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RESUMO EXECUTIVO

E se aqueles que defendem pudessem ver o futuro? Se pudessem prever um ataque,
eles poderiam detê-lo, ou pelo menos mitigar seu impacto e ajudar a garantir que 
aquilo que mais precisam proteger esteja seguro. O fato é que aqueles que protegem 
podem ver o que está no horizonte. Muitas pistas estão por aí - e são óbvias.

1. Os cybercriminosos estão elevando os malwares a 
níveis de sofisticação e impacto sem precedentes.

2. Os adversários estão se 
tornando cada vez mais 
adeptos de ações evasivas - 
e em armar os serviços de 
nuvem e outras tecnologias 
usadas para fins legítimos.

Os adversários e os protagonistas do estado-nação já possuem 
os conhecimentos e as ferramentas necessárias para reduzir a 
infraestrutura e os sistemas críticos para acabar com regiões 
inteiras. Mas quando as notícias abordam os ataques cibernéticos 
disruptivos e destrutivos, como os da Ucrânia, por exemplo, ou 
em outros lugares do mundo, alguns profissionais de segurança
podem pensar inicialmente: "O ambiente do nosso mercado/
região/tecnologia relativo à nossa empresa não foi alvo, sendo 
assim, provavelmente não estamos em risco". 

No entanto, ao descartar aquilo que parecem campanhas 
distantes, ou permitir o caos dos pequenos ataques diários com 
hackers que consomem sua atenção, os encarregados pela 
segurança não conseguem reconhecer a velocidade e a escala 
com a qual os adversários estão acumulando e refinando seu 
armamento cibernético. 

Durante anos, a Cisco alertou os responsáveis pela segurança 
sobre a escalada da atividade de cibercriminosos em todo o 
mundo. Sobre isso, apresentamos em nosso último relatório 
anual de cibersegurança dados e análises de especialistas de 
ameaças da Cisco e vários dos nossos parceiros em tecnologia
sobre o comportamento dos invasores observados nos últimos 
12 a 18 meses. Muitos dos tópicos examinados no relatório
alinham-se a três temas gerais:

A evolução do malware foi um dos desenvolvimentos mais 
importantes no que diz respeito a ataques em 2017. O advento 
dos cryptoworms ransomware baseados em rede elimina a 
necessidade do elemento humano para disparar campanhas de 
ransomware. E para alguns inimigos, o prêmio não é o resgate, 
mas a obliteração de sistemas e de dados, como provou o 

Nyetya—um wipe malware 
disfarçado de ransomware.  
Um malware que se autopropaga 
é perigoso e tem o potencial de 
derrubar a Internet, de acordo 
com os especialistas de ameaças
da Cisco.

Além de desenvolver ameaças 
que podem eludir ambientes de 
teste cada vez mais sofisticados, 
indivíduos mal-intencionados 
estão ampliando o âmbito da 
criptografia para evitar a detecção. 
A criptografia destina-se a 
aumentar a segurança, mas 
também fornece aos indivíduos 
mal-intencionados uma poderosa 
ferramenta para ocultar a 
atividade de comando e controle
(C2), proporcionando mais tempo
para operar e causar danos. 

Os cibercriminosos também estão 
adotando canais C2 que contam 
com serviços legítimos da Internet, 
como Google, Dropbox e GitHub. 

Sobre o relatório

O Relatório Anual de 
Segurança Cibernética 
da Cisco 2018 
apresenta os nossos
últimos avanços da 
indústria de segurança 
projetados para ajudar 
organizações e 
usuários a se
 defenderem contra 
ataques. Nós também 
examinamos as
 técnicas e estratégias
 que os adversários 
usam para romper
 essas defesas e 
evadir a detecção. 

O relatório também 
destaca as principais 
descobertas do Cisco 
2018 Security 
Capabilities Benchmark 
Study, que examina a 
postura de segurança 
das empresas e suas
 percepções em relação 
à sua prontidão para 
se defender contra 
ataques.



3. Os adversários estão explorando lacunas indefesas 
na segurança, muitas das quais derivam da expansão 
da Internet das Coisas (IoT) e do uso de serviços na 
nuvem.

Aqueles que são encarregados pela defesa estão implantando 
dispositivos IoT em um ritmo acelerado, mas muitas vezes 
prestam pouca atenção à segurança desses sistemas. Os 
dispositivos IoT não atualizados e não monitorados apresentam 

invasores que podem se infiltrar nas redes. As organizações 
com dispositivos IoT suscetíveis ao ataque também parecem 
desmotivadas a acelerar a remediação, sugere a pesquisa. 
Pior ainda, essas organizações provavelmente possuem 
muitos dispositivos IoT mais vulneráveis em seus ambientes 
de TI além do que sabem.

Enquanto isso, os botnets IoT estão se expandindo junto com 
o IoT e tornando-se mais desenvolvidos e automatizados. À 
medida que crescem, os hackers estão usando tais botnets 
para iniciar ataques mais avançados de ataque de negação 
de serviço distribuído (DDoS).

Os hackers também se aproveitam do fato de que as equipes 
de segurança estão tendo dificuldade em defender a IoT e os 
ambientes em nuvem. Uma das razões é a falta de clareza em 
torno de quem é exatamente responsável por proteger esses 
ambientes.

Recomendações para os responsáveis pela segurança
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Quando os adversários inevitavelmente atacarem suas organizações, 
os responsáveis pela segurança estarão preparados e irão se 
recuperar com a rapidez necessária? As conclusões do Cisco 2018
Security Capabilities Benchmark Study - um estudo que oferece 
informações sobre práticas de segurança de mais de 3600 
entrevistados em 26 países - mostra que os responsáveis pela 
segurança têm muitos desafios a serem superados. 

Mesmo assim, eles perceberão que fazer melhorias de segurança 
estratégicas e aderir às melhores práticas comuns pode reduzir a 
exposição aos riscos emergentes, diminuir o progresso dos hackers 
e proporcionar uma visibilidade mais ampla da ameaça. Eles devem 
considerar:

• Implementar ferramentas de primeira linha de defesa que podem
  ser dimensionadas, como plataformas de segurança na nuvem.

• Confirmar que aderiram às políticas e práticas corporativas para 
  aplicação, sistema e correção de dispositivos.

• Empregar segmentação de rede para ajudar a reduzir a exposição 
  a surtos. 

• Adotar ferramentas de monitoramento de processamento de 
  endpoint de última geração.

• Acessar dados e processos precisos de inteligência oportunos 

  sobre ameaças que permitam que tais dados sejam incorporados 
  no monitoramento e evento de segurança.

• Realizar análises mais profundas e avançadas. 

• Revisar e praticar procedimentos de resposta de segurança.

• Fazer backup de dados com frequência e testar procedimentos de 
  restauração - processos que são críticos em um mundo de worms 
  rápidos e baseados em rede e de armas virtuais destrutivas.

• Revisar o teste de eficácia de terceiros de tecnologias de segurança 
  para ajudar a reduzir o risco de ataques à cadeia de suprimentos.

• Realizar a verificação de segurança de microsserviço, serviço na 
  nuvem e sistemas de administração de aplicativos. 

• Revisar sistemas de segurança e explorar o uso de análises SSL - e,
  se possível, decodificação SSL - o mais rápido possível.

Os encarregados pela segurança também devem considerar a adoção 
de tecnologias de segurança avançadas que incluam habilidades de 
aprendizagem mecânica e inteligência artificial. Com o malware 
escondendo sua comunicação dentro do tráfego web criptografado 
e usuários insensatos que enviam dados confidenciais através de 
sistemas de nuvem corporativos, as equipes de segurança precisam 
de ferramentas eficazes para prevenir ou detectar o uso de 
criptografia para ocultar atividades maliciosas.

A prática torna o tráfego de malware quase impossível de 
identificar. 

Além disso, muitos hackers estão iniciando várias campanhas 
com um único domínio para obter o melhor retorno de seus 
investimentos. Eles também estão reutilizando recursos de 
infraestrutura, como endereços de e-mail do solicitante de registro, 
números de sistema autônomo (ASNs) e servidores de nomes.


