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Introdução 
Desde a comunicação até o acesso aos dados, a Web se tornou uma ferramenta de negócios de missão 
crítica. Mas com mais empresas operando online, a Web também é agora um vetor de ataque popular. As 
ameaças atuais não estão limitadas a sites questionáveis ou URLs suspeitas. Algumas das ameaças mais 
sofisticadas são criadas para se camuflarem em sites legítimos e com tráfego alto. E ameaças fora da rede 
não são a única preocupação. Os usuários de dentro da empresa podem estar colocando a organização 
em risco ao consumir largura de banda em excesso e acessar conteúdo — como mídias sociais, vídeos 
e aplicativos pessoais — fora das políticas de utilização aceitável. 

As empresas modernas precisam de uma solução de segurança da Web que ofereça monitoramento 
e análise contínuos em toda a rede estendida, bem como proteção antes, durante e após um ataque. 
Este documento examina os requisitos que as empresas devem considerar ao comprar uma solução de 
segurança da Web que seja capaz de enfrentar os desafios do cenário de ameaças avançadas de hoje.

Critérios do comprador para segurança da Web
Ao considerar soluções de segurança da Web, as organizações precisam avaliar os critérios a seguir para 
garantir que receberão a proteção em camadas profundas necessária para proteger seus negócios contra 
os ataques direcionados e as ameaças avançadas de hoje:

• Análise de big data e inteligência de segurança global coletiva

• Filtragem de reputação e categorização

• Verificação de malware em tempo real

• Controles de uso da Web

• Visibilidade e controle de aplicativos (AVC)

• Prevenção contra perda de dados (DLP)

• Proteção contra ameaças e correção

• Opções de implantação flexíveis

Requisito 1: análise de big data e inteligência de 
segurança global coletiva
O malware já não pode mais ser identificado com base no que parece, porque um arquivo categorizado 
como benigno hoje pode facilmente tornar-se mal-intencionado amanhã. As soluções tradicionais, como 
antivírus assistido pela nuvem, não contemplam a evolução do malware avançado, projetado para driblar 
a detecção baseada em assinatura. É por isso que a verdadeira proteção só pode ser alcançada com 
uma solução de segurança da Web que forneça análise contínua. Se a disposição de um arquivo mudar, 
o monitoramento constante de todo o tráfego é o que ajuda a equipe de segurança a rastrear a infecção 
em sua origem.

A abordagem da Cisco
• Proteção respaldada por milhões de amostras de malware coletadas globalmente todos os 

meses
• Análise das equipes do Cisco® Talos Security Intelligence and Research Group (Talos) e Cisco 

Collective Security Intelligence (CSI)
• Identificação de malware com base no que ele faz, e não em como ele se parece, permitindo 

a detecção até mesmo dos ataques de dia zero mais recentes
• Cisco Advanced Malware Protection (AMP) para proporcionar mais visibilidade, controle 

e retrospecção

Cisco Web Security Integration with Threat Intelligence
Built on unmatched collective security analytics
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Requisito 2: filtragem de reputação 
e categorização
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: verificação de malware em 
tempo real
À medida que as empresas ampliam seu uso da Web, elas aumentam sua exposição a riscos tangíveis, 
como o malware de dia zero, o que pode afetar seus dados, sua marca, suas operações e muito mais. 
Para fornecer a melhor defesa contra malwares novos e conhecidos, uma solução de segurança da 
Web deve fornecer análise de reputação dinâmica e análise baseada em comportamento. As empresas 
precisam da capacidade de verificar todo o tráfego da Web de entrada e saída em tempo real em busca 
de malware e analisar todo o conteúdo da Web acessado. 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, são essenciais para alcançar a proteção. 

A abordagem da Cisco
• Análise dinâmica de URLs desconhecidas para bloquear conteúdo mal-intencionado
• Filtros de reputação da Web que analisam e categorizam os riscos associados a um site no 

instante em que uma solicitação da Web é feita
• Pontuação de reputação para bloquear, permitir ou entregar um determinado site com aviso

A abordagem da Cisco
• Cobertura de defesa contra malware avançada
• Inspeção antimalware mais eficiente do mercado
• Otimização de velocidade do processo
• Verificação adaptável e priorizada
• Análise de malware em tempo real

Os criminosos cibernéticos estão criando  
quatro novos malwares da Web por segundo —  
240 por minuto, 15 mil por hora,  
300 mil por dia.*
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Requisito 4: controles de uso da Web
As empresas de hoje precisam de melhores controles de uso da Web que lhes permitam gerenciar o uso 
da largura de banda por funcionários e usuários convidados. Campanhas direcionadas implantam malware 
desenvolvido para roubar dados de alto valor e obter acesso a data centers. As empresas devem ser 
capazes de implantar controles de uso da Web que possam desativar o acesso do usuário dinamicamente 
quando um site conhecido por hospedar malware for solicitado.

A abordagem da Cisco
• Combinação da filtragem de URL tradicional e análise em tempo real
• Acesso do usuário com base em políticas de filtragem de URL comparadas com o banco de 

dados da Cisco de mais de 50 milhões de URLs mal-intencionadas conhecidas
• Cotas de tempo e largura de banda implantadas por usuário, grupo ou política

Requisito 5: controle e visibilidade de aplicativos 
da Web
Uma solução de segurança da Web moderna deve dar às empresas total controle sobre como os usuários 
finais acessam o conteúdo da Internet. As soluções de segurança da Web que oferecem visibilidade 
e controle dos aplicativos ajudam os administradores a criar e aplicar políticas detalhadas nos sites que 
contêm microaplicativos e aplicativos integrados, sem prejudicar a produtividade da força de trabalho 
ou sobrecarregar os recursos de TI. Além disso, as soluções de segurança da Web devem ser capazes 
de controlar o comportamento do aplicativo, como fazer upload, marcar ou publicar um vídeo, ajudando 
a reduzir a exposição a malware baseado na Web e prevenir a perda de dados.

Requisito 6: prevenção contra perda de dados
A riqueza da propriedade intelectual, dados financeiros e outras informações de alto valor que 
percorrem a Internet tornam a Web o principal alvo dos invasores. As violações de dados podem afetar 
significativamente a situação financeira, a reputação da marca e a participação no mercado de uma 
empresa. Uma solução de segurança da Web que ajude a proteger ativos essenciais contra malware que 
rouba dados e ajude as empresas a conquistar a conformidade regulamentar é necessária no cenário das 
ameaças avançadas de hoje.

A abordagem da Cisco
• Visibilidade e controle de aplicativos que fornece visibilidade profunda do conteúdo de 

aplicativos e microaplicativos em evolução
• Controle granular sobre o uso e o comportamento do aplicativo
• Identificação e classificação de centenas dos aplicativos móveis e da Web 2.0 mais relevantes 

e largamente utilizados, como o Facebook, e mais de 150 mil microaplicativos, como os jogos 
do Facebook

A abordagem da Cisco
• Acesso a conteúdo personalizado com base nas necessidades da empresa e na conformidade 

regulamentar
• Regras baseadas em contexto para DLP básico ou Internet Content Adaptation Protocol (ICAP) 

que permitem uma profunda inspeção do conteúdo e a aplicação de políticas de DLP
• Recursos de DLP integrados por meio da verificação de dados por título, metadados 

e tamanho, e prevenção contra o upload para serviços de compartilhamento de arquivos 
e webmail na nuvem

• Criação de políticas personalizadas de acordo com o nível de restrição desejado
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Requisito 8: opções de implantação flexíveis
Embora as ameaças baseadas na Web atuais sejam complexas, suas soluções de segurança devem ser 
simples e devem trabalhar em conjunto para detectar e atenuar as ameaças. As empresas precisam de 
uma solução de segurança da Web que ofereça opções de implantação flexíveis — no dispositivo, virtual, 
em nuvem e híbrida — para que possam proteger todos os usuários da organização e gerenciar a solução 
da forma mais adequada para seus negócios. 

Requisito 7: proteção contra ameaças e correção 
de problemas de segurança
Mesmo com uma abordagem em camadas para a segurança da Web, alguns ataques sofisticados 
conseguirão passar. A análise contínua e a segurança retrospectiva são necessárias para identificar 
arquivos mal-intencionados que até então driblaram a detecção e ajudar a determinar o escopo do ataque, 
para que possa ser rapidamente contido e corrigido.

Cisco AMP
O Cisco AMP é um serviço complementar para a segurança da Web da Cisco. O 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. É a única solução antivírus desde a primeira hora comprovada do setor 
que protege contra novos vírus em menos de 60 minutos. 

Reputação do arquivo Captura uma impressão digital de cada arquivo quando ele 
atravessa o gateway da Web e a analisa por meio da rede 
de inteligência na nuvem do AMP para tomar uma decisão 
relacionada à reputação

Inclusão de arquivos 
no sandbox

Fornece a capacidade de analisar arquivos desconhecidos 
em um ambiente de sandbox seguro para determinar o nível 
de ameaça de um arquivo

Retrospecção do arquivo Permite a delimitação precisa do escopo, contenção 
e correção de arquivos mal-intencionados após 
a ocorrência de uma infecção

Imunidade coletiva Envia inteligência de ameaças de todos os usuários do 
AMP ao Cisco Talos para marcar como mal-intencionado 
e proteger todos os membros da comunidade do AMP 
contra futuras infecções

Actual disposition = Bad = Too late!!

Not 100%Sandboxing

Antivirus

Initial disposition = Clean Actual disposition = Bad = Blocked

POINT-IN-TIME
DETECTION
Analysis stops

CONTINUOUS
MONITORING
Analysis continues

AMP

Initial disposition = Clean

Blind to
scope of
compromise

Identi�es
threats after
an attack

Retrospective analysis

X

X

Tabela 1. Recursos do AMP
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Conclusão
Proteja sua empresa contra ameaças avançadas nos ambientes altamente conectados e móveis de hoje 
por meio da implantação da segurança da Web da Cisco. O Cisco WSA e o Cisco CWS fornecem uma 
proteção forte, controle completo, amplas opções de implantação e valorização do investimento. 

O Cisco WSA e o Cisco CWS fornecem defesa contra ameaças avançadas por meio do trabalho do Cisco 
Talos. 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, o que se traduz na grande eficácia das soluções de segurança da Cisco. O resultado  
é uma nuvem de inteligência de segurança que produz análise de reputação e “grande inteligência” para  
o rastreamento de ameaças em redes, endpoints, dispositivos móveis, sistemas virtuais, Web e e-mail.

Para obter mais informações sobre o portfólio de segurança da Web da Cisco, acesse www.cisco.com/go/
web-security. Um representante de vendas, parceiro ou engenheiro de sistemas da Cisco pode ajudá-
lo a avaliar como as soluções de segurança da Web da Cisco atenderão às necessidades exclusivas da 
sua empresa.

Soluções Cisco Web Security
A segurança da Web da Cisco fornece gerenciamento de políticas e segurança da Web consistente 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, produtividade dos funcionários e uso de largura de banda. Como 
parte de uma estratégia de segurança da Web abrangente para a empresa, a segurança da Web da Cisco 
proporciona uma melhor proteção para a marca e os dados, e ajuda a garantir a conformidade. 

Cisco Web Security 
Appliance (WSA)

Simplifica o controle com um dispositivo dedicado de 
alto desempenho

Cisco Web Security 
Virtual Appliance (WSAv)

Permite aos administradores criar novas instâncias do 
dispositivo onde e quando forem necessárias

Cisco Cloud Web 
Security (CWS)

Fornece uma solução de segurança da Web simples que 
não requer nenhum hardware adicional. Pode funcionar 
como uma solução autônoma ou pode disponibilizar maior 
proteção ao conectar o equipamento de rede existente aos 
serviços de segurança da Web baseados na nuvem, usando 
as configurações existentes do navegador e arquivos PAC
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