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White paper 

Cinco passos para proteção avançada contra 
malware: uma realidade da Cisco 
Resumo 
O cenário de ameaças evoluiu consideravelmente nos últimos cinco anos, e as defesas atuais não são mais 
adequadas para fazer frente aos recursos e às habilidades dos invasores. 

Neste documento, aprenda as etapas necessárias para se defender contra malware avançado: 

1. Detectar e bloquear na altura do perímetro  

2. Proteger o interior da rede  

3. Avaliar e proteger os endpoints 

4. Analisar as ameaças 

5. Erradicar o malware e evitar a reinfecção 

Introdução 
Há cinco anos atrás, os profissionais de segurança podiam se concentrar na conformidade e implantar controles 
desenvolvidos como firewalls ou programas antivírus para se defender contra invasores relativamente medíocres. 
Ocasionalmente havia ataques de worms e cavalos de troia, mas as empresas com processos apropriados de 
correção de falhas e gerenciamento de configuração permaneciam amplamente protegidas. Os invasores, 
entretanto, continuavam a encontrar o caminho de menor resistência, e as mudanças subsequentes no ambiente 
impactavam consideravelmente a função da segurança das informação para proteger os bens corporativos. 

Os profissionais de segurança agora enfrentam adversários muito mais sofisticados. Essa nova classe de 
invasores não está mais interessada em operações rápidas de furto. Ao invés disso, preferem usar uma 
abordagem lenta e metódica para ocupar dispositivos dentro da rede de uma empresa. Os invasores procuram 
manter um ponto de apoio persistente e extraem importantes dados do cliente e propriedade intelectual. Essa 
nova missão exige um aumento considerável dos meios operacionais e da sofisticação dos ataques. 

Atualmente, o segmento enfrenta invasores profissionais bem organizados que fazem investimentos em pesquisa 
de segurança para competir com os maiores fornecedores de segurança e gerar uma fonte aparentemente infinita 
de ataques de dia zero. Os invasores não realizam ataques de dia zero a menos que isso seja necessário; eles 
optam pelo ataque mais simples. É por isso que vemos tudo, desde ataques simples a inovadores e complexos. 

A arma favorita dos invasores permanece o malware. A motivação dos ataques, que antes era afetar as 
operações, passou a ser a presença constante nas redes visadas para roubar dados financeiros e propriedade 
intelectual, ao mesmo tempo que evitam a detecção. Essa missão expandida (e muito mais estratégica) exige o 
uso de malware avançado. O malware avançado é muito mais difícil de detectar do que vírus e worms típicos 
porque é: 

● Direcionado: a detecção antivírus genérica e tradicional não é mais eficiente. 

● Adaptável: as táticas de evasão inovadoras permitem que invasores redirecionem os dispositivos 
comprometidos e evitem a detecção. 
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● Eficaz: as técnicas comprovadas de desenvolvimento de software são usadas para refinar o malware e 
garantir a eficácia dos ataques. 

● Oculto: as comunicações bloqueadas entre o dispositivo e as redes de comando e controle isolam 
dispositivos comprometidos e encobrem a causa inicial do ataque de malware. 

Erradicar malware avançado depois que ele é identificado não é fácil. É fundamental ter visibilidade sobre a 
linhagem do arquivo de malware: processos de pai e filho para banir os arquivos que introduzem malware e 
detectar ameaças polimórficas. Após criar o perfil do ataque, sem encontrar e limpar o ponto de origem do 
malware (paciente zero), assim como todos os outros dispositivos com o código de malware inativo presente, as 
empresas sofrem reinfecções constantes. É a versão moderna do Dia da Marmota. 

Defesas insuficientes 
Há alguns anos, detectar e limpar malware era simples. Não era evasivo nem visava um dispositivo ou pessoa. O 
malware normalmente era direcionado para uma vulnerabilidade conhecida, aumentando as chances de detecção. 
Como resultado, as defesas utilizadas pelas empresas eram bastante simples. Os invasores mudaram suas 
táticas consideravelmente ao longo dos anos e, embora as defesas tenham melhorado, isso não aconteceu rápido 
o suficiente para acompanhar o ritmo dos ataques. 

Proteção de endpoints 
Os pacotes de proteção de endpoints implantados hoje foram criados no início dos anos 90 como antivírus 
baseados em assinatura. As empresas fabricantes de antivírus analisavam novos casos de malware, 
desenvolviam assinaturas para detecção e implantavam essas novas assinaturas em todos os endpoints 
protegidos. Esse modelo proporcionou eficácia razoável por aproximadamente uma década antes de três coisas 
acontecerem para quebrar o modelo baseado em assinatura: 

1. Os volumes de malware dispararam: dezenas de milhares de novos casos de malware são observados a 
cada dia. Há alguns anos, os fornecedores de antivírus não podiam analisar o perfil de todo esse malware, 
muito menos distribuir assinaturas subsequentes. 

2. Polimorfismo: os invasores avançados transformam os atributos de arquivos de malware. Esses vírus que 
são alterados aleatoriamente impossibilitam a detecção usando a abordagem tradicional baseada em 
assinaturas. 

3. Teste: com serviços de teste baseados na Internet, os invasores podem experimentar o malware antes de 
iniciar um ataque. Essas “sandboxes” virtuais executam uma amostra de malware contra todas as tecnologias 
de antivírus disponíveis. 

Embora o setor tenha reconhecido as limitações do modelo tradicional de antivírus, abandoná-lo neste momento é 
impraticável. Quase todas as exigências de conformidade exigem a proteção de endpoints. Embora as aplicações 
de antivírus tradicionais ainda agreguem valor ao bloquear malware simples, a proteção de endpoints não é um 
mecanismo de detecção primária suficiente para o malware avançado. 

Reputação 
Os fornecedores de proteção de endpoints introduziram a reputação para fechar a lacuna de detecção. Os 
fornecedores de segurança usam técnicas sofisticadas de coleta extração de dados para determinar se um 
endereço IP e/ou um arquivo específico foi detectado antes, avaliam o seu comportamento e decidem se ele deve 
ser bloqueado. A ideia de reputação é muito poderosa. Ela prevê o comportamento incorreto, fornecendo meios 
de impedir ataques generalizados. No entanto, da maneira como é usada hoje, a reputação tem aplicabilidade 
limitada como uma defesa primária contra malware avançado. 
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Os invasores podem representar um endereço IP com uma reputação limpa e obter acesso livre para atacar. As 
empresas podem utilizar uma abordagem "culpado até que se prove o contrário" e bloquear todos os endereços IP 
ou arquivos com reputações desconhecidas, mas isso leva a falsos positivos e afeta a capacidade de os 
funcionários realizarem o trabalho. 

Da mesma forma, a reputação do arquivo tem limitações semelhantes. As assinaturas de arquivo usadas para 
identificar o malware podem ser ultrapassadas por meio de ataques polimórficos, conforme foi descrito 
anteriormente. Qualquer abordagem baseada em reputação depende de já ter havido o ataque em outro lugar. 
Uma ampla distribuição de agentes e análise de dados dimensionável é necessária para observar um ataque 
antes de ele se tornar generalizado.  

Lista branca de aplicações 
Quase todos os malwares executam algum tipo de código executável e/ou de injeção na memória do dispositivo 
comprometido. Se uma empresa puder definir uma lista específica de aplicações autorizadas para serem 
executadas em um dispositivo e bloquear todo o resto, será muito mais difícil infectar o dispositivo. Esse conceito 
tornou-se uma categoria de soluções conhecidas como lista branca de aplicações (application white listing, AWL), 
que pode ser muito eficaz em bloquear malware e proteger dispositivos. 

Infelizmente, a AWL afeta consideravelmente a experiência do usuário. Se uma aplicação específica não estiver 
na lista branca, um funcionário não poderá executá-la. Manter a lista branca atualizada rapidamente torna-se 
inviável e deixa os funcionários sem o software necessário para realizarem suas tarefas. Às vezes, os funcionários 
recebem um período de carência para executar aplicaçõess não autorizadas, mas isso resulta em um modelo de 
segurança com brechas. 

A AWL fornece forte proteção para dispositivos de função fixa (quiosques, sistemas de controle, máquinas de 
ATM etc.). Apesar de não ser aplicável para um dispositivo de computação de uso geral, a AWL funciona 
efetivamente nos endpoints que usam apenas um pequeno número de aplicações. 

Detecção de malware baseada em rede 
Considerando o polimorfismo galopante observado no malware avançado de hoje em dia, detectar malware com 
assinaturas com base na aparência do arquivo não é mais um procedimento eficaz. A detecção exige uma análise 
abrangente de perfil detalhando o que o malware faz. Uma abordagem popular envolve executar cada arquivo de 
malware potencial dentro de um sistema operacional para determinar a ação do arquivo no dispositivo. Essa 
análise "quasisandbox" pode ser executada em vários locais, incluindo no endpoint, em um dispositivo autônomo 
baseado em rede ou em um serviço em nuvem. 

Há muito entusiasmo no setor sobre equipamentos autônomos de detecção de malware baseado em rede e não é 
à toa. Identificar o malware assim que ele entra na rede é uma alternativa muito melhor do que arriscar que um 
agente de endpoint sozinho detectará ou arrumará a bagunça depois que uma infecção acontecer. Ainda assim, 
esses dispositivos de detecção de malware baseados em rede não são uma panaceia. 

Por exemplo, o malware avançado geralmente pode determinar se está em uma sandbox, então, fica inativo e 
indetectável. Da mesma forma, alguns malwares não fazem nada por horas (ou dias), fazendo uma aposta de que 
qualquer análise de sandbox não reduzirá os recursos mantendo o arquivo em execução por horas. Os 
dispositivos que ficam no perímetro da rede de uma empresa não examinarão todo o tráfego destinado aos 
dispositivos de endpoint. Um dispositivo móvel conectado a uma rede Wi-Fi pública não estará protegido pelo 
gateway de malware baseado em rede porque o tráfego não passa pela rede corporativa. 
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A incapacidade de lidar com todos os dispositivos todas as vezes não é o único problema com dispositivos 
autônomos de malware baseados em rede. Se o dispositivo não estiver em linha e bloqueando malware 
conhecido, as ameaças poderão entrar na rede. Além disso, as infecções exigem a correção, e as soluções de 
detecção baseadas em rede geralmente não têm um componente de endpoint para corrigir ou bloquear o ataque 
diretamente no dispositivo. 

A detecção autônoma baseada em rede não fornece visibilidade em ataques considerados malware após o fato. Por 
exemplo, malware com reconhecimento de sandbox entra na rede e compromete um dispositivo de endpoint. Nesse 
momento, você precisa ver se e onde mais esse arquivo aparece na rede para garantir que todos os dispositivos 
sejam limpos. A falta de contexto criada ao rastrear o que acontece quando um arquivo passa pelo perímetro em 
ambientes de rede central ou escritórios remotos cria um ponto cego. Ter uma presença nos endpoints e executar 
análise de Big Data para determinar esses padrões são a única maneira de fornecer esse contexto. 

Processo de prevenção avançada de malware 
Está claro que as soluções atuais para detectar malware avançado não estão completamente à altura da tarefa. 
Os limites das tecnologias atuais demonstram que não há maneira estruturada de detectar e corrigir ataques de 
malware avançado. Se há algo que o setor aprendeu na última década é que nenhuma tecnologia é uma solução 
definitiva para qualquer problema de segurança. As empresas precisam encarar a detecção de malware avançado 
dentro um ciclo de vida de prevenção mais amplo. 

Esta seção apresenta e explica o processo recomendado de cinco etapas da Cisco para lidar com malware 
avançado: 

1. Detectar e bloquear na altura do perímetro  

2. Proteger o interior da rede  

3. Avaliar e proteger os endpoints 

4. Analisar as ameaças 

5. Erradicar o malware e evitar a reinfecção 

Detectar e bloquear na altura do perímetro 
Identificar ameaças o mais próximo possível do perímetro para impedir que o malware entre na rede e 
potencialmente infecte dispositivos de endpoint. Um dispositivo de detecção de malware baseado em rede é uma 
importante estratégia de segurança de perímetro. Esses dispositivos aproveitam os serviços em nuvem e/ou 
sandboxes integradas para avaliar o que o malware faz, não apenas a sua aparência. Ao encontrar malware 
conhecido, o dispositivo de detecção de malware com base em rede deve operar em linha para bloquear o ataque, 
mas não afetar o desempenho da rede nem adicionar latência. 

Proteger o interior da rede 
Procure o malware (e outros ataques) em segmentos de rede protegidos que hospedam recursos tecnológicos 
confidenciais, supondo que nenhum ataque seja originado de um membro interno confiável. Os invasores 
avançados adotam uma abordagem sistemática para obter acesso às redes das empresas. Eles começam 
comprometendo qualquer dispositivo para obter um ponto de apoio dentro da empresa. Após estarem 
incorporados na rede, os invasores infiltram-se cada vez mais profundamente, comprometendo outros dispositivos 
até atingirem seu alvo.  
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Avaliar e proteger os endpoints 
Não é recomendado supor que qualquer dispositivo de segurança de perímetro será 100 por cento eficaz em 
bloquear todas as ameaças. As defesas sofisticadas de malware avançado em cada endpoint são outra camada 
crítica na defesa contra ataques. Como muitos dispositivos nem sempre estão conectados à rede corporativa e 
nem sempre têm as proteções contra malware baseadas em rede, esses próprios endpoints precisam de 
proteção. Considerando que os funcionários não gostam de ter a experiência de usuário afetada, qualquer agente 
de endpoint instalado deve ser leve e não prejudicar o desempenho. 

Analisar as ameaças 
Manter a visibilidade das atividades do arquivo e acompanhar o tráfego de saída para a potencial extração de dados 
críticos e identificar o tráfego de comando e controle a fim de obter indicações de dispositivos comprometidos. 
Apesar dos melhores esforços de controles protetores implementados nas redes e em endpoints, os ataques de 
malware ainda precisam ser avaliados e analisados para determinar o nível de ameaça para as empresas. 

Erradicar o malware e evitar a reinfecção 
Colocar em quarentena e limpar o dispositivo infectado para minimizar o risco para os outros dispositivos na rede. 
No entanto, isso não é suficiente para eliminar definitivamente o malware ou impedir a reinfecção. A análise de Big 
Data para monitorar cada arquivo em cada dispositivo (de onde veio e o que causou a execução) fornece 
visibilidade em toda a empresa e identifica todas as instâncias do arquivo de malware. Isso garante que o paciente 
zero (a primeira vítima de malware) seja encontrado e que todas as infecções subsequentes sejam limpas. A 
verdadeira proteção avançada contra malware também exige a capacidade de marcar os arquivos que são 
posteriormente identificados como malware. Isso permite que os alvos de ataque sejam identificados para uma 
correção focada. Após a correção, as empresas precisam implementar regras integradas no gateway do perímetro 
de segurança, nos dispositivos que protegem as redes internas e em endpoints para eliminar o risco de 
reinfecção. 

Superioridade da informação: defesa contra malware avançado 
A Cisco introduziu um conjunto abrangente e integrado de recursos para proteção avançada contra malware. Com 
uma visão única e inteligente contra as ameaças avançadas que as empresas enfrentam, o Cisco® Advanced 
Malware Protection (AMP) envolve a inteligência coletiva que rastreia os padrões de tráfego do invasor, 
analisando e bloqueando na rede e no endpoint. Também é apoiado por análise de big data para abordar o 
malware, antes, durante e após o ataque. 

Inteligência de segurança coletiva  
A Cisco coleta e analisa milhões de amostras de malware por mês e avalia o impacto de malware em vários 
dispositivos. Essa análise é feita na nuvem da Cisco Collective Security Intelligence (CSI) e não executa o 
malware nas instalações do cliente onde o ataque pode sair dos limites do dispositivo e potencialmente infectar 
outros dispositivos. O Cisco AMP realiza a análise de arquivo, detalhando informações sobre como o malware se 
comporta, o nome do arquivo original, as capturas de tela da execução do malware e as capturas de pacotes de 
exemplo. Vemos o surgimento de ataques de malware antes que infecções generalizadas ocorram analisando 
arquivos de malware de mais de 10.000 empresas em todo o mundo. 

Cisco FireSIGHT Management Center: inteligência da rede 
Rastreie o tráfego da rede para identificar os dispositivos comprometidos com o Cisco FireSIGHT™ Management 
Center junto com o CSI. O Cisco FireSIGHT Management Center cria uma linha de partida do tráfego de rede 
normal e procura anomalias de rede, que podem indicar um ataque de malware. Ao procurar o tráfego de 
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comando e controle ou atividade de extração e correlacionar essas ameaças em relação a sistemas operacionais 
e aplicações de destino, as empresas obtêm uma perspectiva mais ampla sobre o que está acontecendo em suas 
redes e, portanto, têm outros meios para identificar ataques de malware avançado. 

Depois que os ataques tiverem sido identificados pelo Talos Security Intelligence e a Research Group, esses 
padrões de ataque poderão ser implantados para os pontos de execução no perímetro e dentro da rede no firewall 
de próxima geração (NGFW) do Cisco FirePOWER™ e em dispositivos de Sistema de prevenção de intrusão de 
próxima geração (NGIPS). Avaliar e priorizar o impacto de ameaças com uma visão em tempo real do ambiente 
dinâmico de infraestrutura de TI que monitora e analisa o tráfego de rede da sua empresa com o Cisco FireSIGHT 
Management Center. 

Proteção avançada contra malware para o Cisco FirePOWER 
Detecte o malware assim que ele cruza a rede com o Cisco AMP para FirePOWER em dispositivos do Cisco 
FirePOWER. Configurado como NGIPS ou NGFW, o FirePOWER determina a impressão digital do arquivo e a 
encaminha para o Cisco FireSIGHT Management Center, que verifica com a nuvem da Cisco CSI (ou seu cache 
local para arquivos vistos frequentemente) para determinar rapidamente se o arquivo é conhecido. Esta busca 
leve de arquivos que já tiveram as impressões digitais conferidas fornece uma abordagem mais dimensionável do 
que executar todos os arquivos no dispositivo. 

Para arquivos mal-intencionados, a nuvem da Cisco CSI retorna a impressão digital do arquivo e os relatórios da 
central de gerenciamento do IP de destino, permitindo a correção imediata do dispositivo comprometido. O Cisco 
AMP para FirePOWER vai além, protegendo as empresas mesmo quando um arquivo é considerado mal-
intencionado após o fato. A nuvem da Cisco CSI atualiza o Cisco FireSIGHT Management Center quando um 
arquivo mal-intencionado tiver sido reclassificado. Os relatórios de eventos e os painéis subsequentes são 
automaticamente atualizados e podem identificar o dispositivo infectado. Esse método contínuo para detectar 
malware avançado persiste mesmo após o arquivo ter passado pelo perímetro. 

Avaliar cada arquivo que passa pelo perímetro exige meios significativos para dimensionar de acordo com a 
magnitude da ameaça de malware. O desempenho líder do setor de dispositivos do Cisco FirePOWER garante que a 
detecção de malware baseada em rede não afete o desempenho nem adicione latência para aplicações essenciais. 

Bloqueie o tráfego de saída com base na reputação de IP para garantir que os endpoints não se comuniquem com 
os sites conhecidos de distribuição de malware usando os dispositivos do Cisco FirePOWER com o suporte do 
Cisco FireSIGHT Management Center usando a nuvem da Cisco CSI. 

Cisco AMP para Endpoints: proteção abrangente de endpoints 
O Cisco AMP para Endpoints é o produto de proteção abrangente de endpoints da Cisco para PCs, dispositivos 
móveis e sistemas virtuais. Ele protege os dispositivos conectados ou não à rede. Implantado como um agente 
que conecta a análise sofisticada de big data, o Cisco AMP para Endpoints inspeciona toda a atividade de 
arquivos em um dispositivo para garantir que o malware seja identificado antes da infecção. Semelhante à solução 
Cisco AMP para FirePOWER no caso de um malware ser identificado após o fato, o Cisco AMP para Endpoints 
sabe quais dispositivos viram o malware e pode direcionar esses dispositivos para uma correção focada. 

Inovações avançadas como a trajetória do arquivo e a análise do arquivo do Cisco AMP para Endpoints mostram 
qual sistema foi infectado com o malware primeiro, assim como a dimensão do ataque pela rede. Isso permite que 
as empresas identifiquem o vetor de ataque inicial para o ataque de malware, bem como a profundidade e a 
amplitude da infecção. Identifique e limpe todas as instâncias da infecção de malware ao proporcionar visibilidade 
inigualável com o Cisco AMP para Endpoints. 
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Conclusão 
Nós somos a única empresa a oferecer uma solução abrangente que aborda ameaças em todo o ciclo de vida do 
malware avançado. Damos as condições para que as empresas detectem e combatam malware avançado 
reunindo soluções baseadas na rede e em dispositivos com análises de big data e inteligência da segurança 
coletiva. Ao oferecet uma solução integrada para executar no ciclo de vida do Cisco AMP, a Cisco garante que as 
empresas estejam protegidas antes, durante e após o ataque. 

Identifique e bloqueie o malware conhecido na altura do perímetro e dentro da rede com o Cisco AMP para 
FirePOWER em firewalls de próxima geração e dispositivos IPS de próxima geração. Proteja os dispositivos 
conectados ou não à rede corporativa com as proteções combinadas da camada da rede Cisco FirePOWER e o 
agente baseado em dispositivos do Cisco AMP para Endpoints. Todas as nossas ofertas do Cisco AMP utilizam a 
nuvem da Cisco CSI para garantir que o malware identificado após o fato seja detectado e erradicado com rapidez 
e eficiência. 

Sobre a Cisco  
Na Cisco, somos a líder mundial em TI. Ajudamos as empresas a aproveitarem as oportunidades do futuro 
provando que coisas incríveis podem acontecer quando você conecta o que antes funcionava de maneira 
independente.  

Fornecemos um dos portfólios mais abrangentes do setor de proteção contra ameaça avançada, além de um 
amplo conjunto de opções de execução e correção que são integradas, onipresentes, contínuas e abertas. Com 
esse modelo de segurança centralizada em ameaças, os defensores podem abordar o ciclo do ataque em todos 
os vetores: antes, durante e após um ataque. 
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