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White paper 

Segurança no varejo: Proteja os dados do cliente 
economizando tempo e dinheiro 
Resumo 
Os ambientes de TI do varejo estão enfrentando um nível de mudanças tecnológicas jamais visto. As exigências 
para as lojas aumentaram, e os clientes também esperam melhor desempenho e mais segurança ao usarem 
serviços nas lojas. Além disso, as empresas de varejo também têm de enfrentar hackers muito bem organizados e 
com profundo conhecimento sobre qualquer ponto fraco nas redes e sistemas de ponto de venda (POS). O 
desfecho desfavorável de muitos ataques é o roubo do número do cartão de crédito e de outros dados do cliente. 

Este white paper resume os desafios enfrentados pelas redes de varejo e descreve uma solução de segurança da 
Cisco® que oferece proteção eficaz, atualizada e segura: o Cisco Cloud Web Security (CWS). 

O aumento das ameaças aos ambientes de TI do varejo 
Conseguir que as redes internas das lojas ofereçam o nível de desempenho e recursos de segurança necessários 
não é uma tarefa fácil. As empresas de varejo precisam pensar de forma proativa como devem gerenciar o tráfego 
de rede, desde o simples controle sobre o acesso à Internet nas lojas até os requisitos de conformidade mais 
complexos do Padrão de Segurança de Dados (DSS) do Setor de Cartões de Pagamento (PCI), . Uma solução de 
segurança eficaz deve oferecer controle sobre a rede ao mesmo tempo em que se adapta à velocidade cada vez 
maior com que acontecem mudanças nas redes das lojas. E mais importante ainda, ela deve se adaptar à 
complexidade do cenário de ameaças. 

A taxa de ataques de alta complexidade e as violações nos ambientes de TI continuam a aumentar apesar dos 
esforços do setor e dos profissionais de segurança. As vítimas variam de empresas de varejo que figuram na Fortune 
10 até franquias globais de restaurantes (Figura 1). Os invasores miram constantemente nos sistemas de pagamento. 
Essas violações causam danos às marcas da empresa e afetam a confiança do cliente. Isso sem contar as centenas 
de milhões de dólares que os esforços de mitigação e restituição dos prejuízos chegam a totalizar. 

Figura 1.   As maiores violações de dados da história dos EUA (com base no custo dos ataques) 

 
Fontes: Bloomberg, Privacy Rights Clearinghouse, Breach Level Index 
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As experiências de compra dos clientes nas lojas via dispositivos móveis interativos e Wi-Fi resultaram em um 
aumento de novas ofertas, como aplicativos de compra e acesso à rede nas lojas. Embora esses serviços na loja 
possam oferecer um valor visível aos clientes, eles também aumentam a complexidade das redes das lojas e 
agregam mais pressão aos recursos de TI de que elas dispõem. Os serviços on-line ampliam a superfície de 
ataque, deixando a empresa mais exposta aos que buscam e atacam as vulnerabilidades da rede. Portanto, é 
importante que as empresas de varejo invistam na proteção dos dados do cliente, tanto dentro das lojas como nas 
matrizes. 

Outra tendência de TI que o varejo precisa gerenciar é a da Internet das Coisas (IoT). A IoT consiste de uma rede 
de objetos que se conecta à Internet usando a tecnologia incorporada, interagindo com a rede interna e o 
ambiente externo. Por exemplo, um revendedor pode enviar informações importantes em tempo real sobre 
produtos para os dispositivos móveis dos clientes interessados, baseando-se em informações contextuais 
provenientes de mercadorias na loja. 

Outras aplicações comerciais da IoT incluem o monitoramento da entrada em inventário em tempo real usando 
etiquetas de RF ou o acesso de fornecedores da cadeia de suprimentos a sistemas internos e dados para agilizar 
as operações. A grande variedade de dispositivos na IoT vai aumentar o número de tecnologias essenciais dentro 
da própria loja. Em muitos casos, a segurança não está integrada a esses dispositivos e só pode ser adicionada 
após uma análise mais detalhada. 

Devido à pressão sobre as margens de lucro no setor de varejo, as empresas têm de enfrentar a dura realidade 
de lidar com um cenário de ameaças cada vez maiores enquanto oferecem experiências de compras inovadoras e 
personalizadas aos clientes. É cada vez mais necessário atualizar os sistemas dos pontos de venda ou investir 
em tecnologias de segurança para administrar os riscos de perda de dados. Para reagir a um ambiente de 
ameaças cada vez maior, o setor de varejo não está parado. Recentemente, as empresas se uniram para 
desenvolver uma iniciativa chamada Retail Cyber Intelligence Sharing Center (R-CISC). 

O ponto fraco do varejo 
Em 2013, o varejo e os restaurantes eram o segundo setor mais atacado, de acordo com o Relatório de 
Investigações de Violações de Dados da Verizon daquele mesmo ano. Mesmo se os clientes continuarem a 
comprar em uma loja que teve a segurança violada, um relatório de Retail News Insider de 2014 sugere que eles 
usarão dinheiro em vez de cartão de crédito, o que deve resultar em uma redução dos gastos. 

De acordo com um relatório de 2014 da Interactions Consumer Experience Marketing, há provas de que os 
invasores não são tão criativos quando atacam as empresas de varejo. Segundo as descobertas do grupo, 
“comparados a outros setores, ao atacarem as empresas de varejo os invasores usaram relativamente poucos 
métodos para obter os dados". Nos ataques ao varejo, 97 por cento envolveram a violação do sistema de 
pagamento. 

As empresas de varejo enfrentam um grande desafio na detecção das violações de segurança. Normalmente, o 
malware se aloja no ambiente de TI de varejo até que terceiros (geralmente, autoridades policiais ou de detecção 
de fraudes) encontrem indicadores de atividades incomuns. De acordo com um estudo de três anos realizado pela 
Verizon Enterprise Solutions citado em um artigo da Businessweek Bloomberg de 2014, as empresas descobrem 
violações com o próprio monitoramento em média somente 31% do tempo. Para o varejo, essa média é de 5%. 

A Tabela 1 mostra quatro exemplos das maiores violações relatadas em 2014, junto com o tempo em que o 
malware permaneceu no ambiente de TI antes de ser descoberto. 
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Tabela 1. Características das maiores violações de rede de 2014 

Ataque Período de tempo Método de ataque Ponto de falha 

Loja de bebidas 
alcoólicas dos EUA 

17 meses “Malware discreto e lento” Tecnologia 

Rede de lojas de 
artesanato dos EUA e do 
Canadá 

8 a 9 meses Sistemas de PDV modificados Processos 

Rede de lojas de 
decoração dos EUA e do 
Canadá 

6 meses Malware personalizado para evitar 
registros de detecção e ataque 

Segurança não era prioridade, recursos de 
produtos não utilizados 

Troca de varejo on-line 3 meses Banco de dados invadido Pessoas e tecnologia 

Fontes: Sophos, Segurança de Informações Bancárias, Krebs on Security, Bloomberg News, Private WiFi.com e Huffington Post 

Aumento dos requisitos e recursos de TI funcional 
Os ambientes de rede de TI do varejo estão se tornando mais complexos. E estão se tornando mais difíceis de 
gerenciar. No setor de TI, à crescente carência de recursos agrega-se a dificuldade de lidar com esses ambientes 
conectados à Internet na loja. Para combater a escassez, especialmente na segurança cibernética, os grupos de 
TI centralizam o gerenciamento e a operação dos ambientes de TI do varejo. 

Uma das áreas mais difíceis em termos de complexidade está nas redes de dentro das lojas, inicialmente usadas 
para conectar os terminais dos pontos de vendas (PDVs) aos servidores de back-end e à WAN corporativa. Essas 
redes das lojas, projetadas para lidar com pouco tráfego, agora atendem a muitos outras aplicações, incluindo 
marketing, acesso à intranet e à Internet para funcionários, casos de uso da IoT, sistemas de alarme e de 
vigilância por vídeo, e Wi-Fi para os clientes. 

Mais tecnologias atraentes continuarão sendo oferecidas on-line para o varejo, oferecendo grande valor aos 
clientes e se tornando “objetos indispensáveis” a serem implantados nas lojas. Ao mesmo tempo, essas soluções 
consumirão mais largura de banda e exigirão mais processamento de dados. Para complicar ainda mais, há 
também a dificuldade de prever a necessidade de largura de banda, que varia de instalação para instalação. Essa 
necessidade depende não somente do tamanho de cada loja, mas também do uso de várias tecnologias. 

O modelo de segurança da maioria das redes das lojas foi desenvolvido inicialmente para proteger o tráfego da 
rede interna. As lojas agora oferecem suporte à comunicação fora da rede interna, incluindo conexões com 
parceiros comerciais, fornecedores e Internet. 

Fornecer a segurança adequada vai exigir que as empresas implantem novos controles preventivos e de detecção 
nas redes das lojas, que possam oferecer uma diferenciação de dispositivos e usuários mais sofisticada, bem 
como controles de uso de rede avançados e a execução de uma política de uso aceitável. Considerando os tipos 
de malware e ataques vistos no setor de varejo, pressupõe-se que todos os dispositivos conectados às redes de 
varejo sejam executados em um ambiente hostil. 

Como o ambiente de ameaças pode ser definido? Primeiro, os invasores traçam o caminho de menor resistência 
para ganhar espaço em um ambiente. Isso normalmente inclui um enfoque nos terminais de PDV. Infelizmente, 
muitos dos principais sistemas de PDV são criados com hardware, sistemas operacionais e componentes de 
software comuns e que podem ser facilmente comprometidos com ataques simples. Mesmo que os fornecedores 
de PDVs ajustem corretamente os sistemas, os custos operacionais da correção de centenas de milhares de 
dispositivos são significativos e essa correção normalmente exige atualizações manuais. 
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As conexões tradicionais dos sistemas de PDV com a Internet pública são um convite ao risco. Essa configuração 
permite operações remotas, em que os sistemas de PDVs de back-end estejam em um local diferente, para o qual 
possa ser fornecido suporte remoto. No entanto, os grupos operacionais devem escolher entre simplificar o 
gerenciamento dos dispositivos e reduzir o risco de ataques à rede. Esta não é uma troca justa nem necessária. 

Os gateways tradicionais de segurança da web requerem a instalação de um gateway centralizado na matriz. 
Cada loja ou filial encaminha todo o tráfego ao ponto de agregação central para inspeção antes de ir para a 
Internet. Com o aumento de tráfego (entrada e saída) nas lojas, essa abordagem consome grande parte da já 
limitada largura de banda. A conformidade também é um fator importante a ser considerado, porque a TI de varejo 
permanece no escopo de PCI DSS. Para cumprirem com a regulamentação e serem aprovadas nas avaliações 
anuais, as empresas precisam implementar controles de rede proativos para proteger as conexões e ajudar a 
garantir a segurança contínua dos sistemas que processam os dados do portador do cartão. 

Em resumo, as redes das lojas foram criadas normalmente com a finalidade única de conectar os sistemas dos 
PDVs à WAN corporativa. Essas soluções foram normalmente implementadas dentro do perímetro de segurança 
da empresa. As recentes violações de segurança em empresas de varejo, envolvendo sistemas de PDV, sugerem 
que essa arquitetura de rede não é mais viável para construção ou operação das redes das lojas. 

Lacunas comuns nos ambientes de TI 
Devido às pressões de tempo para que as lojas abordem os problemas de segurança, as empresas de varejo 
comumente pressupõem que uma solução pontual irá proteger os ativos importantes. Entretanto, um modelo de 
segurança coeso deve fornecer mais do que uma solução pontual e deve implementar controles de segurança de 
rede suficientes para resolver os problemas atuais e futuros. 

Um exemplo da diferença entre uma solução pontual e uma solução de segurança ampla é a implantação da 
conectividade com a Internet direta para as lojas. Quando uma conexão de Internet direta é implantada, um novo 
firewall é adicionado para proteger a rede da loja. O firewall é implantado em um dos dois modelos. 

1. As regras podem ser definidas no roteador de WAN para transferir o tráfego da Internet para o novo firewall. 

2. Os dispositivos conectados à rede da loja podem usar o firewall como o gateway padrão, removendo o 
controle ou o monitoramento da rede. Ao implementar a conectividade de Wi-Fi na loja, se o tráfego não for 
roteado corretamente para um ponto de inspeção, não haverá forma de garantir que os dados não vazem 
para a Internet. Além disso, não há garantias de que as políticas de uso aceitáveis tenham sido seguidas 
continuamente. 

Em geral, um conjunto de produtos pontuais cria uma situação em que o risco real para a empresa não é 
controlado, observado ou gerenciado facilmente. 

As ameaças ao varejo têm sido divulgadas por anos na mídia, como o caso de uma grande violação ocorrida em 
2006 que comprometeu os dados de até um milhão de cartões de crédito. Os hackers procuraram controles 
ineficientes nas lojas para obter acesso aos cartões de crédito e outras informações dos clientes. Depois de 
encontrarem uma vulnerabilidade, os invasores agem paralelamente por meio das redes corporativas, 
comprometendo ainda mais os dados privados. 

Devido à capacidade de os hackers compartilharem as táticas e automatizarem seus ataques, eles miram em 
grandes corporações usando o elo mais fraco da cadeia, o que sempre significa uma loja com controles abaixo da 
média. 
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Figura 2.   Como funciona o Cisco Web Security 

 

Proteção e controle flexíveis 
A Cisco desenvolveu um conjunto de produtos e recursos para atender às necessidades de segurança da rede e 
dos ambientes de TI do varejo. Essas soluções variam de access points sem fio, roteamento e switching até 
serviços de segurança modernos na nuvem. 

A Figura 3 oferece uma visão geral das opções de compra do Cisco CWS. 

Figura 3.   Opções de compra do Cisco CWS 

 

Os produtos líderes de mercado Cisco Web Security Appliance (WSA) e Cisco Cloud Web Security (CWS) 
oferecem modelos de implantação flexíveis, proporcionando segurança local e na nuvem. Escolher o Cisco WSA 
para proteger a rede na matriz e o Cisco CWS para as filiais satisfaz os requisitos de segurança de TI e, ao 
mesmo tempo, elimina a necessidade de comprar hardware novo para que todas as filiais tenham mais proteção. 
Ao integrar-se diretamente às tecnologias da loja, inclusive aos firewalls Cisco Adaptive Security Appliance (ASA), 
ao Cisco Integrated Services Routers (ISRs), e ao cliente AnyConnect da Cisco ®, o Cisco CWS possibilita a 
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utilização dos investimentos e processos de suporte operacional atuais para aumentar a proteção e garantir um 
suporte operacional mais eficiente. 

A Cisco transfere a proteção das conexões de Internet para a loja, sem demandar nenhum tráfego de hardware e 
de backhaul adicional, salvo quando for determinado pela política. O tráfego de baixo risco vai diretamente para a 
Internet, enquanto o outro tráfego é direcionado para a localização central para passar por uma inspeção adicional. 

Para se proteger contra ameaças conhecidas e novas, o Cisco CWS procura ataques usando uma variedade de 
técnicas, incluindo assinaturas de malware, filtros de reputação do arquivo e do site e filtros de ataques. Além 
disso, o CWS integra-se com o Cisco Collective Security Intelligence (CSI), o recurso de inteligência contra 
ameaças da Cisco líder no setor, incluindo a inteligência de segurança e o grupo de pesquisa da Talos. O Cisco 
CSI e a Talos garantem que os clientes se beneficiem com dezenas de milhares de clientes usando a tecnologia 
da Cisco. 

O Cisco CWS oferece detalhes de relatório, incluindo dados tradicionais de segurança das informações, além de 
uma análise detalhada do consumo e da utilização da largura de banda. Em ambientes de largura de banda 
limitada, essa visibilidade é uma ferramenta essencial para conseguir eficiência. Outro recurso avançado de 
relatório detalha os hábitos de navegação em Wi-Fi, fornecendo visibilidade e proteção nas comparações de 
produtos e verificação de preços com os revendedores on-line, bem como a visualização de conteúdo ofensivo. 
Os recursos de geração de relatórios do Cisco CWS agregam valor à equipe de segurança de TI e também à 
empresa de varejo em geral. 

Talvez o fator mais importante enquanto solução de nuvem, é que o Cisco CWS (Figura 2) oferece fácil 
escalabilidade e otimização dos recursos de largura de banda para qualquer empresa. Isso representa economias 
diretas e quantificáveis, além de melhorias significativas na eficiência dos recursos de gerenciamento de ameaças 
na loja de uma empresa. Essas economias são obtidas ao transferirmos toda a sobrecarga do processamento de 
gerenciamento e controle do tráfego do hardware para os sistemas na nuvem. Além disso, usando um modelo de 
software como serviço (SaaS) para fornecer soluções baseadas em políticas sobre o tráfego, o Cisco CWS reduz 
significativamente a carga no hardware de rede da loja. 

Como o Cisco CWS pode ajudar as empresas de varejo 
Este exemplo real mostra como o Cisco CWS pode proteger uma empresa de varejo contra o cenário de ameaças 
atual: um gerente de segurança de TI foi responsável pela proteção de uma rede de 1.500 lojas, implementando a 
tecnologia na loja para oferecer acesso à Internet para os clientes, junto com diversos outros serviços. O gerente 
de segurança está ciente da onda recente de ataques avançados de malware, usados para comprometer os 
sistemas da loja (incluindo os PDVs), e deseja que eles sejam detectados com rapidez e eficiência. Para aumentar 
os desafios, a maioria das lojas tem largura de banda limitada, e a solução precisa otimizar as conexões de rede 
em todas as lojas. 

O gerente de segurança implanta os roteadores de borda Cisco ISR em todas as lojas. Esses dispositivos 
suportam os recursos da Cisco Intelligent WAN (IWAN) para proteger e otimizar a largura de banda em todas as 
lojas. A IWAN pode ajudar a gerenciar a largura de banda usando conexões de Internet mais baratas, em vez de 
links de rede privada mais caros. O produto também oferece um caminho de migração seguro para que a empresa 
possa migrar dos links de rede privada em seu próprio ritmo. Para garantir que os dispositivos móveis se 
conectem à rede correta em todas as lojas, o Cisco Identity Services Engine (ISE) protege os sistemas na loja, 
determinando quais usuários e dispositivos podem acessar determinadas partes da rede da loja. 
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Para proteger o tráfego da Web, a empresa usará o Cisco CWS Premium para Acesso Direto à Internet, que pode 
ser implantado nos roteadores de borda Cisco ISR, sem necessidade de hardware adicional. O Cisco CWS 
Premium inclui o Cisco Advanced Malware Protection (AMP) e o Cognitive Threat Analytics (CTA) para proteger 
todos os usuários com recursos de defesa avançados contra ameaças. O CTA é um sistema de análise do 
comportamento da rede em tempo quase real, que usa a aprendizagem automática e estatísticas avançadas para 
identificar uma atividade incomum na rede e detectar possíveis ataques. O AMP usa uma combinação de 
reputação, sandbox e análise retrospectiva do arquivo para identificar e bloquear ameaças já presentes na rede. 

Usando esses produtos de segurança da Cisco, a cadeia de 1.500 lojas agora pode gerenciar a própria utilização 
de largura de banda, os níveis de acesso dos usuários, a defesa contra ameaças e a segurança de conteúdo. 
Essa é somente uma das combinações possíveis dos produtos de segurança da Cisco. Nesse caso, o gerente de 
segurança de TI atende às metas de segurança de rede e comerciais para a rede de varejo distribuída. 

Benefícios do Cisco CWS 
Uma empresa que usa a solução integrada da Cisco para proteger suas redes pode adotar uma política comum, 
detectar ataques avançados e otimizar o uso da largura de banda na WAN. O Cisco CWS Premium, integrado aos 
roteadores de borda Cisco ISR, também possibilita o rastreamento de botnet. Isso ajuda a garantir que os 
dispositivos de PDV não sejam comprometidos e possam transferir com segurança os dados para a sede. Além 
disso, a empresa poderá economizar mais ao agrupar as soluções. 

A empresa não precisa se preocupar com a integração dos elementos individuais da solução, porque todos os 
recursos são projetados para trabalharem em conjunto. O resultado é uma economia para a equipe de TI 
estimada em, segundo a Cisco, 40% no tempo gasto com suporte à configuração e à implementação. A empresa 
também se beneficia com um nível alto e consistente de segurança em sua rede global, para que possa continuar 
a crescer e se concentrar em seus negócios em vez de se preocupar com invasores nas redes das lojas. 

Conclusão 
O varejo pode diminuir significativamente a sobrecarga operacional de monitoramento, gerenciamento e 
manutenção das redes, usando ferramentas prontas para a nuvem como o Cisco CWS. Ao funcionar 
perfeitamente com os produtos Cisco ASA e Cisco ISR, o CWS alivia a necessidade de executar de políticas de 
segurança locais e reduzi a necessidade de largura de banda de cada loja. Considerado líder de mercado pela 
Gartner, o Cisco CWS oferece uma maneira inteligente de agregar recursos de segurança mais eficazes às redes 
das lojas, sem adicionar a complexidade operacional. 

Para obter mais informações 
Para obter mais informações, acesse http://cisco.com/go/cws. 
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