Por que os hackers
adoram o varejo
E o que você pode fazer a
respeito da Cisco SAFE

O setor de varejo atual está correndo mais risco do que qualquer outro setor. A combinação
atual de dispositivos móveis, serviços distribuídos, aumento das expectativas dos
clientes, sistemas virtuais e mudanças nos objetivos de negócios criou novos níveis de
vulnerabilidade para sua marca de varejo. Na era da transformação digital, a segurança fraca
pode prejudicar profundamente a fidelidade à marca e afetar de forma crítica a confiança de
seus clientes. A grande maioria dos compradores (86%) disse que vai reconsiderar o uso de
uma empresa, se não conseguir manter seus dados seguros.1
Por essa razão, os varejistas inovadores entendem que o gerenciamento de riscos é uma
experiência vital para o cliente e uma oportunidade de receita. Você precisa encontrar
novas maneiras de transformar sua preparação de segurança cibernética em uma vantagem
competitiva. Para conseguir isso diante dos muitos desafios de segurança de hoje, seus
recursos digitais precisam:
•
•
•
•
•

Proteger os dados do portador do cartão, a empresa e os dados do parceiro
Proteger a marca e a reputação
Reduzir roubos e fraudes
Proteger ativos físicos e virtuais
Simplificar a conformidade regulatória e de processo

A percepção comum é que a segurança é um problema extremamente complexo a ser
resolvido. No entanto, isso não precisa ser assim. A Cisco simplifica sua implantação de
segurança fornecendo uma metodologia modular e gerenciável para a Loja Segura que
chamamos de SAFE. Essa abordagem lida com cada ameaça para o ramo de varejo usando
os recursos, as arquiteturas e os designs de segurança correspondentes, orientando você
de maneira holística para uma solução de segurança completa.

"Precisamos que os projetistas de segurança comecem a pensar além do antigo
modelo centralizado na defesa, e em um novo modelo de viabilização da segurança.
— Mike Dahn, chefe de soluções de segurança de dados, Square
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Os desafios de segurança no setor de
varejo
A segurança cibernética é uma prioridade da diretoria para
os varejistas, incluindo preocupações sobre a proteção dos
dados do portador do cartão (conformidade com o Padrão
de segurança de dados do setor de cartões de pagamento),
da segurança física e dos dados proprietários da empresa.
De acordo com o Ponemon Institute, as empresas de varejo
são vítimas de, no mínimo, oito ataques cibernéticos por
ano (quase um por mês).2 o custo médio anual de um crime
cibernético bem-sucedido para uma empresa de varejo
em 2016 foi de US$ 7,2 milhões.3 no entanto, os danos ao
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longo do tempo são mais duradouros. Quase um quarto das
empresas que sofreram um ataque perdeu oportunidades
comerciais substanciais. Uma em cinco empresas perdeu
clientes devido a um ataque, e quase 30% perderam receita.4
Enquanto o foco é geralmente proteger e preservar a
empresa, 35% dos comerciantes dizem que o objetivo
principal da segurança cibernética é viabilizar o crescimento.5
no entanto, em um estudo recente, não menos do que 71%
dos executivos globais afirmaram que as preocupações com
a segurança estão dificultando sua capacidade de inovar e
39% disseram que deixaram uma iniciativa de missão crítica
devido a problemas de segurança.6

Uma segurança digital inadequada prejudica a inovação

"Os riscos e as ameaças
da segurança digital
impedem a inovação na
minha empresa"

"Minha empresa
interrompeu uma iniciativa
de missão crítica devido a
preocupações com relação
à segurança digital"

"O objetivo principal
da segurança
digital é permitir o
crescimento"

71%

39%

35%

Concordam

Concordam

Concordam

3 © 2017 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados. Este documento contém informações públicas da Cisco.

Por que os hackers adoram o varejo

Problemas de segurança no setor de
varejo
O Annual Cybersecurity Report de 2017 da Cisco é uma
pesquisa anual que inclui 130 empresas em todos os
setores. Este estudo identifica algumas áreas problemáticas
frequentemente observadas no setor de varejo.
Talvez a mais surpreendente dessas descobertas seja
que, devido a várias restrições, as empresas investigam
apenas 56% dos alertas de segurança que recebem em um
determinado dia. Metade dos alertas investigados (28%) é
considerada legítima; menos da metade (46%) desses alertas
legítimos são corrigidos. As razões para isso incluem:
• As soluções de segurança criam uma diversidade
de fornecedores, ferramentas e soluções — 28% dos
entrevistados da pesquisa mencionaram isso como um grande
obstáculo para as implementações de segurança avançadas.
Quanto menos integrado é um recurso de segurança de uma
empresa, mas ela é vulnerável. A maioria das empresas usa
mais de cinco fornecedores de segurança e mais de cinco
produtos de segurança em seu ambiente. Cinquenta e cinco
por cento dos profissionais de segurança usam pelo menos
seis fornecedores; 45% usam de um a cinco fornecedores em
qualquer lugar; e 65% utilizam seis ou mais produtos.
• Outros obstáculos para um ambiente seguro incluem a falta de
fundos e talentos de TI. As principais restrições para adoção
de segurança avançada são orçamento (citada por 35% dos
entrevistados), certificação (25%) e talentos (25%).7
As empresas que ainda não sofreram uma violação de
segurança tendem a acreditar que suas redes são seguras.
Essa confiança é provavelmente indevida, considerando
que quase a metade (49%) dos profissionais de segurança
disseram que suas empresas tiveram que lidar com as críticas
resultantes de uma violação de segurança. Em média, leva
197 dias para detectar uma ameaça avançada, e o tempo para
contenção leva outros 39 dias! 8 Pior ainda, de acordo com
um estudo de três anos da Verizon Enterprise Solutions, os
varejistas descobriram violações, por meio de monitoramento
próprio, em apenas cinco por cento do tempo na média.9
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Problemas de segurança em evolução
Um relatório de 2014 da Interactions Consumer Experience
Marketing descobriu que, até os últimos dois anos, 97% dos
ataques envolviam adulteração do sistema de pagamento. No
entanto, as novas ameaças estão cada vez mais presentes.
São elas:
• 75% das empresas pesquisadas são afetadas por
infecções de adware. Os criminosos potencialmente
poderiam usar essas infecções para facilitar outros ataques
de malware. Cada vez mais, os operadores por trás de
campanhas de malvertising estão usando agentes (também
conhecidos como "portas"). Os agentes permitem que
eles se movam com maior velocidade, mantenham seu
espaço operacional e escapem da detecção. Esses links
intermediários possibilitam que os criminosos alternem
rapidamente de um servidor mal-intencionado para outro
sem alterar o redirecionamento inicial.10
• O spam representa quase dois terços (65%) do volume
total de e-mail, e a pesquisa sugere que o volume de
spam global está crescendo devido a grandes e bemsucedidos botnets de envio de spam. Cerca de 8% a 10%
do spam global em 2016 podem ser classificados como
mal-intencionados. Além disso, a porcentagem de spam
com anexos de e-mail mal-intencionados está aumentando,
e os criminosos parecem estar experimentando uma
variedade de tipos de arquivo para ajudar suas campanhas a
prosperar.11
• O mais perigoso de tudo é o ransomware, atualmente
se tornando um mercado de US$ 1 bilhão em 2017. Os
invasores tradicionais primariamente roubavam informações
e mantinham o acesso em longo prazo aos recursos e aos
sistemas de suas vítimas. Os hackers de ransomware, por
outro lado, bloqueavam seus dados e sistemas e o forçavam
a pagar para recuperar o acesso aos arquivos. O surgimento
de moedas anônimas como Bitcoin e Ripple oferecem aos
invasores uma maneira fácil de obtenção de lucro e com um
risco relativamente baixo. Projeta-se que futuras versões se
propaguem como worms, espalhando-se por toda empresa
de maneira coordenada e agregando a demanda de resgate.12

As empresas que ainda não sofreram uma violação de segurança tendem a acreditar
que suas redes são seguras. Essa confiança é provavelmente indevida, considerando
que quase a metade (49%) dos profissionais de segurança disseram que suas
empresas tiveram que lidar com as críticas resultantes de uma violação de segurança.
— Estudo comparativo de recursos de segurança da Cisco de 2017
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A rede de próxima geração e SAFE da
Cisco
A abordagem SAFE engloba a Cisco® Digital Network
Architecture (Cisco DNA™) para o varejo, a tecnologia de base
que permite a transformação digital de suas lojas e escritórios
corporativos. Suportando automação, garantia e segurança
abrangentes da rede, o Cisco DNA simplifica o gerenciamento
da sua loja e das redes corporativas, protegendo os dados
corporativos e dos clientes, reduzindo o TCO e fornecendo
insights mais profundos sobre os negócios.
A segurança, a nuvem e a Internet das coisas (IoT) estão
alimentando a transformação digital atual no varejo,
impulsionando a necessidade de melhores dados e análises
comerciais e de segurança, simplicidade operacional e
velocidade dos negócios. Os revendedores ganham:
• Uma segurança mais eficaz, você pode contar com a rede
como uma origem de dados estendidos para visibilidade
de ameaças (rede como sensor) e acelerar a mitigação de
ameaças (rede como agente fiscalizador)
• Melhor experiência de aplicações em nuvem – uma rede
que se adapta automaticamente aos novos padrões de
tráfego e otimiza a disponibilização confiável de aplicações
em nuvem
• Redução de custos operacionais – gerenciada centralmente,
automação baseada em políticas de ti em toda a rede
• Agilidade comercial – maior eficiência empresarial, que
acelera tarefas que costumavam levar semanas e a
precisarem de uma grande quantidade de funcionários de
TI agora leva apenas minutos e envolvem menos pessoas

White paper

• Escalabilidade para IoT – uma rede que conecta e protege
qualquer dispositivo de IoT através de perfis de dispositivo,
em grande escala
• Inovação empresarial – dados e análises sobre usuários,
dispositivos, aplicativos e locais que permitem a criação e
proteção de novas aplicações do cliente e experiências

Projeto de filial de loja segura
Para resolver esses desafios existentes e emergentes, a SAFE
ajuda você a criar uma solução de segurança poderosa para
cada filial da loja. Ela inclui suporte para seus funcionários
usando dispositivos (smartphones, laptops, tablets) que
exigem acesso seguro à Internet, serviços de colaboração,
como e-mail e voz, e aplicativos essenciais para filiais. Além
disso, abrange terceiros, como provedores de serviços e
parceiros, para fornecer acesso remoto seguro a aplicativos e
dispositivos. Acima de tudo, oferece conectividade segura para
compradores que precisam de acesso à Internet na loja e em
canais em seus telefones ou tablets.
Essa metodologia mapeia a capacidade de segurança para a
ameaça, ajudando você a projetar uma infraestrutura segura
para a borda, filial, data center, campus, nuvem e WAN.
Ela engloba domínios operacionais, como gerenciamento,
inteligência de segurança, conformidade, segmentação,
defesa contra ameaças e serviços seguros. As soluções
SAFE foram implantadas, testadas e validadas para fornecer
etapas de orientações, melhores práticas e configuração.
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Compreensão da "superfície de ataque"
Para uma verdadeira solução de segurança, sua loja precisa
ser protegida em várias frentes diferentes ou em "superfícies
de ataque". A metodologia SAFE divide-as em cinco camadas:
Humana, Dispositivos, Acesso, Distribuição/Núcleo e Serviços.
Também é necessário considerar o número muito maior de
aplicações e riscos criados por elas.
Para uma descrição mais detalhada sobre a metodologia
SAFE na filial, consulte o Guia de arquitetura de segurança.

1. Humano

Os seres humanos na loja física são geralmente funcionários
e usuários de acesso remoto, como parceiros (cada vez
mais parceiros da cadeia de suprimentos). Eles são o maior
risco para qualquer empresa, seja através de erros humanos,
descuido na segurançaou até mesmo a presença de malintencionados. Nenhuma quantidade de tecnologia pode
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impedir ataques bem-sucedidos se os seres humanos em sua
empresa, tanto usuários internos quanto parceiros, não forem
treinados para terem a segurança em mente.
A tecnologia de segurança deve, portanto, ser aumentada
com treinamento regular de conscientização de segurança
e políticas de uso aceitável para usuários internos, parceiros
e clientes - em outras palavras, a segurança também é uma
responsabilidade de gerenciamento de mudanças.

2. SEMELHANTES

Dispositivos móveis, como telefones e tablets são outra parte
da arquitetura de segurança. Isso significa que, se você não
está usando a rede como um sensor, você não está seguro. Tal
visibilidade permite a contenção eficaz por meio de design de
arquitetura inteligente. É igualmente importante garantir que os
dispositivos clientes estejam protegidos e que os dispositivos
mal-intencionados sejam colocados em quarentena.

SUPERFÍCIE DE ATAQUE DE ARQUITETURA DE GRANDE FILIAL
HUMANO

PESSOAIS

REDE

APLICATIVOS

Segurança da Web
Informações de
navegação do
gerente da filial

Controlador sem fio

Dispositivo
corporativo

Site de
informações
do produto

Sem fio para convidados
Preços de
navegação
do cliente

Wireless Guest

Switch

Access point
sem fio

Site
comparativo
de compra

Segurança da Web

Aplicações seguras

Processamento
de pagamentos

Funcionário
processando o
cartão de crédito

Dispositivo
corporativo

Switch

Switch de núcleo/
distribuição

Dispositivo
Firepower

Switch

Roteador
Colega
remoto

Comunicações seguras
Especialista
no assunto

Telefone do
funcionário

Switch

Controles do
ambiente

Servidor

Communications
Manager

Técnico de
terceiros
acessando
os registros

Proteção de terceiros
Controles de
edifício

Casos de uso
empresarial

Endpoints

Acesso Núcleo compactado
e distribuição

Serviços

A metodologia Cisco SAFE permite que os varejistas enfrentem ameaças específicas à rede. Os recursos de segurança (ícones azuis) são mapeados para
os casos de uso de negócios e organizados em uma arquitetura lógica (ícones verdes).
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3. seguro

A camada de acesso é onde os usuários e dispositivos se
conectam à rede da empresa. Como você pode imaginar,
esse é um dos principais alvos dos hackers e, portanto, deve
ser a primeira linha de defesa dentro da arquitetura da Filial
Segura. A rede como um sensor usa análise de fluxo para
capturar anomalias e oferece visibilidade aos ataques. Sua
finalidade é identificar os usuários, avaliar se os dispositivos
que buscam acesso à rede estão em conformidade com a
política e responder adequadamente. Portanto, ajuda você a
responder rapidamente a violações de postura ou identidade
ou a comportamentos anômalos.

4. Distribuição/núcleo

As redes das lojas foram criadas normalmente com a finalidade
única de conectar os sistemas dos pontos de venda (PDVs)
à rede corporativa. Essas soluções estão normalmente
implementadas dentro do perímetro de segurança da empresa.
Violações recentes de segurança em organizações varejistas
envolvendo sistemas de PDV, no entanto, sugerem que essa
arquitetura de rede não é mais viável para a construção ou
operação de redes internas.13
Recomendado para a filial é uma arquitetura de rede clássica,
mas geralmente reduzida a uma única funcionalidade porque a
filial é menor. Com a camada de acesso separada da camada
de serviços, a camada de serviços oferece distribuição de
serviços que discretamente separa o tráfego comercial em
fluxos, ajudando a garantir a segurança dos dados do portador
do cartão e de outros dados.

5. Serviços

Os serviços conectam a Loja segura fora do data center,
nuvem e Internet através de provedores de serviços. Eles
conectam as camadas de acesso e distribuição dentro da filial
para a segurança e recursos de inspeção.
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ou nove controles de aplicação economizaram quase US$ 2
milhões em custo total de crime cibernético. No entanto, se
apenas um a três controles são usados, o custo aumenta em
uma média de US$ 2 milhões. A integração de segurança em
aplicações e proteção de dados, além de uma abordagem
em camadas com várias ferramentas, também pode reduzir
o risco. Testes dinâmicos, testes estáticos e autoproteção de
aplicativos em tempo de execução também mostraram reduzir
os custos e dar suporte à inovação.
Em geral, um perfil de segurança forte permite que as
empresas inovem, e ao mesmo tempo controlam o custo do
crime cibernético. Melhor implantação de segurança, backup,
recuperação, e recursos formal de administração (como
criptografia e acesso avançado) podem reduzir o custo médio
total de crimes cibernéticos em quase US$ 3 milhões.15
E, em comparação com o tempo médio de até 200 dias para
detectar uma ameaça avançada, uma solução de segurança
da Cisco totalmente desenvolvida pode reduzir o tempo de
detecção para apenas nove horas.

Caso de uso: segurança no varejo
SCHEELS é uma cadeia de artigos esportivos com 26 locais
em 11 Estados, incluindo a maior loja de esportes todo o
mundo. Há anos, a empresa dependia de uma solução de
segurança gerenciada por fornecedor que se tornou cara
e difícil de gerenciar. A empresa percebeu que precisava
garantir que sua infraestrutura pudesse ser dimensionada
e acompanhasse o cenário dinâmico de ameaças e seus
negócios em crescimento.

Para obter mais informações sobre SAFE, consulte
www.cisco.com/go/SAFE.

Uma palavra sobre aplicações
Um estudo de segurança da Cisco descobriu que 27% dos
aplicativos na nuvem de terceiros conectados introduzidos por
funcionários em ambientes corporativos em 2016 impõem um
alto risco à segurança. As conexões de autenticação aberta
chegam à infraestrutura corporativa e podem se comunicar
livremente com as plataformas corporativas na nuvem e SaaS
(software como serviço) após a concessão do acesso pelos
usuários — seja para o bem ou para o mal.14
No entanto, o Ponemon Institute descobriu que as empresas
que usam controles de segurança de aplicação podem reduzir
o custo do crime cibernético. Empresas que implantavam oito
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A Cisco forneceu um roteiro para a SCHEELS, recomendando
um dispositivo de segurança com Cisco FirePOWER™ Services
e o Cisco FireSIGHT® Management Center. Essa solução
forneceu a visibilidade e inteligência centralizadas que a
SCHEELS precisava para gerenciar a segurança com melhores
resultados e menor custo. Hoje, a empresa:
• Reduziu o tempo de resposta de horas para minutos
• Pode detectar e bloquear ameaças que driblam as soluções
de antivírus iniciais e prevenções de treinamento
• Pode implantar dispositivos em lojas novas em algumas
horas, em vez de mais de um mês
Leia o estudo de caso completo aqui.

omnicanal e comércio unificado e soluções de pagamento
móveis e alternativas, a segurança e o gerenciamento de riscos
são mais importantes do que nunca.
A Cisco adota uma abordagem de segurança digital que
implanta várias soluções de rede para aumentar a visibilidade
e preparação antes, durante e depois do ataque. Essa
estratégia permite uma postura de constante prontidão,
resposta e resiliência, e foi projetada para deter as ameaças
em cada interação, processo e operação comercial. A SAFE
é a arquitetura de referência de segurança que simplifica os
desafios existentes de segurançada Cisco e prepara para as
ameaças futuras.

Para mais informações:

Conclusão
As empresas de hoje enfrentam ameaças por ataques cada vez
mais sofisticados. Os varejistas geralmente são alvos porque
são suscetíveis a acesso físico e têm uma ampla variedade de
serviços em dispositivos cada vez mais complexos. Com o
surgimento de tais recursos, como aplicativos móveis na loja,
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