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Resumo
Desde os anos 90, o e-mail evoluiu, deixando de ser uma ferramenta usada basicamente por 
técnicos e profissionais de pesquisa e tornando-se um elemento essencial da comunicação 
corporativa. A cada dia, mais de 100 bilhões de e-mails corporativos são trocados.1 
A segurança naturalmente se tornou uma prioridade. Mas as campanhas de spam em massa 
não são mais a única preocupação de segurança. Hoje em dia, spam e malwares fazem parte 
de um cenário complexo:

• As ameaças que entram estão se tornando mais organizadas, mais pessoais e mais 
difundidas.

• Enquanto isso, o potencial de vazamento de saída é grande, com consequências 
devastadoras para a sua reputação e suas finanças.

Para combater essas ameaças, as soluções de segurança do e-mail da Cisco® fornecem:

• Defesa avançada contra ameaças

• Segurança de dados superior

• Gerenciamento simplificado

Um amplo cenário de ameaças de entrada
Ataques de e-mail têm se tornado cada vez mais complexos e sofisticados.

Mais organizados

Criminosos habilidosos agora formam empresas para criar malware, descobrir formas 
de explorar vulnerabilidades, construir kits de instalação de malware e vender redes de 
spam botnet e serviços de ataque de negação de serviço distribuído (DDoS). Outros 
vendem serviços que tornam esses empreendimentos mais bem-sucedidos. Para melhorar 
a capacidade de entrega de cargas e links mal-intencionados, os criminosos oferecem 
programas que testam spam com filtros de spam de código aberto, bem como redes 
de spam-bot de baixo volume que permanecem fora do alcance de muitos serviços de 
lista negra.

Mais pessoais

Os ataques também se tornaram significativamente mais direcionados. Vasculhando sites 
de mídia social, os criminosos encontram informações sobre possíveis vítimas e projetam 
socialmente e-mails do tipo “spear-phishing”. Esses e-mails relevantes direcionados 
a indivíduos ou segmentos da população contêm links para sites que hospedam kits 
de exploração. De acordo com o Relatório Anual de Segurança da Cisco de 2015, “as 
mensagens de spear-phishing, um recurso usado por vários anos pelos criminosos on-
line, evoluíram ao ponto de até mesmo usuários finais experientes terem dificuldades para 
detectar mensagens falsas entre seus e-mails autênticos”.2 

O relatório também observa que o spam, um método primário de entrega de mensagens de 
e-mail com malware, aumentou 250% em volume de janeiro a novembro de 2014.3 

Mais onipresentes

Antes, os funcionários verificavam e-mails apenas de texto em uma estação de trabalho por 
trás de um firewall da empresa; hoje, eles interagem com mensagens HTML com formatação 
em vários dispositivos, a qualquer hora e em qualquer lugar. O HTML fornece mais meios 
para ataques combinados, enquanto o acesso onipresente cria novos pontos de entrada na 
rede que tornam indistintas as linhas de camadas de segurança historicamente segmentadas. 
Destinatários involuntários de malware vinculado a e-mails propagam o ataque ao abrir um 
anexo ou clicar em uma URL, expondo, assim, mais funcionários e infraestrutura. 

Riscos do e-mail de saída
Além da defesa contra ameaças, a segurança dos dados é uma prioridade para a maioria das 
organizações. Com a quantidade crescente de dados comerciais confidenciais e informações 
de identificação pessoal enviadas por e-mail, o potencial de vazamento de saída é grande. 
Em julho de 2014, por exemplo, a empresa financeira de investimento global Goldman Sachs 
Group alertou os clientes sobre uma violação de dados ocorrida quando um contratado 
externo enviou por e-mail dados de clientes, incluindo “informações de contas de corretagem 
altamente confidenciais” a uma conta de Gmail de um estranho por engano. Não se sabe 
quantos clientes do Goldman Sachs foram afetados pela violação.4 

1 Email Statistics Report, The Radicati Group, Inc.; 2012–2016.; 2 Relatório Anual de Segurança da Cisco de 2015, Cisco, janeiro de 2015.; 3 Ibid.; 4 “Chronology of Data Breaches”, Privacy Rights Clearinghouse, atualizado em 31 de dezembro de 2013.  

http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html
https://www.privacyrights.org/data-breach
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5 Jose Pagliery, “What We Know About the Bank Hacking Ring—And Who’s Behind It”, CNN Money, 16 de fevereiro de 2015.; 6 Ibid.; 
7 Bryan Krebs, “Email Attack on Vendor Set Up Breach at Target”, Blog KrebsOnSecurity, 12 de fevereiro de 2014.; 8 John Fontana, “Breach costs at $162 million, Target reports”, ZDNet, 17 de fevereiro de 2015.  

Em muitos países, qualquer e-mail com informações de identificação pessoal deve ser 
enviado com criptografia. Se qualquer pessoa não autorizada puder ler e-mails sem 
criptografia, a organização não está em conformidade com o padrão Payment Card Industry 
Data Security Standard (PCI DSS), o Health Insurance Portability and Accountability Act 
(HIPAA), o Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) ou o Sarbanes-Oxley Act (SOX), dependendo 
do setor. Centenas de regulamentos altamente variáveis são adicionados à complexidade 
e à importância do controle de saída. A maioria das soluções de segurança não oferece 
maneira alguma de os remetentes reverterem uma violação de informações de identificação 
pessoal ou saberem se os destinatários leram a mensagem.

Por último, contas de e-mail comprometidas podem propagar um vírus lançando rajadas 
repentinas de spam de saída. Isso leva à inclusão do domínio do e-mail da organização em 
uma lista negra, mesmo se os e-mails forem assinados. 

O custo da proteção inadequada
Dado o nível generalizado de proteção básica contra e-mails não solicitados e mal-
intencionados, as empresas podem pensar que estão adequadamente protegidas, mas novos 
métodos estão sendo constantemente desenvolvidos para se esquivar desse nível de defesa. 
Os custos com as violações de segurança anulam, então, qualquer economia de curto prazo 
obtida com a escolha de uma proteção básica.

Cem bancos em trinta países perderam centenas de milhões de dólares — e poderiam perder 
ainda mais em custos relacionados — devido a hackers que usaram botnets para enviar e-mail 
contendo malware a funcionários desatentos do banco.5 Quando os funcionários abriram 
inadvertidamente os e-mails, os hackers conseguiram assumir o controle dos sistemas dos 
bancos usando as credenciais do funcionário.6

Erros de saída também podem danificar o valor da marca, a confiança do cliente 
e a reputação de uma empresa. Um remetente interno perigoso pode reduzir drasticamente 
a capacidade de uma empresa inteira de enviar e-mail para destinatários legítimos. Os erros 
também podem vir com multas por violações regulamentares e podem resultar em outras 

perdas financeiras. Em 2013, um ataque de phishing de e-mail direcionado a um fornecedor 
terceirizado foi relatado como origem da violação de dados da Target Corp., que expôs dados 
pessoais e dos cartões de crédito de mais de 110 milhões de consumidores.7 Em fevereiro 
de 2015, os custos líquidos com violações da varejista norte-americana haviam alcançado 
162 milhões de dólares.8

Desafios
Uma proteção de e-mail eficaz requer uma perspectiva de ameaças multiprotocolo global 
e uma infraestrutura que abranja todo o ciclo do ataque — antes, durante e depois. Também 
são necessários recursos de escalabilidade, conformidade de saída flexível e criptografia, 
além da capacidade de evitar demandas pesadas sobre a infraestrutura.

A segurança do e-mail da Cisco oferece defesa avançada contra ameaças, segurança de 
dados superior e gerenciamento simplificado, reduzindo, ao mesmo tempo, o custo total de 
propriedade e o esforço administrativo.

Defesa avançada contra ameaças

Proteção de e-mail rápida e abrangente com a maior rede de detecção de ameaças 
do mundo

A defesa avançada contra ameaças da Cisco começa com o trabalho do Cisco Talos 
Security Intelligence and Research Group (Talos). Composto pelos principais pesquisadores 
de ameaças, o Talos é a equipe principal que contribui com informações de ameaças para 
o ecossistema Cisco Collective Security Intelligence (CSI). O ecossistema CSI 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. 

http://money.cnn.com/2015/02/16/technology/bank-hack-kaspersky/index.html?section=money_topstories
http://krebsonsecurity.com/2014/02/email-attack-on-vendor-set-up-breach-at-target/
http://www.zdnet.com/article/breach-costs-at-162-million-target-reports/
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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.

O Talos constantemente controla mais de 200 parâmetros, incluindo:

• Listas de reputação de domínios, URLs, endereços IP e arquivos a serem bloqueados

• Armadilhas de spam que capturam e-mails que podem não passar pelos dispositivos 
da Cisco 

• Honeypots que descobrem os invasores, para que a Cisco possa analisar seus métodos

• Rastreadores que varrem a Web, anotando qualquer conteúdo mal-intencionado

• Inspeções de arquivos aprofundadas que aplicam análises para detectar conteúdo 
mal-intencionado

• Informações WHOIS e de domínios usadas para criar um banco de dados de domínios 
mal-intencionados

Defesas antispam

O spam é um problema complexo que exige uma solução sofisticada, em várias camadas. 
O antispam da Cisco oferece a maior taxa de captura de spam, com uma baixa taxa de falsos 
positivos para o setor: menos de um em um milhão.

Para impedir que os spams cheguem às caixas de entrada, o antispam da Cisco combina 
uma camada externa de filtragem com base na reputação do remetente e uma camada 
interna de filtragem que realiza uma análise profunda da mensagem. A filtragem de 
reputação barra 90% do spam antes até que ele entre na rede, permitindo que a solução 
seja dimensionada com a análise de uma carga muito menor. O restante será verificado pelo 
mecanismo antispam da Cisco, onde perguntamos: quem enviou a mensagem, quais são 
suas características e quando ela foi entregue? Há quanto tempo o domínio de e-mail está 
ativo? Para onde uma URL presente na mensagem nos leva? 

O antispam da Cisco determina a reputação e a categoria da URL como um dos parâmetros 
determinantes. A Figura 1 mostra como funciona o antispam da Cisco.

Figura 1.  Antispam da Cisco
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Antivírus e proteção contra malware

A única solução antivírus desde a primeira hora comprovada do setor protege contra novos 
vírus em menos de 60 minutos.

Complemento do Advanced Malware Protection

O Cisco Advanced Malware Protection (AMP) fornece detecção e bloqueio de malware, 
análise contínua e alerta retrospectivo para a licença da solução de segurança do e-mail da 
Cisco. O Cisco AMP usa as amplas redes de inteligência de segurança de nuvem do Talos 
para fornecer proteção superior durante todo o ciclo do ataque — antes, durante e depois.
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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. 
Os recursos incluem o seguinte:

• A reputação do arquivo captura uma impressão digital de cada arquivo quando ele 
atravessa o gateway de segurança do e-mail 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 interface do usuário da solução Cisco Email 
Security é igual à interface da solução Cisco Web Security, e as estruturas para relatar 
políticas são similares àquelas que você já conhece.

• A inclusão de arquivos no sandbox oferece a capacidade de analisar arquivos 
desconhecidos que atravessam o gateway de segurança do e-mail da Cisco. Um 
ambiente altamente seguro de sandbox permite que o AMP reúna detalhes precisos 
sobre o comportamento de um arquivo e combine esses dados com análise manual 
e automática detalhada para determinar o nível de ameaça do arquivo. Essa disposição 
é incluída na rede de inteligência de ameaças do Talos e é usada para atualizar 
e expandir dinamicamente o conjunto de dados em nuvem do AMP, a fim de proporcionar 
mais proteção.

• A retrospecção do arquivo soluciona o problema de arquivos mal-intencionados que 
passam pelas defesas do perímetro, mas são posteriormente considerados uma ameaça. 
Mesmo as técnicas mais avançadas podem falhar na identificação de malware no perímetro, 
pois técnicas como polimorfismo, ofuscação e temporizadores de espera são altamente 
eficientes para ajudar o malware a evitar a detecção. Os arquivos mal-intencionados 
simplesmente aguardam até que estejam dentro da rede para entrar em ação.

É aqui que entra a retrospecção do arquivo. Ela oferece uma análise contínua de arquivos 
que atravessaram o gateway de segurança, usando atualizações em tempo real do 
Talos para ficar a par das mudanças nas táticas das ameaças. Assim que um arquivo 
é identificado como ameaça, o AMP alerta os administradores e fornece visibilidade de 
quem na rede pode ter sido infectado e quando. Assim, o AMP o ajuda a identificar e lidar 
com um ataque rapidamente, antes que tenha chance de se espalhar.

Os filtros de detecção de vírus da Cisco proporcionam uma camada de defesa inicial 
essencial contra novos ataques, em média 13 horas antes das assinaturas usadas por 
soluções antivírus reativas tradicionais. O Cisco Threat Operations Center (TOC) analisa dados 
do Talos e emite regras para colocar em quarentena mensagens suspeitas em todo o mundo 
(Figura 2). Ao aprender mais sobre um ataque, o TOC pode modificar regras e liberar 
mensagens da quarentena. Mensagens com anexos são mantidas em quarentena até que 
a Sophos ou a McAfee libere uma assinatura atualizada. 

Figura 2.  Proteção da Cisco contra vírus e malware
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Os filtros de detecção de vírus da Cisco também protegem contra ameaças combinadas ou 
ataques direcionados com filtragem de URL vinculada em mensagens suspeitas. A segurança 
do e-mail da Cisco pode reescrever a URL de forma manual ou automática para:

• Redirecionar o destinatário pelo proxy de segurança da Web da Cisco. Então, o conteúdo 
do site é verificado ativamente, e os filtros de detecção de vírus da Cisco exibem uma tela 
de abertura, avisando o usuário de que o site contém malware. 

• “Neutralizar” a URL, tornando-a não clicável.

• Substituir a URL. Ela é removida completamente, e uma mensagem é exibida, informando 
o usuário que parte do conteúdo do e-mail foi bloqueada.
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Figura 3.  Filtros de detecção protegem contra ameaças combinadas e ataques direcionados
Figure 3. Outbreak Filters Defend Against Blended Threats and Targeted Attacks
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Segurança de dados superior

Criptografia de e-mail e aplicação de políticas de prevenção contra perda de dados 
simples, precisa e eficaz

Prevenção contra perda de dados: do nada à conformidade em 60 segundos

Filtros de prevenção contra perda de dados (DLP) são incluídos com as soluções de 
segurança do e-mail da Cisco. Através de uma parceria com a RSA Security, líder em 
tecnologia de DLP, nossa solução de segurança do e-mail fornece mais de 100 políticas 
predefinidas que abrangem regulamentos do governo e do setor privado, além de 
regulamentos personalizados específicos da empresa. As opções de correção incluem 
criptografia, adição de rodapés e isenções de responsabilidade, adição de cópias ocultas 
(Ccos), notificações, quarentenas e muito mais. A equipe de pesquisa de classificação 
e política de informações da RSA Security cria e atualiza automaticamente políticas 
predefinidas com metodologia comprovada para proporcionar a mais alta precisão. Com um 
filtro como “HIPAA”, “GLBA” ou “DSS”, o e-mail de saída pode ser verificado automaticamente 
e criptografado de forma apropriada.

Para empresas que precisam de uma política complexa, os componentes necessários para 
a personalização estão prontamente disponíveis e tornam o processo rápido e fácil.

Criptografia: controle total do remetente, nenhuma sobrecarga extra

A segurança do e-mail da Cisco é a única solução que oferece revogação de chave de 
criptografia por mensagem e por destinatário, a qual pode ser feita pelo remetente ou 
pelo administrador. O remetente de uma mensagem criptografada recebe uma notificação 
de leitura quando um destinatário abre a mensagem. Respostas e encaminhamentos são 
criptografados automaticamente para manter total controle e privacidade. Para cancelar uma 
mensagem, o remetente pode bloquear ou expirar uma chave a qualquer momento. 

O serviço de envelope registrado da Cisco oferece registro e autenticação do usuário como 
um serviço gerenciado altamente disponível, sem necessidade de o cliente implantar uma 
infraestrutura adicional. Para maior segurança e menor risco, somente a chave é armazenada 
na nuvem. O conteúdo da mensagem vai direto do gateway do remetente para o destinatário.

Gerenciamento simplificado

Controle completo, sempre atualizado

Um painel centralizado e personalizado com uma visão geral consolidada do sistema fornece 
o status da fila de trabalho e do sistema, status de quarentena e atividade de ataque, entre 
outras métricas essenciais. O sistema de quarentena centralizado fornece um único local 
para os usuários de e-mail administrarem suas quarentenas de spam e os administradores 
gerenciarem quarentenas de DLP e políticas.

Atualizações e regras de detecção de mensagens de ameaças aplicam-se automaticamente 
sem tempo de inatividade ou necessidade de intervenção humana. O resultado é um 
gerenciamento sem operação manual e uma proteção superior.

“Com a Cisco, a redução significativa no custo total de 
propriedade e os novos recursos de combate aos vírus 
e spam se tornaram uma realidade.”
— Kenichi Tabata, supervisor de departamento, Komatsu Ltd.
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Conclusão
A Cisco oferece soluções líderes de mercado em escala, usando o método mais apropriado 
para a sua organização.

As seguintes soluções baseadas em dispositivos, na nuvem e híbridas estão disponíveis:

• Cisco Email Security Appliance (ESA) — mantém os dados confidenciais no local, com um 
sólido desempenho e fácil gerenciamento.

• Cisco Email Security Virtual Appliance (ESAv) — fornece implantação mais rápida, 
escalabilidade sob demanda e a eficiência operacional obtida com os investimentos 
existentes.

• Cisco Cloud Email Security — fornece um modelo de implantação flexível para segurança 
do e-mail a qualquer hora e em qualquer lugar.

• Cisco Hybrid Email Security — fornece controle avançado de mensagens no local, 
aproveitando ao mesmo tempo a conveniência econômica da segurança na nuvem.

• Cisco Managed Email Security — oferece o desempenho e a segurança de um ESA no 
local com a confiança do gerenciamento Cisco TOC.

Para obter mais informações
Obtenha mais informações no site www.cisco.com/go/emailsecurity. Entre em contato com 
um representante de vendas, parceiro ou engenheiro de sistemas da Cisco para avaliar quais 
produtos são os melhores para você.

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