenciamento.) Sua estreita integração com a infraestrutura de rede e com outros produtos 
de segurança da Cisco permite que as empresas reutilizem ativos existentes para implantar 
a segurança da Web em áreas onde era muito caro ou difícil implantar anteriormente. 

Com sua arquitetura simplificada, a segurança da Web da Cisco também reduz seu trabalho 
administrativo, pois apresenta oportunidades para aumentar a eficiência operacional, incluindo 
menos dispositivos para gerenciamento, suporte e manutenção. Além disso, a solução reduz 
o custo total de propriedade por meio da redução de custos com hardware, espaço em rack, 
energia, refrigeração e reparo. 

Tabela 1.  Segurança da Web da Cisco: ofertas de produtos

Produto Opções de licenciamento

Cisco WSA – Gateway de segurança da Web local para proteger todos os 
usuários, seja qual for a localização. Com tecnologia Talos para proteção 
contra ameaças abrangente desde o primeiro dia. Segurança da Web, 
controle de aplicativos, cache de proxy e relatórios totalmente integrados 
em um único dispositivo; disponível em três modelos.

Segurança avançada da Web – 
Visibilidade e controle de aplicativos 
(AVC), filtragem de URL e análise 
de reputação, além de proteção 
antimalware em tempo real 
e integração com a prevenção  
contra perda de dados (DLP).

Cisco Web Security Virtual Appliance (WSAv) – WSA virtual para 
implantação simplificada e em vários locais; fornece a mesma 
funcionalidade do WSA, mas com a flexibilidade de um formato virtual.

Segurança avançada da Web

Cisco Cloud Web Security (CWS) — Segurança da Web baseada na nuvem, 
com tecnologia Talos, que fornece defesa na Web abrangente, por meio de 
proteção em tempo real e da aplicação de políticas detalhadas de uso da 
Web. Várias opções de conector facilitam a implantação.

CWS Essentials (inclui filtragem da 
Web, inteligência de ataques, AVC); 
CWS Premium (com AMP e Cognitive 
Threat Analytics)

Conclusão
A segurança é mais importante do que nunca para a sua rede. Como as ameaças e os 
riscos persistem, juntamente com preocupações relacionadas a confidencialidade e controle, 
a segurança é necessária para proporcionar continuidade dos negócios, proteger informações 
valiosas, manter a reputação da marca e adotar novas tecnologias. Uma rede altamente segura 
ajuda seus funcionários a abraçar a mobilidade e a se conectar com as informações corretas 
de modo seguro. Ela também permite que seus clientes e parceiros façam negócios com você 
mais facilmente.

Nenhuma organização entende de segurança da rede como a Cisco. Nossa liderança 
de mercado, proteção e prevenção incomparáveis contra ameaças, produtos inovadores 
e longevidade fazem de nós o fornecedor certo para suas necessidades de segurança.

Para obter mais informações
Para obter mais informações sobre as soluções de segurança da Web da Cisco e opções de 
implantação, acesse www.cisco.com/go/websecurity. 

http://www.cisco.com/go/websecurity
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