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Resumo executivo
Por mais dinâmico que seja o panorama moderno 
de ameaças, há algumas constantes.

Quatro áreas de discussão do  
Relatório de Segurança Anual 
da Cisco de 2015:

1. Inteligência de ameaças

2. Estudo comparativo de recursos  
de segurança da Cisco

3. Tendências geopolíticas e setoriais

4. Mudança de visão em relação 
à segurança cibernética: 
dos usuários para a Diretoria 
da empresa

Os criminosos estão empenhados em aperfeiçoar 
ou desenvolver continuamente novas técnicas 
capazes de evitar a detecção e ocultar atividades 
mal‑intencionadas. Enquanto isso, os defensores, 
ou seja, as equipes de segurança, precisam 
constantemente aprimorar sua abordagem para 
proteger a empresa e os usuários contra essas 
campanhas cada vez mais sofisticadas. 

No meio do fogo cruzado, estão os usuários. Mas agora, 
parece que eles não apenas são os alvos, como também 
os cúmplices que facilitam os ataques. 

O Relatório de Segurança Anual da Cisco de 2015, 
que apresenta a pesquisa, as ideias e as perspectivas 
fornecidas pela Cisco® Security Research e por outros 
especialistas em segurança na Cisco, explora a corrida 
sem fim entre os invasores e os defensores e como 
os usuários estão se tornando elos cada vez mais fracos 
da cadeia de segurança.

Segurança cibernética é um tema amplo e complexo 
que tem um impacto de longo alcance sobre usuários, 
empresas, governos e outras entidades no mundo todo. 
O Relatório de Segurança Anual da Cisco de 2015 
está dividido em quatro áreas de discussão. Essas 
seções e as questões nelas exploradas podem parecer 
à primeira vista discrepantes, mas uma análise mais 
aprofundada revela sua interconexão:
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1. Inteligência de ameaças  
Esta seção apresenta um resumo da mais recente pesquisa 
de ameaças da Cisco, incluindo atualizações sobre kits 
de exploração, spam, ameaças, vulnerabilidades e tendências 
de malvertising (publicidade maliciosa). O fato de os criminosos 
online confiarem nos usuários para ajudar a lançar seus ataques 
também é examinado. Para produzir sua análise de tendências 
observadas em 2014, a Cisco Security Research utilizou 
um conjunto global de dados de telemetria. A inteligência 
de ameaças prevista no relatório representa o trabalho realizado 
por peritos de segurança em toda a Cisco.

2. Estudo comparativo de recursos de segurança da Cisco  
Para avaliar a percepção dos profissionais de segurança sobre 
a situação da segurança de suas empresas, a Cisco perguntou 
a Diretores executivos de segurança da informação (CISOs) 
e a gerentes de operações de segurança (SecOps) em vários 
países e em empresas de diferentes portes sobre seus 
procedimentos e recursos de segurança. Os resultados 
do estudo são exclusivos do Relatório de Segurança Anual 
da Cisco de 2015.

3. Tendências geopolíticas e setoriais  
Nesta seção, os especialistas da Cisco em política, segurança 
e geopolítica identificam tendências geopolíticas atuais e emergentes 
que as empresas, principalmente, as multinacionais, devem 
monitorar. Em foco: como o crime cibernético está prosperando 
em áreas com administração deficiente. Também são abordados 
os acontecimentos recentes em todo o mundo relacionados 
a problemas de domínio sobre os dados, localização de dados, 
criptografia e compatibilidade de dados. 

4. Mudança de visão em relação à segurança cibernética: 
dos usuários para a Diretoria da empresa 
Os especialistas em segurança da Cisco sugerem que é hora 
de as empresas começarem a visualizar sua estratégia de 
segurança cibernética de forma diferente se quiserem alcançar 
a segurança do mundo real. As estratégias incluem adotar 
controles de segurança mais sofisticados para ajudar a defender 
contra ameaças antes, durante e depois de um ataque; 
tornar a segurança um tópico no nível de diretoria da empresa; 
e implementar o Manifesto de segurança da Cisco, um conjunto 
de princípios de segurança que pode ajudar as empresas 
a se tornarem mais dinâmicas em sua abordagem à segurança, 
além de mais flexíveis e inovadoras do que os adversários.

A interconectividade entre os temas de segurança abordados 
no Relatório de Segurança Anual da Cisco de 2015 se resume 
à maior capacidade dos invasores em tirar vantagem de brechas 
na segurança para ocultar suas atividades mal‑intencionadas. 
Usuários e equipes de segurança fazem parte do problema 
de segurança. Embora muitos defensores acreditem que seus 
processos de segurança são otimizados e suas ferramentas 
de segurança são eficazes, na verdade, suas condições 
técnicas para segurança provavelmente precisam de melhoria. 
O que acontece no panorama geopolítico, desde legislação até 
ameaças à segurança, pode ter impacto direto nas operações 
comerciais e no modo como uma empresa lida com a segurança. 
E levando em consideração todos esses fatores, nunca foi tão 
importante para empresas de todos os portes entender que 
a segurança é um problema de pessoas, que o compromisso 
é inevitável e que a hora de adotar uma nova abordagem 
à segurança é agora.
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Aumentou a capacidade dos invasores em tirar vantagem 
de brechas na segurança para ocultar suas atividades 
mal‑intencionadas. 
 ► Em 2014, 1% dos alertas extremamente urgentes de exposição 
e vulnerabilidades comuns (CVE) foi aproveitado ativamente. 
Isso significa que as empresas devem priorizar e corrigir esse 
1% de todas as vulnerabilidades rapidamente. Mas mesmo 
com a tecnologia líder de segurança, a excelência no processo 
é necessária para resolver as vulnerabilidades.

 ► Desde que o kit de exploração Blackhole foi marginalizado 
em 2013, nenhum outro foi capaz de alcançar tamanho 
sucesso. No entanto, talvez o primeiro lugar não seja tão 
cobiçado por autores de kit de exploração como já foi um dia.

 ► Com as melhorias na segurança da plataforma Java, 
as explorações de Java diminuíram 34% e os adversários 
migraram para novos vetores de ataque.

 ► O malware no Flash agora pode interagir com JavaScript para 
ajudar a ocultar atividade mal‑intencionada, dificultando muito 
mais a detecção e a análise. 

 ► O volume de spam aumentou 250% de janeiro a novembro 
de 2014. 

 ► O snowshoe spam, que envolve o envio de baixos volumes 
de spam por um grande conjunto de endereços IP para evitar 
a  detecção, é uma ameaça emergente.

Usuários e equipes de TI se tornaram partes inconscientes 
do problema de segurança. 

 ► Os criminosos online dependem dos usuários para instalar 
malware ou ajudar a explorar brechas na segurança.

 ► Heartbleed, a perigosa falha de segurança, expõe o OpenSSL 
de forma crítica. No entanto, 56% de todas as versões 
do OpenSSL têm mais de 50 meses e, portanto, ainda 
são vulneráveis.

 ► O comportamento imprudente dos usuários ao utilizar 
a Internet e as campanhas direcionadas por parte dos 
adversários colocam muitos mercados verticais do setor 
em maior risco de exposição a malware na Web. Em 2014, 
a indústria química e farmacêutica despontou como mercado 
vertical com risco mais elevado para exposição a malware 
na Web, segundo a Cisco Security Research.

 ► Os criadores de malware estão usando complementos do 
navegador da Web como meio para distribuir malware 
e aplicativos indesejados. Essa abordagem de distribuição 
de malware está se revelando um sucesso para agentes 
mal‑intencionados porque muitos usuários confiam cegamente 
nos complementos ou simplesmente os veem como benignos.

O Estudo comparativo de recursos de segurança da Cisco 
revela desconexões na percepção das condições técnicas 
de segurança.

 ► 59% dos Diretores executivos de segurança da informação 
(CISOs) veem seus processos de segurança como otimizados, 
em comparação com 46% dos gerentes de operações 
de segurança (SecOps).

 ► Cerca de 75% dos CISOs veem suas ferramentas de segurança 
como muito ou extremamente eficazes, com cerca de 
1/4 percebendo as ferramentas de segurança como 
apenas um pouco eficazes.

 ► 91% dos entrevistados de empresas com segurança 
sofisticada concordam plenamente que os executivos da 
empresa consideram a segurança como uma prioridade alta.

 ► Menos de 50% dos entrevistados usam ferramentas padrão 
como correção de falhas e configuração para ajudar a evitar 
violações de segurança.

 ► Empresas de médio porte maiores são mais propensas a ter 
posturas de segurança altamente sofisticadas, em comparação 
com empresas de outros tamanhos incluídas no estudo.

Principais descobertas
Veja a seguir as principais descobertas apresentadas no  
Relatório de Segurança Anual da Cisco de 2015.
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Invasores vs. defensores:  
uma corrida sem fim
Os profissionais de segurança e os criminosos online estão em uma 
corrida sem fim para descobrir qual lado consegue superar o outro. 

No lado da segurança, as empresas parecem estar ganhando 
o jogo ao adotar ferramentas mais sofisticadas para evitar 
ataques e reduzir seus impactos. Elas reconheceram 
a necessidade empresarial de uma postura de segurança forte 
e demonstram confiança na otimização de seus processos de 
segurança. Os fornecedores de tecnologia também estão mais 
atentos para encontrar e resolver as vulnerabilidades em seus 
produtos, fazendo com que os criminosos tenham menos 
oportunidades de lançar explorações.

Mas, ao mesmo tempo, os adversários estão se tornando mais 
sofisticados não somente em suas abordagens para lançar 
ataques, mas também em evitar a detecção:

 ► Eles mudam suas táticas e ferramentas de uma hora 
para a outra, desaparecendo de uma rede antes de serem 
detidos, ou escolhem rapidamente outro método de entrada. 

 ► Eles elaboram campanhas de spam usando centenas de 
endereços IP em uma tentativa de contornar renomados 
produtos anti‑spam baseados em IP. 

 ► Eles projetam malware que depende de ferramentas nas quais 
os usuários confiam ou que veem como benignas para infectar 
e se camuflar de forma persistente em suas máquinas, 
a olhos vistos. 

 ► Eles encontram novas vulnerabilidades para explorar caso 
os fornecedores eliminem os pontos fracos em seus produtos. 

 ► Eles criam uma presença oculta ou se misturam à empresa 
atacada, por vezes levando semanas ou até meses para 
estabelecer raízes em bancos de dados do usuário e de 
infraestrutura. Sua missão principal será executada somente 
quando estiverem prontos.

De acordo com o novo Estudo comparativo de recursos de 
segurança da Cisco (consulte a página 24), os profissionais 
de segurança afirmam estar otimistas e preparados para deter 
invasores online. No entanto, os criminosos continuam roubando 
informações, ganhando dinheiro com tentativas de fraude ou 
interrompendo o serviço da rede para fins políticos. No final, 
segurança é um jogo de números: mesmo que uma empresa 
bloqueie 99,99% de bilhões de mensagens de spam, algumas 
ainda passarão. É impossível garantir 100% de eficiência.

Quando essas mensagens ou explorações conseguem alcançar 
os usuários, eles acabam se tornando o ponto fraco na rede. 
Desde que as empresas se tornaram mais adeptas de soluções 
que bloqueiam violações de rede, malware e spam, os agentes 

mal‑intencionados passaram a explorar os usuários por meio 
de táticas como enviar uma solicitação falsa de redefinição 
de senha. 

Com os usuários se tornando elos cada vez mais fracos 
na cadeia de segurança, as empresas precisam fazer escolhas 
ao implementar políticas e tecnologias de segurança: à medida 
que os desenvolvedores tentam criar aplicações e softwares mais 
intuitivos e fáceis de usar, as empresas abrem novas brechas 
para os criminosos cibernéticos explorarem? As empresas ignoram 
os usuários, assumindo que eles não podem ser confiáveis 
ou ensinados, e instalam controles rígidos de segurança que 
impedem que eles realizem suas funções? Elas reservam 
um tempo para explicar aos usuários o motivo dos controles 
de segurança e o papel essencial que eles desempenham 
para ajudar a empresa a alcançar uma segurança dinâmica 
que dê suporte a ela? 

Como sugerem os princípios descritos no Manifesto de 
Segurança da Cisco na página 45, é a segunda opção. 
As soluções de tecnologia raramente capacitam os usuários 
a assumir a segurança como participantes ativos. Em vez 
disso, são forçados a contornar as ferramentas de segurança 
que atrapalham o trabalho diário, deixando a empresa menos 
protegida. A segurança não é mais uma questão de se a rede 
será comprometida. Em algum momento, todas as redes serão 
comprometidas. Então, o que a empresa deve fazer? E se 
a equipe de segurança soubesse que a rede estava para ser 
comprometida, a abordagem à segurança seria diferente?

O Relatório de Segurança Anual da Cisco 2015 apresenta 
a pesquisa mais recente do grupo Cisco Security Research. 
A equipe examina os avanços do setor de segurança criados 
para ajudar as empresas e os usuários a se defenderem contra 
ataques, além de técnicas e estratégias empregadas pelos 
adversários esperando romper essas defesas. O relatório também 
destaca as principais descobertas do Estudo comparativo 
de recursos de segurança da Cisco, que examina a postura 
de segurança das grandes empresas e a percepção que elas 
têm de suas condições técnicas para se defenderem contra 
ataques. Também são discutidas tendências geopolíticas, 
desenvolvimentos globais em localização de dados, o valor 
de controles de acesso de segurança mais sofisticados, 
a segmentação baseada no acesso por função e a importância 
de transformar a segurança cibernética em um tópico de diretoria. 

versus
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No mundo corporativo, as empresas lutam para serem reconhecidas 
como líderes do setor. Mas, segundo a Cisco Security Research, 
para os autores de kit de exploração que operam na chamada 
“economia paralela”, manter a quarta ou a quinta posição entre 
os principais kits pode ser um sinal ainda maior de sucesso.

Conforme informado no Relatório de Segurança Semestral 
da Cisco de 2014, não há um líder inquestionável nos kits 
de exploração desde 2013.1 Foi quando as autoridades 
marginalizaram o kit de exploração Blackhole, amplamente 
utilizado, bem conservado e altamente eficaz, depois de prender 
seu criador e distribuidor, conhecido como “Paunch”. A Cisco 
Security Research sugere que o principal motivo pelo qual não 
existe um kit de exploração dominante − ainda − é porque 
nenhum outro kit surgiu como um verdadeiro líder tecnológico 
entre os candidatos. Outra tendência observada: desde 
a derrubada de Paunch e do Blackhole, cada vez mais usuários 
de kit de exploração parecem estar tomando cuidado ao investir 
em kits conhecidos como tecnicamente sofisticados em termos 
de habilidade para evitar a detecção. 

Durante 2014, Angler, Sweet Orange e Goon foram os kits de 
exploração à solta mais observados, segundo os especialistas 
em segurança da Cisco. Entre todos os kits de exploração, 
o Angler foi o mais detectado no campo em 2014, e por motivos 
desconhecidos, prevaleceu até agosto. A Cisco Security Research 
atribui a popularidade do Angler à decisão dos autores de 
eliminar a necessidade de download de um executável do 
Windows para distribuir malware. 

O uso das vulnerabilidades do Silverlight, Flash, Java e Microsoft 
Internet Explorer (IE) pelo Angler torna esse kit de exploração 
“digno de atenção”, dizem os pesquisadores da Cisco. Quando 
a exploração é acionada, o payload de malware é gravado 
diretamente na memória em um processo como o iexplore.exe, 
em vez de ser gravado em um disco. O payload entregue pelo 
Angler parece uma bolha de dados criptografados, o que o torna 
ainda mais difícil de ser identificado e bloqueado. 

O kit de exploração Sweet Orange também é muito dinâmico. 
Seus componentes, portas e URLs de payload mudam 
constantemente para que ele permaneça eficaz e não 
seja detectado. Isso deixa o Sweet Orange na posição 
de “provavelmente o mais bem‑sucedido” entre os kits 
de exploração, de acordo com a Cisco Security Research. 
O Sweet Orange distribui uma variedade de malwares para 
sistemas sem patches de usuário final, além de incluir 
explorações de vulnerabilidades no Adobe Flash Player, 
no IE e no Java. Os criminosos que utilizam o Sweet Orange 
geralmente dependem de malvertising (publicidade maliciosa) 
para redirecionar os usuários para os sites − inclusive sites 
legítimos − que hospedam o kit de exploração. Normalmente, 
os usuários são redirecionados pelo menos duas vezes 
no processo. Sites comprometidos executando versões 
desatualizadas de sistemas de gerenciamento de conteúdo (CMS), 
como WordPress e Joomla, são outros locais conhecidos como 
prontos para hospedar o kit de exploração Sweet Orange.2 

Quanto ao kit de exploração Goon, a Cisco Security Research 
destaca sua reputação de confiabilidade como o principal motivo 
pela sua modesta, mas constante popularidade em 2014. 
Ele também ganhou a distinção de ser “o mais organizado” 
em comparação aos outros. Descoberto originalmente por 
pesquisadores de segurança em 2013, o Goon − também 
conhecido como “kit de exploração Goon/Infinity” − é uma 
estrutura de distribuição de malware que gera explorações 
para vulnerabilidades de navegador referentes a componentes 
de Flash, Java ou Silverlight em plataformas do Windows 
e do Mac.3 

Para saber mais sobre o Angler e como o malvertising 
(publicidade maliciosa) é utilizado como principal 
caminho para a disponibilização de kits de exploração 
aos usuários, consulte o post do blog da Cisco Security, 
“Angling for Silverlight Exploits”.

1. Inteligência de ameaças
A Cisco Security Research reuniu e analisou percepções sobre segurança neste relatório 
com base em um conjunto global de dados de telemetria. Especialistas em segurança 
da Cisco realizam pesquisas e análises contínuas de ameaças descobertas, como o tráfego 
de malware, que podem dar uma ideia sobre o possível comportamento criminoso e ajudar 
na detecção de ameaças. 

Explorações da Web: para os autores do kit 
de exploração, manter o lugar de destaque 
pode não significar que você seja o melhor

Relatório de Segurança Anual da Cisco 2015 | 1. Inteligência de ameaças
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Embora o número geral de kits de exploração detectados 
no campo tenha caído 87% nos meses seguintes à retirada 
de circulação do kit de exploração Blackhole, o número de kits 
detectados pela Cisco Security Research aumentou durante 
o verão de 2014 (consulte a Figura 1). Nas últimas duas 
semanas de agosto, foi observado um aumento considerável 
no número de detecções do kit de exploração Angler no campo. 
Entretanto, em novembro, o número geral de detecções de kits 
de exploração conhecidos caiu novamente, com o Angler e o Goon/ 
Infinity aparecendo com mais frequência. A redução média 
geral no número de kits de exploração detectados entre 
maio e novembro de 2014 é de 88%.

Ameaças e vulnerabilidades:  
O Java está deixando de ser um vetor de ataque
Nos últimos anos, o Java desempenhou um papel indesejável 
de destaque na lista das vulnerabilidades mais predominantes 
e graves a serem exploradas. Entretanto, de acordo com 
a Cisco Security Research, ele parece estar caindo em desuso 
entre os adversários que estão buscando maneiras mais rápidas 
e fáceis e menos detectáveis de lançar explorações usando 
vulnerabilidades de software. 

Dos 25 principais alertas de vulnerabilidade relacionados 
a fornecedores e produtos de 1 de janeiro a 30 de novembro 
de 2014, somente um era relacionado ao Java (consulte 
o gráfico Common Vulnerability Scoring System [CVSS] 
da Tabela 1, na página 10). Em 2013, a Cisco Security Research 
rastreou 54 vulnerabilidades de Java novas e urgentes. Em 2014, 
o número de vulnerabilidades rastreadas caiu para apenas 19. 
Isso não deve desviar os criminosos online da popularidade 
e eficácia de atacar essas vulnerabilidades antigas que 
ainda persistem.

Dados do National Vulnerability Database (NVD) mostram uma 
diminuição semelhante: o NVD reportou 309 vulnerabilidades 
do Java em 2013 e 253 novas vulnerabilidades dele em 2014. 
(A Cisco Security Research rastreia vulnerabilidades consideráveis 
com alta pontuação na escala CVSS, daí o número mais baixo, 
enquanto o NVD inclui todas as vulnerabilidades reportadas.) 
A Figura 2 descreve as principais explorações de vulnerabilidade 
por fornecedor e produto em 2014.

Ene. 2014 Nov. de 2014Kits de aprovechamiento de vulnerabilidades:
detecciones únicas por mes 

Fuente: grupo de investigaciones de seguridad de Cisco

88% de media de descenso en la detección 
de kits de aprovechamiento 
de vulnerabilidades en el año 2014

Leia o post do blog da Cisco Security “Fiesta Exploit 
Pack Is No Party for Drive-By Victims” para saber 
como as empresas podem se defender contra 
o kit de exploração Fiesta. Esse kit disponibiliza 
malware por meio de vetores de ataque como 
o Silverlight e utiliza domínios DNS dinâmicos (DDNS) 
como páginas de destino de exploração. 
 

Para obter detalhes sobre o kit de exploração Nuclear 
e sua habilidade de avaliar o sistema de um usuário 
para determinar as vulnerabilidades e distribuir os tipos 
de malware apropriados, consulte o post do blog da 
Cisco Security, “Evolution of the Nuclear Exploit Kit”.

Figura 1. Tendências de kit de exploração: número de hits 
únicos detectados de janeiro a novembro de 2014

Adobe Flash
Player, Reader 5

Microsoft 8

Symantec 1 Oracle Java 1

PHP 1 OpenSSL 1

Mozilla 1 Linux Kernel 1 WordPress 2

Apache Struts
Framework 2 HP 3

Fonte: Cisco Security Research

Figura 2. Principais explorações de vulnerabilidade de fornecedor e produto
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As explorações envolvendo vulnerabilidades do cliente no 
Adobe Flash Player e no Microsoft IE tiraram a liderança do Java, 
junto com explorações que direcionam servidores (por exemplo, 
explorações envolvendo vulnerabilidades no Apache Struts 
Framework, a estrutura da Web de código aberto). O aumento 
no número de explorações do Apache Struts Framework 
é um exemplo da tendência de os criminosos comprometerem 
a infraestrutura online como forma de expandir seu alcance 
e sua habilidade durante os ataques.

O Apache Struts Framework é um ponto de partida lógico para 
explorações devido à sua popularidade. 

A Figura 3 destaca as categorias de produto mais populares que 
foram exploradas em 2014.

Em 2014, os aplicativos e a infraestrutura foram os itens mais 
explorados, de acordo com os dados da Cisco Security Research. 
Os sistemas de gerenciamento de conteúdo (CMS) também 
são alvos preferenciais. Os adversários dependem de sites 
que executam versões desatualizadas do CMS para facilitar 
a distribuição da exploração.

Diminuição dos alertas anuais cumulativos
Os totais de alertas anuais (ou seja, as vulnerabilidades 
cumulativas novas ou atualizadas de produtos reportadas 
em 2014 e compiladas pela Cisco Security Research) parecem 
estar diminuindo (Figura 4). Em novembro de 2014, o total de 
alertas caiu 1,8% em relação ao total de 2013. A porcentagem 
pode ser pequena, mas é a primeira vez nos últimos anos que 
o número de alertas caiu em comparação com o ano anterior.

O provável motivo dessa diminuição é a maior atenção dedicada 
pelos fornecedores ao desenvolvimento e teste dos softwares. 
Os ciclos de vida de desenvolvimento aprimorados parecem 
reduzir o número de vulnerabilidades que os criminosos podem 
explorar com facilidade.

Figura 4. Totais acumulados de alertas anuais

Janeiro Dezembro
2013 20142012

Fonte: Cisco Security Research

Alertas

6756

537

Exploits

Infraestrutura 41,9%

ICS-SCADA 11,6%

CMS 11,6%

Aplicação 32,6%

TLS 2,3%

Fonte: Cisco Security Research

Figura 3. As principais categorias de produto exploradas
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O número de novos alertas para 2013 e 2014 indica 
que continuam sendo reportadas novas vulnerabilidades 
em comparação com os anos anteriores, o que significa 
que os fornecedores, desenvolvedores e pesquisadores de 
segurança estão encontrando, resolvendo e relatando novas 
vulnerabilidades em seus produtos. Conforme mostrado 
na Figura 5, o número total de novos alertas e o total anual 
estão iguais ou apresentam uma pequena redução em 2014 
em comparação com 2013. 

A Tabela 1 apresenta algumas das vulnerabilidades mais exploradas 
de acordo com o Common Vulnerability Scoring System (CVSS). 
A US EPA (US Environmental Protection Agency, Agência de 
proteção ambiental dos EUA). O National Vulnerability Database 
(NVD) do National Institute of Standards and Technology (NIST) 
oferece uma estrutura para comunicar as características e os 
impactos das vulnerabilidades de TI e dar suporte ao CVSS. 
A pontuação “Urgência” na tabela CVSS indica que essas 
vulnerabilidades estão sendo exploradas ativamente, o que 
corresponde às pontuações “Temporais” indicando explorações 
ativas. Ao analisar a lista de produtos explorados, as empresas 
também podem determinar quais estão sendo utilizados e, 
portanto, precisam ser monitorados e corrigidos. 

A Figura 6 descreve os fornecedores e os produtos com 
as maiores pontuações CVSS. Através da pontuação CVSS, 
a Cisco indica a existência de um código de exploração de 
prova conceitual. Entretanto, o código não está disponível 
publicamente.

Alertas (Total)

Novos alertas Alertas atualizados

Fonte: Cisco Security Research

2012 2013 20142011

(6200)(6200)

(7400)

(5300)

Tabela 1. Vulnerabilidades mais exploradas

ID do IntelliShield Título Urgência Credibilidade Severidade

Fonte: Cisco Security Research

Básica

Common Vulnerability Scoring System (CVSS)

Temporal

33695  
Vulnerabilidade de divulgação de informações do heartbeat 
TLS/DTLS no OpenSSL 5,0 5,0

35880
Conteúdo de variável de ambiente GNU Bash processando
vulnerabilidade de execução de código arbitrário 10,0 7,4

36121 Vulnerabilidade de injeção de SQL do core do Drupal 7,5 6,2

32718 Vulnerabilidade de execução de código remoto do Adobe Flash Player 9,3 7,7

33961 Vulnerabilidade de execução de código de objeto da memória excluído
pelo Microsoft Internet Explorer 9,3 7,7

28462 Vulnerabilidades de execução de código arbitrário para desvio
de segurança do Oracle Java SE 9,3 7,7

35879 De¢nições de função de variável de ambiente GNU Bash processando 
vulnerabilidade de execução de código arbitrário 10,0 7,4

30128 Vários produtos de fornecedor com respaldo à ação 2: Parâmetro
processando vulnerabilidade de injeção de comando 10,0 8,3

Novos alertas vs. alertas atualizados

Figura 5. Comparação entre alertas novos e atualizados

Fonte: Cisco Security Research

Cisco (18)

Pontuações no CVSS 
(contagem)

HP (13)

Apache (2)

Oracle Java (4)

Microsoft (13)

EMC (2)

Adobe (9)

Observação: as vulnerabilidades na Tabela 1 são as que demonstram 
sinais iniciais de atividade de exploração durante o período observado. 
A maioria dessas vulnerabilidades ainda não foi integrada, o que 
significa que ainda não estão disponíveis nos kits de exploração 
à venda.

Figura 6. Fornecedores e produtos com 
as mais altas pontuações CVSS
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A Cisco Security Research sugere que a diminuição nas 
explorações de Java pode estar parcialmente relacionada 
ao fato de que não havia novas explorações do Java no 
dia zero divulgadas e disponíveis para serem aproveitadas 
pelos adversários em 2014. As versões modernas do Java 
corrigem automaticamente, enquanto as versões mais antigas 
e vulneráveis do Java Runtime Environment estão sendo 
bloqueadas por padrão por fornecedores de navegador. 
A Apple está até acrescentando uma etapa na desabilitação 
de versões antigas e vulneráveis do Java e corrigindo‑as por 
meio de atualizações automáticas. Além disso, desde janeiro 
de 2013, a equipe U.S. Computer Emergency Readiness Team 
(US‑CERT) tem recomendado aos usuários de computadores 
a proteger, desabilitar ou remover o Java.

O Java 8, a versão mais recente, possui controles mais eficientes 
do que os das versões anteriores. Ela também é mais difícil de 
explorar, pois agora requer interação humana, como assinatura 
de código e uma caixa de diálogo perguntando se o usuário 
deseja habilitar o Java. Os criminosos online descobriram alvos 
mais fáceis e voltaram sua atenção para vetores diferentes 
do Java e que oferecem maior retorno sobre o investimento. 

Por exemplo, vários usuários deixam de atualizar os navegadores 
ou os leitores de PDF e do Adobe Flash regularmente, o que 
oferece aos criminosos um número maior de vulnerabilidades 
novas e antigas para serem exploradas. E conforme reportado 
no Relatório de Segurança Semestral da Cisco de 2014, 
o número de kits de exploração com explorações do 
Microsoft Silverlight está crescendo.4

A Figura 7 mostra que o reinado do Java como o principal 
vetor de ataque apresenta tendência de queda há mais de 
um ano. O uso do Flash para lançar explorações tem sido 
imprevisível, com o maior pico em janeiro de 2014. O uso 
do PDF tem sido constante, já que aparentemente vários 
agentes mal‑intencionados preferem insistir em lançar 
campanhas altamente direcionadas por meio de anexos 
de PDF enviados por e‑mail. Mesmo em menor número 
se comparados aos vetores mais estabelecidos, os ataques 
de Silverlight estão aumentando, principalmente desde agosto.

Dez 2012 Jan 2014 Set 2014

Volume de registros

Silverlight      228% PDF     7% Flash    3%Java     34%

Silverlight

PDF

Flash

Java

Fonte: Cisco Security Research

Figura 7. Comparação de tendências de volume por vetor de ataque

Flash e JavaScript: juntos eles trabalham melhor?

Em 2014, a Cisco Security Research observou um crescimento no uso do malware no Flash que interage com o JavaScript. 
A exploração é compartilhada entre dois arquivos diferentes: um Flash e um JavaScript. O compartilhamento de explorações 
em dois arquivos e formatos diferentes dificulta não só a identificação e o bloqueio da exploração por parte dos 
dispositivos de segurança, como também a análise com ferramentas de engenharia reversa. Essa abordagem também 
ajuda os adversários a serem mais eficientes em seus ataques. Por exemplo, se a primeira etapa de um ataque for feita 
inteiramente no JavaScript, a segunda etapa (a transmissão do payload) não ocorrerá até a execução bem-sucedida 
do JavaScript. Dessa forma, somente usuários que possam executar o arquivo mal-intencionado receberão o payload.

Análise: Possíveis fatores para os criminosos  
estarem abandonando as explorações de Java 

Relatório de Segurança Anual da Cisco 2015 | 1. Inteligência de ameaças

  Compartilhar o relatório

http://www.cisco.com/web/BR/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=BR&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b4&REFERRING_SITE=Facebook
http://www.cisco.com/web/BR/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=BR&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b4&REFERRING_SITE=Twitter
http://www.cisco.com/web/BR/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=BR&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b4&REFERRING_SITE=LinkedIn
http://www.cisco.com/web/BR/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=BR&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b4&REFERRING_SITE=Email


12

Conforme explicado na discussão sobre vulnerabilidades 
(consulte a página 8), os adversários utilizam o caminho mais fácil 
disponível para determinar como e onde as explorações serão 
bem‑sucedidas. Eles escolhem os produtos que apresentam 
mais oportunidades de superfície de ataque. Essas oportunidades 
geralmente são criadas pelo uso de softwares desatualizados 
ou sem patches. Por exemplo, a aplicação de patches em 
dispositivos continua sendo um desafio, pois existem muitos 
sistemas ainda vulneráveis ao ataque de SSL Poodle.5 Com base 
nas tendências observadas, a Cisco Security Research sugere 
que a proliferação de versões desatualizadas de softwares 
exploráveis continuará liderando os problemas de segurança 
de grande magnitude.

A Cisco Security Research utilizou mecanismos de varredura 
para analisar os dispositivos conectados à Internet e que 
utilizem o OpenSSL. A equipe determinou que 56% dos 
dispositivos pesquisados usavam versões do OpenSSL com 
mais de 50 meses. Isso significa que, apesar da publicidade 
dada ao Heartbleed,6 da falha de segurança ao lidar com 
o Transport Layer Security (TLS) descoberta em 2014 
e da necessidade urgente de atualizar para a versão mais 
recente do software OpenSSL para evitar essas vulnerabilidades, 
as empresas não estão conseguindo garantir a execução das 
versões mais recentes. A Figura 8 mostra a idade das versões 
do OpenSSL.

Fonte: Cisco Security Research

56%

56% dos dispositivos indexados usam 
versões do OpenSSL com mais de 50 meses

Figura 8. Idade da versão do OpenSSL

Descobrindo a arqueologia de vulnerabilidades: 
Os perigos do software desatualizado e por que 
a correção de falhas não é a única solução
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O aumento no uso de atualização automática pode ser uma 
solução para o problema de software desatualizado. A Cisco 
Security Research analisou dados de dispositivos conectados 
online e que utilizam os navegadores Chrome ou IE. Os dados 
mostraram que 64% das solicitações do Chrome foram originadas 
da versão mais recente do navegador. Para usuários do IE, 
somente 10% das solicitações foram originadas da versão 
mais recente. 

A Cisco Security Research sugere que o sistema de atualização 
automatizado do Chrome pode ser mais bem‑sucedido ao garantir 
que o maior número possível de usuários tenha a versão mais 
recente do software. (Além disso, é possível que os usuários 
do Chrome sejam mais experientes tecnicamente do que 
os usuários do IE e, portanto, mais propensos a atualizarem 
os navegadores e instalarem atualizações.) 

Quando combinada ao declínio na exploração e nas vulnerabilidades 
do Java, a pesquisa indica claramente que os softwares que 
instalam automaticamente suas atualizações parecem ter 
vantagem na criação de uma melhor estrutura de segurança. 
Para superar o eventual compromisso garantido resultante 
dos processos de atualização manuais, talvez tenha chegado 
a hora de as empresas aceitarem as falhas e incompatibilidades 
ocasionais que as atualizações automáticas representam.

Relatório de riscos de mercados verticais do setor: 
O direcionamento pelos adversários e as práticas 
imprudentes dos usuários são uma combinação 
poderosa para empresas em mercados verticais 
de alto risco
A indústria química e farmacêutica despontou como mercado 
vertical com risco mais elevado para exposição a malware na 
Web em 2014. No primeiro semestre, a mídia e a publicidade 
mantiveram o lugar de destaque, mas caíram para o segundo 
lugar em novembro. Resumindo os cinco principais setores: 
produção, transporte e envio e aviação, respectivamente. 
Todos esses mercados verticais ficaram entre os cinco 
principais no primeiro semestre de 2014. 

Embora o mercado vertical de varejo possa ter uma classificação 
mais alta nessa lista devido aos recentes ataques de alta 
repercussão que prejudicaram o setor, foram os ataques, 
e não as violações, que criaram as classificações. 

Para determinar as taxas de ataques de malware específicos 
do setor, a Cisco Security Research comparou a taxa média 
de s de todas as empresas que usam o Cisco Cloud Web 
Security com a taxa média de s de todas as empresas em 
um setor específico que estejam usando o serviço (Figura 9). 
Uma magnitude de ataque do setor acima de 1 reflete um risco 
maior que o normal para s com malware na Web, ao passo que 
uma magnitude inferior a 1 reflete um risco menor. Por exemplo, 
uma empresa com uma magnitude de ataque de 1,7 tem um 
risco 70% maior que a média. De forma inversa, uma empresa 
com magnitude de ataque de 0,7 tem um risco 30% menor 
que a média.

Descoberta x comprometimento 
 

Uma “descoberta” é uma instância em que o malware 
é bloqueado. Ao contrário de um “comprometimento”, 
o usuário não é infectado durante um ataque porque 
não ocorre o download de um arquivo binário. 

Possíveis soluções: aplicação de patches 
e atualizações automáticas
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Figura 9. Risco de mercados verticais para ataques de malware na Web,  
todas as regiões, 01 de janeiro – 15 de novembro de 2014

Fonte: Cisco Security Research

Produtos químicos 
e farmacêuticos 4,78

3,89Mídia e publicidade

2,53Produção

2,08

2,01

Transporte 
e envio

Aviação

Dez principais (1-5)

Alimentos e bebidas 1,68

1,63Jurídico

1,51Agricultura e mineração

1,49

1,42

Seguro

Utilitários

Dez principais 10 (6-10)magnitude magnitude

A Cisco Security Research analisou oito tipos de métodos de 
ataque (Figura 10) para determinar se o direcionamento pelos 
adversários ou a maneira como as pessoas utilizam a Web era 
o principal fator no aumento do risco de mercados verticais 
do setor para ataques de malware. Ela encontrou a combinação 
perfeita de métodos de ataque direcionados e comportamento 
imprudente de usuários online, ambos impactando no nível 
de risco. 

Para determinar se realmente houve uma diferença entre 
o comportamento do usuário de mercado vertical de alto 
e baixo risco, a Cisco Security Research analisou quatro tipos 
de métodos de ataque não direcionados normalmente deparados 
pelos usuários ao navegar na Internet: adware, fraude do clique, 
tentativa de fraude e injeções de iframe. A equipe também 
analisou os quatro tipos de métodos de ataque mais avançados 
que os criminosos normalmente utilizam em campanhas 
direcionadas: exploração, cavalo de troia, OI (detecção 
de malware) e downloader. 

Observação: os oito métodos de ataque foram categorizados pela 
Cisco Security Research em grupos heurísticos.
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Usando os quatro primeiros e os quatro últimos mercados 
verticais mais expostos a malware segundo os dados do 
Cisco Cloud Web Security, a Cisco Security Research pegou 
a porcentagem de incidentes de cada tipo de método de ataque 
e criou taxas médias para esses oito mercados verticais. 
A comparação mostrada na Figura 10 resultou da divisão 
da média mais alta pela mais baixa. Uma proporção de um 
indica que foram observados os mesmos padrões de atividade 
nos grupos mais e menos direcionados. 

Os dados mostram que os mercados verticais do setor com mais 
alto risco encontraram sete vezes mais métodos de ataque de 
downloader sofisticados em comparação com os quatro últimos 
mercados verticais do setor com alto risco. Isso coincide com 
o que era esperado no lugar de métodos de ataque direcionados 
em mercados verticais com mais alto risco.

A taxa de ataques com fraudes do clique e adware também 
é mais alta nos mercados verticais do setor com alto risco e mais 
direcionados, em comparação com os mercados verticais menos 
direcionados e de risco mais baixo. Isso sugere que a diferença 
pode ser mais complexa do que apenas o direcionamento 
por agentes mal‑intencionados. O comportamento do usuário 
também pode implicar na maior exposição a malware, possivelmente 
através de diferenças no modo como os usuários utilizam 

a Internet e seus hábitos de navegação, contribuindo dessa 
forma com a maior frequência de contatos com métodos de 
ataque de malware na Web em mercados verticais do setor 
com alto risco. Além disso, os usuários nos setores em que 
a rápida adoção de mídia nova é incentivada e necessária para 
concorrência e inovação estão mais propensos a se deparar 
com métodos de ataque de malware na Web do que os usuários 
em outros setores, como no governo, em que o uso da Internet 
é mais limitado e/ou controlado de forma rigorosa. 

Por exemplo, a Cisco Security Research sugere que, como os 
usuários do setor de mídia e publicação utilizam a Internet de 
forma assídua, eles têm maior probabilidade de se deparar com 
explorações da Web do que os usuários em outros mercados 
verticais do setor. 

Observação: em 2014, o setor de mídia e publicidade passou por 
um aumento consideravelmente maior que as taxas normais de 
ataques de malware na Web em relação ao que tinha sido observado 
anteriormente pela Cisco Security Research, que vem compilando 
esses dados desde 2008. A exposição dos usuários a malvertising 
(publicidade maliciosa) generalizado em sites legítimos pode ter sido 
um fator contribuinte para esse aumento.

Figura 10. Métodos de ataque de malware na Web: Comparação entre os quatro primeiros e os quatro últimos da lista 
de mercados verticais de alto risco 

Fonte: Cisco Security Research
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Figura 11. Mercados verticais de mais alto nível para exposição a malware na AMER, APJC e EMEA
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Fonte: Cisco Security Research

Veja a seguir os dados de risco de ataques de malware na Web 
para mercados verticais do setor com alto risco de acordo com 
a região. As três regiões estão definidas da seguinte maneira:

 ► América do Norte, América Central e América Latina (AMER)

 ► Ásia Pacífico, China, Japão e Índia (APJC)

 ► África, Europa e Oriente Médio (EMEA)

A Cisco Security Research identificou os mercados verticais do 
setor com mais alto risco (veja os setores listados na Figura 11) 
em todo o mundo e determinou que:

 ► Os usuários do setor de seguros na APJC têm seis vezes mais 
chances de estarem expostos a malware em comparação com 
os 12 mercados verticais analisados em todas as três regiões. 
(Média básica: 1,5.)

 ► Os usuários do setor da aviação na AMER têm cinco vezes 
mais chances de estarem expostos a malware.

 ► Os usuários do setor imobiliário e gestão de terras na APJC 
e os usuários do setor automotivo nessa região têm 3,5 mais 
chances de estarem expostos a malware.

 ► Os usuários do setor de transporte e envio na APJC têm 
3,25 mais chances de estarem expostos a malware.

A Cisco Security Research cita a disparada nos preços de 
terrenos e moradias, os desastres naturais recentes e a alta 
atividade de produção e exportação na APJC como fatores para 
os adversários direcionarem usuários que trabalham ou fazem 
negócios nos setores automotivo, imobiliário e gestão de terras, 
de seguros e de transporte e envio. O roubo de dados do cliente, 
de propriedade intelectual (incluindo o direcionamento por 
estados‑nação) e de dados de frete aéreo são as principais 
motivações para direcionar usuários no setor de aviação na AMER.

Descobertas de malware por região
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As Figuras 12a a 12c revelam, por região, as técnicas que 
criminosos costumam usar para distribuir malware. Os resultados 
desses gráficos têm como base principalmente o local onde os 
blocos de malware na Web ocorreram (ou seja, as descobertas), 
de acordo com os dados do Cisco Cloud Web Security em relação 
aos tipos de ameaças na web.

Durante o ano de 2014, os usuários da região da AMER foram 
alvo principalmente de scripts mal‑intencionados; as injeções 
de iframe ficaram em segundo lugar. Ao longo do ano passado 
na APJC, os criminosos confiaram muito em tentativas de fraude, 
scripts mal‑intencionados e explorações baseadas na Web 
para comprometer os usuários em todos os mercados verticais. 
E, na EMEA, o que prevaleceu foram explorações baseadas 
na Web. 

% totalMétodo de ataque  

24,93%

17,43%Injeção de iFrame   

13,63%Exploração

10,35%

10,06%

Ol (detecção de malware) 

Script

Cavalo de troia  

Fonte: Cisco Security Research

Figura 12b. Distribuição do método de ataque, APJC

Fonte: Cisco Security Research
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Figura 12c. Distribuição do método de ataque, EMEA

Fonte: Cisco Security Research
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Leia o post no blog da Cisco Security, “Threat Spotlight: 
Group 72”, para saber mais sobre o papel da Cisco 
Security Research em ajudar a identificar e interromper 
as atividades de um grupo de agentes de ameaças 
que tem como alvo empresas bastante conhecidas 
e com alto valor de propriedade intelectual nos setores 
de produção, indústria, defesa, meios de comunicação 
e aeroespacial. 
 

Para ver detalhes sobre a ferramenta Remote 
Administration Tool (RAT) utilizada pelo Grupo 72 
para espionagem cibernética, veja este post: 
“Threat Spotlight: Group 72, Opening the ZxShell”.

Figura 12a. Distribuição do método de ataque, AMER

Métodos de ataque para distribuir malware, por região 
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O phishing continua a provar seu valor para os criminosos como 
uma ferramenta de disseminação de malware e roubo de 
credenciais porque os usuários ainda são vítimas de conhecidas 
táticas de spam. Os invasores se deram conta de que, em vez 
de comprometer servidores, é mais fácil explorar os usuários 
pelo navegador e  e‑mail, o que significa que os spammers 
continuam inovando. 

Não é incomum ver um sistema anti‑spam capturar mais de 99% 
do spam que passa por ele. A maioria dos melhores sistemas 
anti‑spam intercepta mais de 99,9% de todo o spam. Nesse 
ambiente, os spammers experimentam praticamente tudo para 
contornar os filtros de spam. Para assegurar que o spam atinja 
o público a que se destina, os spammers estão usando cada 
vez mais essas táticas para evitar a detecção por renomadas 
tecnologias anti‑spam baseadas em IP. 

Digite “snowshoe spam”. A comparação é válida porque os 
calçados de neve permitem que uma pessoa caminhe sobre 
neve profunda, distribuindo seu peso por uma área de superfície 
maior e impedindo que seu pé afunde. Snowshoe spam é um 
tipo de e‑mail em massa não solicitado que é enviado usando 
um grande número de endereços IP e em um volume baixo 
de mensagens por endereço IP, evitando assim que alguns 
sistemas de spam detectem o spam. A Figura 13 destaca 
a ascensão do snowshoe spam de 2013 a 2014.

Em uma recente campanha de snowshoe spam observada pela 
Cisco Security Research, foi usada uma abordagem de blitz. 
Isso significa que toda a campanha de spam ocorreu em apenas 
três horas, mas em um ponto responsável por 10% do tráfego 
mundial de spam (Figura 14).

As mensagens de snowshoe examinadas pelos pesquisadores 
da Cisco mostram algumas características padrão de spam. 
Por exemplo, elas têm linhas de assunto com erros de ortografia, 
como “na factrua 2921411.pdf” e incluem um número gerado 
aleatoriamente. Os acessórios geralmente são arquivos PDF 
contendo um cavalo de Troia que explora uma vulnerabilidade 
no Adobe Reader.

Para reduzir o snowshoe spam, os profissionais de segurança 
não podem simplesmente contar com soluções baseadas 
em reputação, já que as mesmas mensagens em uma 
campanha podem ser provenientes de centenas de locais 
(ou até milhares, no caso de campanhas derivadas de botnet). 
A análise de outras características de spam, como higiene 
de servidor de e‑mail, pode fornecer uma detecção mais 
precisa. Nas campanhas observadas pela Cisco Security 
Research, por exemplo, muitos dos endereços IP não tinham 
DNS (Domain Name System) direto e inverso correspondente, 
o que geralmente é considerado um indicador óbvio da 
ilegitimidade de um servidor de e‑mail. 

Muitos desses endereços IP também não tinham registros 
de envio de e‑mails anteriores ao início da campanha 
de snowshoe, o que indica mais ainda que os criminosos 
online estão usando máquinas comprometidas para criar 
uma infraestrutura para snowshoe spam.

Fonte: Cisco Security Research
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Para saber mais sobre snowshoe spam, consulte o post 
do blog da Cisco Security, “Snowshoe Spam  
Attack Comes and Goes in a Flurry”.

Figura 14. Incidente de campanha de snowshoe spam

Figura 13. Spam de remetentes de snowshoe em ascensão

Atualização de spam: os spammers adotam 
a estratégia de “snowshoe”
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Os volumes de spam no mundo todo estão em ascensão, 
indicando que o spam ainda é um vetor lucrativo para 
criminosos online (Figura 16). Os criminosos continuam 
a refinar as mensagens para aumentar a probabilidade de 
o spam enganar os destinatários e induzi‑los a clicar em links 
perigosos, muitas vezes usando táticas de engenharia social.

Embora o volume de spam tenha estado em declínio nos 
Estados Unidos em 2014, os níveis subiram em outros países 
nesse mesmo período (Figura 15). Segundo a Cisco Security 
Research, isso revela que alguns agentes mal‑intencionados 
podem estar mudando sua base de operações. O aumento no 
volume de spam em alguns países também pode ser um sinal 
de que, em termos de produção de spam, outras regiões estão 

alcançando os Estados Unidos, país que há tempos é a principal 
fonte de spam no mundo. Os Estados Unidos acabaram 
encerrando o ano em um patamar mais elevado.

As mensagens de spear‑phishing, um recurso de criminosos 
online durante anos, evoluíram tanto ao ponto de mesmo 
usuários finais experientes terem dificuldades para detectar 
mensagens falsas entre seus e‑mails autênticos. Essas 
mensagens, que têm como alvo indivíduos específicos com 
uma mensagem bem projetada, parecem vir de fornecedores 
ou prestadores de serviços conhecidos, dos quais os usuários 
costumam receber mensagens (por exemplo, serviços 
de entrega, sites de compra online e provedores de música 
e entretenimento). E‑mails com um nome confiável e um 
logotipo, ainda que falsos, têm mais peso do que as antigas 
mensagens de spam divulgando produtos farmacêuticos 
ou relógios. E, se as mensagens tiverem um plano de ação 
conhecido dos destinatários, como um aviso sobre um pedido 
recente ou o número de rastreamento de uma entrega, 
os usuários serão atraídos para clicar em links contidos 
no e‑mail.

A Cisco Security Research observou recentemente um pequeno 
número de mensagens pretensamente originárias da Apple Inc., 
alegando que os destinatários tinham baixado um jogo popular 
para dispositivos móveis iOS. A linha de assunto do e‑mail 
incluía um número de recibo gerado aleatoriamente, outro toque 
aparentemente autêntico, já que e‑mails legítimos normalmente 
contêm um número assim. Um link na mensagem sugeria que 
os destinatários fizessem login e alterassem suas senhas caso 
o download do jogo não tivesse iniciado, e o link redirecionava 
o usuário para um conhecido site de phishing.

Fonte: Cisco Security Research
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Figura 16. Aumento no volume mundial de spam em 2014
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Quando os spammers encontram uma fórmula que tenha êxito 
(ou seja, conseguem convencer os usuários a clicar em links 
dentro de spam ou comprar produtos falsificados), eles ajustam 
as mensagens para que a estrutura básica permaneça a mesma. 
As mensagens são diferentes o bastante para que eles sejam 
capazes de driblar os filtros de spam, pelo menos por um certo 

tempo. Na Tabela 2, os pesquisadores da Cisco registraram 
o número de vezes, durante um período de amostragem, 
em que os spammers tentaram alterar o conteúdo da mensagem 
a fim de evitar as atenuações em curso. A tabela lista as ameaças 
que exigiram mudanças de regra por parte da Cisco Email 
Security Appliance (ESA).

ID do IntelliShield Título Versão Urgência Credibilidade Severidade

Fonte: Cisco Security Research

24986
Alerta de surto de ameaças: Falsa noti�cação de expedição 
por FedEx 95

30527
Alerta de surto de ameaças: Anexo mal-intencionado com 
fotos pessoais 81

36121
Alerta de surto de ameaças: Falso cancelamento de 
pagamento eletrônico 80

23517
Alerta de surto de ameaças: Falsa mensagem de e-mail com 
pedido de produto 79

23517
Alerta de surto de ameaças: Falso anexo de apresentação 
de fatura 78

27077
Alerta de surto de ameaças: Falsa noti�cação de transferência 
de dinheiro 78

26690
Alerta de surto de ameaças: Falsa noti�cação de transferência 
por pagamento bancário 78

31819
Alerta de surto de ameaças: Falso e-mail de entrega 
de mensagem de fax 88

Tabela 2. Alertas de surto de ameaças: as ameaças de phishing e de spam mais persistentes

Os spammers transformam mensagens para escapar 
da detecção
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A Cisco Security Research realizou recentemente uma análise 
aprofundada de uma ameaça baseada na Web que usa 
malvertising (publicidade maliciosa) de complementos do 
navegador da Web como meio de distribuição de malware 
e aplicativos indesejados. O grupo descobriu que a ameaça 
tem características fortes que lembram o comportamento 
de um botnet. Com essa pesquisa da equipe, que incluiu 
a análise da atividade de mais de 800.000 usuários em 
70 empresas de 1º de janeiro a 30 de novembro de 2014, 
a Cisco Security Research pôde mensurar a dimensão da 
ameaça e corroborar a intenção e a estrutura. 

A análise revelou que essa linha de complementos do navegador 
é muito mais ampla do que se esperava e que os criadores 
de malware estão usando uma combinação de ultrassofisticados 
códigos escritos profissionalmente e um requintado modelo 
de negócios para manter o malware em operação rentável 
em longo prazo. Em outras palavras, o controle total sobre 
o host de destino não é necessário para o êxito da monetização. 
Isso leva ao aumento da prevalência de malware otimizado 
para monetização de longo prazo sobre uma grande população 
atingida e deliberadamente projetado para reduzir o impacto 
no host afetado.

Os usuários comprometidos são infectados com esses 
complementos do navegador mal‑intencionados por meio 
da instalação do pacote de software (software distribuído 
com outro produto ou pacote de software) e geralmente sem 
consentimento claro do usuário. Aplicativos como ferramentas 
de PDF ou players de vídeo baixados de fontes não confiáveis  
são instalados conscientemente pelos usuários, acreditando que 
são legítimos. Os aplicativos podem ser “empacotados” com 
softwares mal‑intencionados e indesejados. Essa abordagem 
de distribuição de malware segue um esquema de monetização 

PPI (pagamento por instalação), no qual o publicador é pago por 
cada instalação do software incluída no aplicativo original. 

Muitos usuários confiam inerentemente em complementos ou 
simplesmente os veem como benignos, por isso é que esta 
abordagem de distribuição de malware está se revelando um 
sucesso para agentes mal‑intencionados. Esse método de 
distribuição de malware permite que os criminosos diminuam 
sua dependência de outras técnicas, como kits de exploração, 
que podem ser mais detectáveis. (Consulte “Explorações 
da Web: para os autores de kits de exploração, manter 
o lugar de destaque pode não significar que você é o melhor”, 
na página 7.)

A Cisco Security Research observou que o tráfego da Web 
gerado por essa linha de complementos do navegador tem 
características específicas e pode ser identificado por dois 
padrões bem definidos. A string de consulta geralmente 
contém dados codificados, nos quais são extraídas informações 
como o nome do complemento e a URL que o usuário visitou 
anteriormente (incluindo links de Intranet). 

Durante a análise, a Cisco Security Research encontrou 
mais de 4.000 nomes diferentes de complementos, como 
PassShow, Bettersurf, Bettermarkit e SHAs associados 
(bee4b83970ffa8346f0e791be92555702154348c14bd8 
a1048abaf5b3ca049e35167317272539fa0dece3ac1a60 
10c7a936be8cbf70c09e547e0973ef21718e5). Como pode 
ser usado mais de um nome de complemento por instalação,  
fica muito difícil rastrear o malware (Figura 17).

Pacote de software ComplementoComplemento

Extrai navegação 
e outras informações

Insere propaganda em páginas 
da Web visitadas

Contém software 
mal-intencionado 

adicional 

Fonte: Cisco Security Research

Figura 17. Fluxo de infecção e atividade de ameaças

Malvertising de complementos do navegador: 
infligindo danos leves por usuário para ganhar 
grandes recompensas
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O malware detecta os tipos de sistemas operacionais e permite explorações 

Os pesquisadores de segurança da Cisco observaram que os complementos mal-intencionados que eles analisaram 
exibem um determinado tipo de publicidade, dependendo da “impressão digital” do navegador de um usuário. 
Os anúncios injetados para usuários do Linux geralmente eram sobre sites de jogos online. Os usuários que tinham 
o Microsoft IE instalado foram redirecionados para anúncios que levam ao download de um software aparentemente 
legítimo, mas que, na verdade, é mal-intencionado.

Segundo análise de 11 meses de atividade do usuário 
em 70 empresas, o número de usuários afetados por esta 
ameaça tem aumentado. Em janeiro, 711 usuários foram 
afetados, mas, na segunda metade do ano, o número 
de usuários afetados ficou acima de 1.000, com um pico 
de 1751 em setembro (Figura 18). Uma das razões para 
o aumento significativo em setembro e outubro poderia ser 
o aumento da atividade online, com as pessoas de volta 
ao trabalho após as férias. 

Através da pesquisa, os especialistas em segurança da Cisco 
ficaram sabendo que os adversários estão empregando vários 
servidores diferentes para ajudar nas campanhas contra malware. 
Isso provavelmente significa que uma organização criminosa 
cibernética capacitada para manter suas atividades segmentadas 
é responsável pela ameaça ou que um “provedor de tecnologia” 
está vendendo seu produto para vários grupos. De qualquer 
maneira, quem quer que seja o responsável pela distribuição 
do malware parece estar tentando criar um botnet de tamanho 
considerável.

Jan. 2014 Nov. 2014

Usuários afetados por mês
Fonte: Cisco Security Research

Máx. afetadoEmpresas70 Meses11
Todos os 
usuários886.646 1751

Figura 18. Número de usuários afetados por mês,  
de janeiro a novembro 2014

Linux Microsoft IE

Fonte: Cisco Security Research
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A Cisco Security Research também encontrou mais 
de 500 domínios exclusivos associados a esta ameaça, 
sendo 24 deles classificados no Alexa abaixo dos 1 milhão 
de domínios principais. Muitos também são domínios 
relativamente bem classificados (Figura 19). Isso significa 
que eles são domínios populares, mas muito perigosos para 
os usuários devido ao risco de comprometimento.

Alguns dos domínios estão ativos há mais de um ano, mas 
a maioria tem um ciclo muito mais curto, de apenas algumas 
semanas (Figura 19). Todos os domínios compartilham uma 
característica: se tornaram populares muito rapidamente.

pretool.net

optopti.net

tollbahsuburban.com

yardarmsweatermothy.com

unbentdilativecutpurse.com

mulctsamsaracorbel.com

couphomegame.com

coupvictory.com

couploss.com

couplose.com

10.000-1.000.000 >1.000.000<10.000

Fonte: Cisco Security Research

Únicos 
Domínios568+ 24 Listados atualmente 

no Alexa.com 10 Têm altos rankings de popularidade 
nos últimos 6 meses

Junho de 2014

Classi�cação de tráfego do Alexa.com:

Nov. 2014

Dicas de prevenção e correção 

Para evitar que sejam comprometidos pelo esquema 
de complementos do navegador ou para tratar 
uma infecção atual, os usuários devem adotar 
as seguintes dicas:

 ► Fazer download de aplicativos de fontes confiáveis
 ► Cancelar a seleção de software indesejado 
em instalações de pacote

 ► Usar análise de ameaças, tecnologias de sandbox 
e tecnologias de segurança da Web para ajudar 
a prevenir e detectar esse tipo de ameaça

 ► Remover complementos manualmente, se possível; 
além disso, utilizar ferramentas antispyware para 
eliminar programas indesejados

Figura 19. Domínios mais populares usados para malvertising (publicidade maliciosa) 
no esquema de complementos do navegador, classificados no Alexa
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Recursos de segurança da Cisco: Qual é a eficácia 
das avaliações das empresas?
Como os profissionais de segurança corporativa veem 
as condições técnicas das empresas para lidar com violações 
de segurança? De acordo com o novo Estudo comparativo 
de recursos de segurança da Cisco, a resposta pode 
depender do papel que eles desempenham em uma empresa 
e do segmento em que trabalham. 

A Figura 20 mostra as respostas de profissionais por setor 
e porte da empresa. Fabricantes não relacionados a computador 
e entrevistados do setor de serviços/energia relatam os mais 
altos níveis de conhecimento e envolvimento com segurança.

N (número de entrevistados) = 1.738

Per�l dos entrevistados no Estudo comparativo de recursos de segurança

14%15%
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76%
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66%
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(mais de 1.000 funcionários)

52%
Mercado de médio porte 
(250 a 999 funcionários)

48%

Fonte: Estudo comparativo de recursos de segurança da Cisco

2. Estudo comparativo de recursos 
de segurança da Cisco
Para avaliar a percepção dos profissionais de segurança sobre a situação da segurança 
em suas empresas, a Cisco perguntou a Diretores executivos de segurança da informação 
(CISOs) e a gerentes de operações de segurança (SecOps) em vários países e em empresas 
de diferentes portes sobre seus procedimentos e recursos de segurança. O Estudo comparativo 
de recursos de segurança da Cisco, concluído em outubro de 2014, apresenta uma visão 
mais aprofundada sobre o nível de sofisticação das operações de segurança e as práticas 
de segurança atualmente em uso.

Figura 20. Perfis dos entrevistados e condições técnicas das violações de segurança
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O estudo pesquisou CISOs e gerentes de SecOps para 
aprender sobre os recursos que as empresas estão dedicando 
à segurança cibernética; suas operações, políticas e procedimentos 
de segurança; e o nível de sofisticação de suas operações 
de segurança cibernética. A boa notícia da pesquisa é que 
a maioria dos profissionais de segurança acreditam que têm 
as ferramentas e os processos necessários para manter o nível 
de segurança de forma eficaz. No entanto, os CISOs são 
notadamente mais otimistas do que seus colegas de SecOps 
sobre a situação da segurança de suas empresas. Por exemplo, 
62% dos CISOs dizem que concordam plenamente que 
os processos de segurança na sua empresa estão claros 
e foram bem assimilados, em comparação com apenas 48% 
dos gerentes de SecOps. Os CISOs também encaram seus 
processos de segurança sob um ângulo mais favorável. 
59% dos entrevistados concordam plenamente que esses 
processos são otimizados e que o foco agora é a melhoria dos 
processos, em comparação com 46% dos gerentes de SecOps.

Por que a diferença nos níveis de confiança? Provavelmente 
devido ao fato de que os CISOs estão mais afastados das 
atividades diárias de segurança, ao passo que a equipe 
de SecOps trabalha em conjunto para resolver incidentes de 
segurança de grande ou pequena proporção. Um CISO de uma 
empresa muito grande pode não perceber que mil máquinas 
estão infectadas por malware no cotidiano, ao passo que 
o gerente de SecOps teria dedicado muito mais tempo para 
atenuar a infecção, daí sua perspectiva menos otimista sobre 
a segurança organizacional. 

Além disso, os CISOs podem estar definindo políticas, como 
o bloqueio do acesso à mídia social, o que lhes dá a ilusão 
de defesas de segurança mais impenetráveis e rigorosas. 
No entanto, ao fechar esses canais completamente, pode faltar 
às equipes de segurança conhecimento ou experiência das 
ameaças que ainda existem fora de suas redes.

Outra brecha na confiança apareceu quando os entrevistados 
foram questionados sobre a sua confiança nas políticas de 
segurança corporativas. Tanto CISOs como gerentes de 
SecOps demonstram altos níveis de confiança nas políticas 
(consulte a Figura 21); no entanto, eles têm menos confiança 
na sua capacidade de analisar e conter problemas (consulte 
a Figura 28). 

Uma brecha semelhante apareceu quando os entrevistados 
foram questionados sobre os controles de segurança. Quase 
todos disseram que possuíam bons controles de segurança, 
mas cerca de 1/4 reconhece que suas ferramentas de 
segurança são apenas “um pouco” ao invés de “muito” 
ou “extremamente” eficazes (consulte a Figura 29). 

A confiança nas práticas e nos processos de segurança também 
parece variar de acordo com o segmento. CISOs e gerentes de 
SecOps de empresas de telecomunicações e serviços/energia 
parecem ser os mais confiantes, enquanto empresas da área 
de saúde, do governo, de serviços financeiros e de produtos 
farmacêuticos parecem menos confiantes. Por exemplo, 
62% dos executivos de segurança dos setores de serviços/
energia e telecomunicações concordam plenamente que 
seus processos de segurança são otimizados, em comparação 
com 50% dos que trabalham em serviços financeiros e 52% 
no governo. 

Os profissionais de segurança dos setores de serviços/energia 
e telecomunicações parecem ter as práticas de segurança 
mais sofisticadas, enquanto empresas do governo e de serviços 
financeiros parecem menos sofisticadas. As empresas de serviços 
e energia tendem a ter procedimentos e processos bem 
documentados para rastreamento de incidentes. No entanto, 
isso não significa necessariamente que elas sejam mais seguras 
do que empresas de outros segmentos.

Os pro�ssionais de segurança dos setores de serviços/energia e telecomunicações parecem ter as práticas de segurança mais so�sticadas, 
enquanto empresas do governo e de serviços �nanceiros parecem menos so�sticadas. As empresas de serviços e energia tendem a ter procedimentos 
e processos bem documentados para rastreamento de incidentes, embora isso não signi�que necessariamente que elas sejam mais seguras do que 
empresas de outros segmentos

Serviços/Energia e Telecomunicações

% concordam plenamente que os processos de segurança estão otimizados. Agora o foco é na melhoria dos processos:

54%90% das empresas estão con�antes em 
relação a seus procedimentos, processos 
e políticas de segurança

Entretanto, 54% tiveram de lidar com as críticas 
resultantes de uma quebra de segurança

90%

FinanceiroGoverno

Poucas diferenças surgem entre empresas de médio porte e grandes corporações, indicando que o número 
de funcionários isoladamente tem pouco a ver com a so�sticação da segurança.

Fonte: Estudo comparativo de recursos de segurança da Cisco

62% 52% 50%

Figura 21. Principais resultados por setor e cargo
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Mapeamento de níveis de so�sticação do exemplo atual

A Cisco explorou várias opções de segmentação de amostra antes de selecionar uma solução de cinco 
segmentos com base em uma série de perguntas relativas a processos de segurança. A solução de cinco 
segmentos mapeia de forma razoavelmente estreita para o Capability Maturity Model Integration (CMMI).

Otimização Alto
Nível 5: Foco na
melhoria dos 
processos

Gerenciado de 
forma quantitativa Médio alto

Nível 4: Processos 
mensurados 
e controlados de 
forma quantitativa

De�nido Médio
Nível 3: Processos 
caracterizados 
pela empresa; 
geralmente proativos

Pode ser repetida Médio baixo
Nível 2: Processos 
caracterizados 
por projetos; 
geralmente reativos

Inicial
Nível 1: Processos 
ad hoc, imprevisíveis Baixo

Fonte: Estudo comparativo de recursos de segurança da Cisco

O Estudo comparativo de recursos de segurança da Cisco 

também destacou as características de empresas que têm 

posturas de segurança mais sofisticadas do que outras. 

Estas características incluem:

 ► Liderança executiva que prioriza a segurança

 ► Políticas e procedimentos claros e bem documentados

 ► Ferramentas integradas que funcionam em conjunto

91% dos entrevistados de empresas sofisticadas concordam 
plenamente que os executivos da empresa consideram 
a segurança uma prioridade alta, enquanto que apenas 
22% dos entrevistados das empresas menos sofisticadas 
concordam com essa declaração. Além disso, 88% dos 
entrevistados de empresas sofisticadas concordam plenamente 
que os processos de segurança estão claros e foram bem 
assimilados, em comparação com 0% dos entrevistados 
das empresas menos sofisticadas.

Figura 22. Mapeamento de níveis de sofisticação do exemplo atual

Sinais de sofisticação da segurança
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O alto nível de empresas com um responsável pela segurança é animador: sem uma liderança em segurança, os processos 
são menos de�nidos, comunicados e executados. É provável que as recentes violações de segurança tenham estimulado 
as empresas a reservar um espaço para o gerenciamento de segurança em seus cargos executivos.

Principais descobertas

% concordam plenamente que:

Os processos de segurança estão 
claros e foram bem assimilados

91% relatam que têm um executivo com responsabilidade direta pela segurança
Geralmente, um CISO (29%) ou um CSO (24%).

91%

SecOps CISO ou equivalente

Os processos de segurança estão 
otimizados e o foco agora é a melhoria 
dos processos

Os CISOs (e equivalentes) são mais otimistas que os gerentes de SecOps sobre a situação da segurança 
de suas empresas, talvez porque estejam longe da realidade do dia a dia.

48%

46%

62%

59%

Fonte: Estudo comparativo de recursos de segurança da Cisco

Figura 23. Principais resultados da liderança em segurança dentro das empresas

A Figura 23 mostra que 91% dos entrevistados relatam que 
têm um executivo com responsabilidade direta pela segurança, 
geralmente um CISO ou um Diretor executivo de segurança 
(CSO). O alto nível de empresas com um responsável pela 
segurança é animador: sem uma liderança em segurança, 
os processos são menos definidos, comunicados e executados. 
É provável que as recentes violações de segurança de entidades 
conhecidas tenham estimulado as empresas a reservar 
um espaço para o gerenciamento de segurança em seus 
cargos executivos.

78% dos entrevistados de empresas mais sofisticadas 
concordam plenamente que as tecnologias de segurança 
estão bem integradas para funcionar em conjunto de forma 
eficaz, se comparadas a 17% dos entrevistados das empresas 
menos sofisticadas.

Uma boa notícia para as empresas que esperam aumentar 
a sofisticação de seus processos de segurança é que montar 
uma equipe grande de talentos cobiçados na área de segurança 
não é necessariamente uma exigência. Nas empresas menos 
sofisticadas, o número médio de profissionais de segurança é 32; 
e, nas com nível mais alto de sofisticação, o número médio 
de pessoas na equipe de segurança também é 32. Portanto, 
empregar mais pessoas não parece estar diretamente relacionado 
a um gerenciamento mais adequado dos processos de segurança. 
Uma maneira melhor de lidar com a formação da equipe 
de segurança seria encontrar uma proporção ideal entre 
pessoal de segurança e o total de funcionários da empresa. 
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As empresas de segurança menos so�sticadas geralmente não acreditam que os executivos consideram a segurança 
uma prioridade alta, nem que os processos de segurança estão claros e foram bem assimilados

Principais resultados:

% concordam plenamente que

Entretanto, o tamanho da equipe de segurança não prevê so	sticação

Os processos de segurança estão claros 
e foram bem assimilados

Empresas so	sticadas em termos de segurança se distinguem facilmente das menos so	sticadas...

So�sticadas em termos de segurança Menos so�sticadas

As tecnologias de segurança são bem integradas 
para funcionar em conjunto de forma e�caz

O número médio de pro�ssionais de segurança 
na empresa representados em cada um dos 
cinco segmentos

88%

78%

0%

Os executivos das empresas consideram 
a segurança uma prioridade alta

91% 22%

17%

Baixo Médio baixo Médio Médio alto Alto

32 49 29 30 32

Fonte: Estudo comparativo de recursos de segurança da Cisco

Figura 24. Principais resultados da priorização da segurança

A Figura 24 mostra que as empresas de segurança menos 
sofisticadas geralmente não acreditam que os executivos 
consideram a segurança uma prioridade, nem que os processos 
de segurança estão claros e foram bem assimilados.

Ao comparar o nível de sofisticação de segurança das 
empresas por país, surgiram mais notícias boas: as empresas 
altamente sofisticadas são a maioria em cada segmento. 
Entretanto, os entrevistados em alguns países parecem ter 
uma visão mais positiva de suas próprias medidas de segurança, 
em comparação com o restante do mundo. As percepções 
exageradamente confiantes dos entrevistados em alguns países 
podem ser devidas, em parte, aos valores sociais básicos de uma 
cultura, como a necessidade de apresentar uma imagem positiva 
de si próprio e, portanto, da empresa.

Cuidado com o excesso de confiança 

Embora os CISOs e gerentes de SecOps demonstrem 
confiança em relação a suas operações de segurança, 
eles também indicam que não usam as ferramentas 
padrão que podem ajudar a impedir violações de 
segurança. Menos de 50% dos entrevistados usam 
estas ferramentas:

 ► Administração de identidades ou provisionamento 
de usuários

 ► Correção de falhas e configuração
 ► Teste de penetração
 ► Análise de endpoint
 ► Varredura de vulnerabilidades
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Recursos de segurança da empresa 

As empresas têm uma média de 123 prossionais dedicados à segurança. As organizações governamentais são as mais 
propensas a terceirizar seus serviços de segurança.

Snapshot de recursos de segurança

SIM 91%

NÃO 9%

Sua empresa tem uma equipe de 
resposta a incidentes de segurança?

Número de prossionais de segurança dedicados

24%

2%
8% 9%

15% 18%

7%
16%

1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-99 100-199 200+

Percentual médio de tempo
gasto em tarefas relacionadas 
à segurança

63%

Aparentemente, o governo terceiriza mais serviços de segurança do que outros grupos do setor.

Que serviços de 
segurança são 
terceirizados?

Assessoria e consultoria
51%

Nenhum/
Todos internos

21%
Monitoramento
42%

Auditoria
41%

Resposta a incidentes
35%

Correção
34%

Fonte: Estudo comparativo de recursos de segurança da Cisco

Número médio de prossionais 
dedicados à segurança

123

Figura 25. Número de profissionais dedicados à segurança nas empresas 
As empresas têm uma média de 123 profissionais dedicados à segurança. As organizações governamentais são as mais propensas 
a terceirizar seus serviços de segurança. 
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13% dos entrevistados a�rmam que nenhuma das defesas contra ameaças à segurança usadas é administrada 
por serviços em nuvem. Isso é particularmente verdadeiro para os setores de serviços de saúde, serviços �nanceiros 
e produtos farmacêuticos.

Defesas contra ameaças à segurança usadas pelas empresas

Segurança de rede, 
rewalls/prevenção contra invasões

Segurança da Web

Segurança de e-mail/envio de mensagens

Prevenção contra perda de dados 

Criptogra
a/privacidade/proteção de dados

Controle de acesso/autorização

Autenticação

Segurança da mobilidade

Rede sem 
o segura

Proteção de endpoints/antimalware

Varredura de vulnerabilidades

VPN

Administração de identidades/provisionamento de usuários

Segurança das informações e gerenciamento de eventos (SIEM)

Análise de rede

Correção de falhas e con
guração

Teste de penetração

Defesa contra DDoS

Análise de endpoint

SecOps CISO SecOps CISO
57% 64%

56% 62%

53% 58%

55% 55% - -

52% 55% - -

55% 52%

54% 51%

48% 54%

47% 52%

45% 52%

44% 51%

49% 46%

43% 47%

39% 46%

41% 43%

38% 40%

39% 37%

35% 37%

29% 33%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30% 39%

33% 41%

33% 41%

24% 24%

24% 22%

24% 32%

22% 30%

24% 27%

24% 26%

25% 27%

16% 23%

20% 19%

Defesas contra ameaças 
à segurança usadas pela empresa

Defesas administradas por 
meio de serviços em nuvem

n=797  n=941 n=759 n=887

Entrevistados de segurança que usam defesas contra ameaças à segurança; n=1.646

Fonte: Estudo comparativo de recursos de segurança da Cisco

Figura 27. Defesas contra ameaças à segurança usadas pelas empresas
Várias defesas contra ameaças à segurança foram usadas pelas empresas em 2014.

Cerca de dois terços dos entrevistados a�rma que suas tecnologias de segurança são modernas e atualizadas com frequência

Uma proporção signi�cativamente maior de CISOs (70%) a�rma que a infraestrutura da sua empresa é muito moderna, em comparação com 
gerentes de SecOps (57%).

Como você descreveria sua infraestrutura de segurança? Base: n=1738

As empresas de telecomunicações são as mais propensas a declarar que sua infraestrutura de segurança 
está sempre atualizada.

A nossa infraestrutura de segurança é muito moderna e é constantemente 
atualizada com as melhores tecnologias disponíveis.64%

Substituímos ou atualizamos nossas tecnologias de segurança regularmente, 
mas elas não estão equipadas com as ferramentas mais recentes e e�cientes.33%

Substituímos ou atualizamos nossas tecnologias de segurança somente 
quando as antigas não funcionam mais ou estão obsoletas, ou quando identi�camos 
necessidades completamente novas.

3%

Fonte: Estudo comparativo de recursos de segurança da Cisco

Figura 26. Tecnologias de segurança usadas nas empresas
Cerca de dois terços dos entrevistados afirmam que suas tecnologias de segurança são modernas e atualizadas com frequência.
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Temos as ferramentas necessárias para analisar e fornecer feedback sobre 
os recursos da nossa prática de segurança 10% 41% 49% 4% 39% 57%

Podemos melhorar os controles de segurança em ativos de alto valor 
caso as circunstâncias exijam 10% 43% 47% 3% 38% 59%

Nossos recursos de bloqueio e detecção de ameaças estão sempre atualizados 9% 38% 53% 3% 36% 61%

A segurança é bem integrada em recursos comerciais e metas da nossa empresa 10% 39% 51% 2% 34% 64%

Mais entrevistados do mercado de médio porte concordam plenamente que “revisam e aprimoram as práticas 
de segurança de forma regular, formal e estratégica ao longo do tempo” em comparação com entrevistados 
de grandes corporações.

Embora aparentemente as empresas tenham con�ança em suas políticas de segurança corporativas, elas demonstram muito 
menos con�ança na sua capacidade de analisar e conter problemas.

SecOps CISO
Discordo/Concordo/

Concordo plenamente
Disagree/Concordo/

Concordo plenamente

Os ativos de informação estão inventariados e classi�cados de forma clara 11% 40% 49% 4% 38% 58%
Fazemos um excelente trabalho gerenciando segurança de RH 9% 45% 46% 4% 36% 60%
As instalações de computador dentro da minha empresa são bem protegidas 10% 39% 51% 4% 34% 62%

Os controles técnicos de segurança em sistemas e redes são bem gerenciados 6% 41% 53% 3% 31% 66%
Os direitos de acesso a redes, sistemas, aplicativos, funções e dados são 
controlados de forma apropriada

8% 35% 57% 4% 32% 64%

Fazemos um bom trabalho de construção de segurança em sistemas e aplicativos 10% 38% 52% 4% 32% 64%
Fazemos um bom trabalho de construção de segurança em nossos 
procedimentos para adquirir, desenvolver e manter sistemas

9% 41% 50% 4% 35% 61%

Políticas de segurança  n=797n=1738  n=941

SecOps CISO

Revisamos e aprimoramos nossas práticas de segurança de forma regular, 
formal e estratégica ao longo do tempo

7% 42% 51% 3% 36% 61%

Investigamos incidentes de segurança rotineira e sistematicamente 11% 40% 49% 3% 37% 60%

Analisamos regularmente a atividade de conexão na rede para garantir que 
as medidas de segurança estejam funcionando conforme o esperado

8% 39% 53% 4% 33% 63%

Nossas tecnologias de segurança são bem integradas para funcionar 
em conjunto de forma e�caz

9% 40% 51% 3% 37% 60%

É fácil analisar e conter um problema e corrigir as explorações 15% 44% 41% 8% 42% 50%

Operacionalização da segurança  n=797n=1738  n=941

Fonte: Estudo comparativo de recursos de segurança da Cisco

Discordo/Concordo/
Concordo plenamente

Disagree/Concordo/
Concordo plenamente

Figura 28. Níveis de confiança nas políticas de segurança corporativas e na capacidade organizacional de conter problemas
Embora as empresas pareçam confiar nas suas políticas de segurança corporativas, elas demonstram muito menos confiança  
na sua capacidade de analisar e conter problemas.

Operações, procedimentos e políticas de segurança da empresa

Níveis de confiança nas políticas de segurança corporativas

Níveis de confiança na capacidade organizacional de conter problemas
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Os pro�ssionais de segurança do setor de transporte expressam menos con�ança na capacidade da empresa 
de detectar ameaças à segurança e defender-se contra elas.

Embora os pro�ssionais de segurança acreditem que suas empresas possuem bons controles de segurança, 
cerca de 1/4 dos entrevistados reconhece que suas ferramentas de segurança são apenas “um pouco” e�cazes

SecOps CISO
Discordo/Concordo/

Concordo plenamente
Discordo/Concordo/

Concordo plenamente

Seguimos uma prática de resposta a incidentes padronizada, como RFC2350, 
ISO/IEC 27035:2011 ou certi�cação norte-americana

15% 42% 43% 6% 40% 54%

Temos processos e�cientes para interpretar relatórios de incidentes, 
compreendê-los e priorizar sua entrada

11% 46% 43% 4% 39% 57%

Temos bons sistemas para veri�car se os incidentes de segurança realmente ocorreram 11% 41% 48% 4% 36% 60%
Temos um bom sistema para categorizar informações relacionadas à segurança 10% 43% 47% 4% 37% 59%

Fazemos um bom trabalho de noti�cação e colaboração com as partes interessadas 
sobre incidentes de segurança

10% 46% 44% 3% 40% 57%

Temos procedimenatos e processos bem documentados para rastreamento 
e resposta a incidentes

9% 40% 51% 4% 35% 61%

As avaliações de risco cibernético são incorporadas rotineiramente ao nosso 
processo de avaliação de risco geral

10% 37% 53% 4% 36% 60%

Controles de segurança  n=797n=1738  n=941

Um número bastante signi�cativo de entrevistados do setor de serviços/energia concordam plenamente com 
a a�rmação “Temos procedimentos e processos bem documentados para rastreamento e resposta a incidentes” 
do que pro�ssionais da maioria dos outros setores.

Permitem que avaliemos possíveis riscos à segurança

Permitem que adotemos políticas de segurança

SecOps CISO

Nenhuma ou 
Não muito e�caz

Nenhuma ou 
Não muito e�caz

Razoavelmente 
e�caz

Razoavelmente 
e�caz

Extremamente 
e�caz

Extremamente 
e�caz

Muito 
e�caz

Muito 
e�caz

Bloqueiam ameaças à segurança conhecidas

Detectam anomalias na rede e defendem de forma 
dinâmica contra alterações em ameaças adaptativas

Analisam e contêm um problema e corrigem 
explorações futuras

E�cácia das ferramentas de segurança  n=797

31%

31%

28%

30%

33%

44%

45%

46%

44%

44%

18%

19%

21%

20%

18%

22%

23%

21%

24%

27%

51%

55%

54%

53%

52%

25%

21%

24%

22%

20%

n=1738  n=941

Fonte: Estudo comparativo de recursos de segurança da Cisco

Figura 29. Opiniões dos entrevistados sobre controles de segurança da empresa e ferramentas de segurança corporativas
Embora os profissionais de segurança acreditem que suas empresas possuem bons controles de segurança, cerca de 1/4 dos 
entrevistados reconhece que suas ferramentas de segurança são apenas “um pouco” eficazes.
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As respostas dos CISOs e dos SecOps são consistentes, exceto pela interrupção da comunicação de softwares 
mal-intencionados.

Os pro�ssionais de segurança são os mais propensos a usar logs de �rewall para analisar comprometimentos, embora geralmente 
esses logs não contenham dados de alta qualidade ou contexto para as informações. Para conseguir uma análise melhor dos 
comprometimentos, os pro�ssionais de segurança devem visualizar regularmente os logs de IDS e IPS

SecOps CISO

Log de �rewall 59% 62%

Análise de log do sistema 58% 60%

Análise de regressão de arquivo ou malware 51% 58%

Análise de �uxo de rede 51% 54%

Análise do Registro 48% 51%

Análise de captura do pacote completo 44% 48%

Análise de log/evento correlacionado 40% 44%

Análise de memória 39% 43%

Análise de disco 38% 41%

Detecção de indicadores de comprometimento (IOC) 38% 38%

Equipes de análise/resposta a incidentes externas [ou terceirizadas] 36% 38%

Processos para analisar sistemas comprometidos
 n=797  n=941

SecOps CISO
 n=797  n=941

Processos para eliminar a causa de incidentes 
de segurança

55% 60%Quarentena ou remoção de aplicativos mal-intencionados

55% 56%Análise do problema

51% 55%Interrupção de comunicação de softwares mal-intencionados 

51% 53%Monitoramento adicional

50% 51%Atualizações de políticas

47% 49%Interrupção de comunicação de aplicativos comprometidos

46% 48%Desenvolvimento de correções em longo prazo 

43% 47%Repaginação de sistema para o estado anterior

Entrevistados do governo tendem a relatar o uso de mais processos para análise de sistemas comprometidos 
do que entrevistados da maioria dos outros setores.

Fonte: Estudo comparativo de recursos de segurança da Cisco

Figura 30. Processos usados para analisar sistemas comprometidos e eliminar causas de incidentes de segurança
Os profissionais de segurança são os mais propensos a usar logs de firewall para analisar comprometimentos, embora geralmente 
esses logs não contenham dados de alta qualidade ou contexto para as informações. Para conseguir uma análise melhor dos 
comprometimentos, os profissionais de segurança devem visualizar regularmente os logs de IDS e IPS, o proxy, os sistemas 
de prevenção contra invasões com base em host (HIPS), os logs de aplicativo e o NetFlow.

Também é surpreendente verificar que “Evento correlacionado/Análise de log” não obteve boa classificação na lista de ferramentas 
usadas para analisar comprometimentos. Isso pode significar que os entrevistados não estão correlacionando os dados ou vinculando 
as fontes de dados, o que pode ajudar a proporcionar uma análise mais aprofundada de um evento de segurança.
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Agências do governo são muito mais propensas a ter processos de noti�cação claramente de�nidos com mais 
grupos constituintes do que outros setores.

Mais CISOs reportam a implementação de controles adicionais de pós-incidente do que pro�ssionais de operações de segurança

SecOps CISO

Implementar controles e detecções novos ou adicionais com base em pontos fracos de pós-incidente identi�cados 55% 65%

Corrigir e atualizar aplicativos considerados vulneráveis 59% 60%

Restaurar a partir de um backup anterior ao incidente 53% 60%

Restauração diferencial 53% 58%

Restauração da Gold Image 33% 36%

Processos para restaurar sistemas afetados 
 n=797  n=941

SecOps CISO
 n=797  n=941

Entrevistados do setor de serviços/energia e telecomunicações a�rmam que utilizam a restauração da Gold Image
mais do que outros setores.

Fonte: Estudo comparativo de recursos de segurança da Cisco

Grupos noti�cados em caso de incidente 

Operações 44% 48%

Parceiros de tecnologia 42% 47%

Engenharia 38% 37%

Recursos humanos 37% 35%

Jurídico 37% 35%

Todos os funcionários 38% 33%

Produção 31% 36%

Parceiros comerciais 31% 33%

Marketing 30% 31%

Relações públicas 30% 27%

Autoridades externas 25% 20%

Figura 31. Respostas de CISOs e SecOps aos controles pós-incidente
Mais CISOs reportam a implementação de controles adicionais pós‑incidente do que profissionais de operações de segurança.

Figura 32. Quem é notificado sobre incidentes de segurança
A equipe de operações e os parceiros de tecnologia provavelmente serão notificados sobre incidentes de segurança por meio 
de processos mais formais.
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A distribuição por segmento varia de acordo com o país, mas o predomínio de segmentos mais maduros é observado 
em todos eles

Dimensão do segmento 

Estados Unidos Brasil Alemanha Itália Reino Unido

Austrália China Índia Japão

(Média total) 

(38%)Alto (27%)Médio alto (22%)Média (12%)Média baixa (4%)Baixo

24%

40%

14%

15%
7%

30%

35%

19%

7%
9%

36%

29%

32%

3%

54%

16%

20%

3%
7%

41%

18%

25%

8%
8%

38%

25%

13%

23%
1%

43%

25%

57%

7%
1%

44%

16%

27%

10%
3%

34%

35%

24%

5%
2%

Fonte: Estudo comparativo de recursos de segurança da Cisco

Sofisticação da segurança da empresa 
A maioria das empresas se enquadra em per�s de segurança mais so�sticados; isso é verdade em todos os países e setores

Dimensão do segmentoOs segmentos re�etem níveis crescentes de 
so�sticação quanto à prioridade da segurança 
e como isso se traduz em processos 
e procedimentos

39%

23%

26%

8%

4%

Alta

Média alta

Média

Média baixa

Baixa

Fonte: Estudo comparativo de recursos de segurança da Cisco

Figura 33. Sofisticação dos processos de segurança
A maioria das empresas se enquadra em perfis de segurança sofisticada. Isso é verdade em todos os países (Figura 34) e em todos 
os setores (Figure 35).

Figura 34. Sofisticação dos processos de segurança por país

  Compartilhar o relatório
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Quase metade das empresas do setor de serviços/energia e telecomunicações está classi	cada em um segmento de segurança 
altamente so	sticado 

Dimensão do segmento (Média total)

Engenharia química Serviços �nanceiros Governo Serviços de saúde Produção não 
relacionada 

à informática 

Produtos farmacêuticos Telecomunicações Transporte Serviços/energia

(39%)Alta Média alta (27%) Média (24%) Média baixa (13%) Baixa (4%)

47%

25%

26%

1%1%

47%

22%

20%

6% 5%
31%

32%

23%

9%
5%

35%

25%

25%

13%
2%

43%

28%

21%

5% 3%

43%

23%

26%

5% 3%

43%

21%

22%

5%
9%

25%

35%

28%

9%
3%

39%

20%

25%

11%
5%

Fonte: Estudo comparativo de recursos de segurança da Cisco

Figura 35. Sofisticação dos processos de segurança por setor
Quase metade das empresas do setor de serviços/energia e telecomunicações está classificada em um segmento de segurança 
altamente sofisticado.
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Espera‑se que as empresas muito grandes sejam capazes 
de gerenciar a segurança com eficiência por terem acesso 
à maioria dos recursos: orçamento para comprar a tecnologia 
mais moderna e equipe capacitada para administrá‑la. Pode‑se 
considerar que empresas de médio porte maiores (definidas, 
para fins de estudo, como tendo de 500 a 999 funcionários) 
estejam atrasadas em comparação com suas equivalentes de 
grande porte (1.000 ou mais funcionários) quanto às condições 
técnicas para responder a incidentes de segurança. Entretanto, 
segundo o Estudo comparativo de recursos de segurança 
da Cisco, as empresas de médio porte maiores não só parecem 
se igualar às grandes empresas em termos de condições 
técnicas de segurança em muitas áreas, como também 
costumam apresentar classificações até mais altas do que 
as empresas grandes, talvez por terem maior agilidade 
e flexibilidade organizacional.

Na realidade, de acordo com o estudo, as empresas de médio 
porte maiores são mais propensas a ter posturas de segurança 
altamente sofisticadas. Conforme ilustrado na Figura 36, muito 

mais empresas de médio porte maiores conquistam espaço 
no nível superior‑médio de sofisticação que empresas de médio 
porte menores (250 a 499 funcionários) e empresas de grande 
porte (1.000 ou mais funcionários).

O panorama mais equilibrado para empresas de médio porte 
é promissor, pois são elas que impulsionam a economia 
em recuperação.

Principais resultados do estudo comparativo sobre empresas 
de médio porte e suas condições técnicas de segurança:

 ► 92% das empresas de médio porte possuem equipes 
de resposta a incidentes, em oposição a 93% das 
grandes empresas.

 ► 94% das empresas de médio porte têm um executivo 
responsável pela segurança, em oposição a 92% das 
grandes empresas.

Empresas de médio porte grandes mostram um alto nível de so�sticação em sua postura de segurança.

Os segmentos re�etem níveis crescentes de so�sticação quanto à prioridade da segurança dentro da empresa e como isso se traduz 
em processos e procedimentos.

Pelo menos 60% se enquadram em per�s de segurança mais so�sticada.

É signi�cativamente maior o número de empresas de médio porte classi�cadas nos níveis alto e médio alto em comparação com 
empresas de pequeno porte e grandes corporações.

Empresas de médio porte Grandes corporaçõesEmpresas de pequeno porte

Médio alto Médio alto Médio Médio baixo Baixo

23%

37%
5%

32%

3%
23%

44%

4%

25%

4%
23%

38%

11%

24%

4%

Fonte: Estudo comparativo de recursos de segurança da Cisco

As empresas de médio porte aparecem bem posicionadas 
em relação às condições técnicas de segurança

Figura 36. Nível de sofisticação de empresas de médio porte maiores na postura de segurança
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Os CISOs e outros líderes em segurança não prestam muita 
atenção à dinâmica geopolítica, mas deveriam, especialmente 
se trabalham em uma empresa multinacional. O que acontece 
no cenário geopolítico pode ter impacto direto nas cadeias 
de fornecimento globais e no modo como a empresa gerencia 
os dados de clientes e funcionários em diferentes países. 
Também pode gerar mais custos jurídicos e regulatórios, 
risco de roubo de segredo comercial, além de riscos físicos 
e à reputação.

O crime cibernético está prosperando em todo o mundo, 
especialmente em áreas com administração deficiente. O Leste 
Europeu, que há muito tempo é o berço do crime organizado, 
é um exemplo. Em áreas com administração deficiente, 
não é raro encontrar evidências de fortes vínculos entre 
os serviços de inteligência do governo e grupos organizados 
envolvidos no crime cibernético. 

De acordo com as autoridades norte‑americanas, alguns 
ataques recentes de alta visibilidade direcionados para ativos 
nos Estados Unidos provavelmente se originaram dessas áreas. 
Alguns dos ataques aparentemente não tinham como objetivo 
o lucro. Eram campanhas motivadas politicamente ou tentativas 
de coletar informações ou se infiltrar na infraestrutura.7 Isso pode 
ser uma indicação de que as campanhas foram patrocinadas 
pelo governo e/ou orquestradas por sofisticadas organizações 
de crime cibernético. 

Mais governos estão concentrando esforços no sentido de 
implementar uma maior administração cibernética por meio 
de legislação e regulamentação. A China, por exemplo, fez do 
“estado de direito” o tema do quarto plenário do 18º Congresso 
do Partido Comunista da China (PCC).8 Pequim se comprometeu 
a banir a corrupção e impor leis em empresas e no governo. 
Esse esforço pode fortalecer o cumprimento das leis e os 
esforços internacionais para rastrear criminosos cibernéticos 
e dificultar seus meios de disfarce. 

Grupos terroristas transnacionais aproveitam a Internet 
O surgimento de grupos terroristas transnacionais, como 
o Estado Islâmico (também conhecido como ISIS ou ISIL), 
é outra tendência geopolítica a ser observada. Mesmo 
que grupos como o ISIS não aparentem estar envolvidos 
em qualquer atividade de crime cibernético, eles utilizam 
bastante a Internet − principalmente a mídia social − para 
recrutar membros. Por enquanto, parece que os principais 
grupos terroristas transnacionais estão arrecadando dinheiro 
suficiente por meios tradicionais, como extorsão, tráfico humano 
e petróleo. Mas, à medida que essas organizações crescerem, 
elas poderão começar a utilizar o crime cibernético como modo 
de financiar suas atividades em todo o mundo. Há também 
a probabilidade de que organizações terroristas iniciantes, 
que não têm acesso aos mesmos recursos que os grupos 
mais consolidados, explorem o crime cibernético como 
um meio rápido de crescimento.

Consulte o post do blog da Cisco, “Cupcakes 
and Cyberespionage”, para conhecer a sugestão 
de uma nova abordagem de defesa contra 
espionagem cibernética. 

3. Tendências geopolíticas e setoriais
Os especialistas da Cisco em política, segurança e geopolítica identificam tendências 
geopolíticas atuais e emergentes que as empresas − principalmente, as multinacionais − 
devem monitorar. Esses mesmos especialistas também analisam os acontecimentos 
recentes e potenciais em todo o mundo relacionados a problemas de domínio sobre 
dados, localização de dados, criptografia e compatibilidade de dados.

O crime cibernético está prosperando em áreas 
com administração deficiente

http://blogs.cisco.com/security/cupcakes-and-cyber-espionage
http://blogs.cisco.com/security/cupcakes-and-cyber-espionage
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Com as alegações de Edward Snowden sobre a vigilância do 
governo norte‑americano ter passado dos limites, o domínio 
sobre os dados (o conceito de que os dados estão sujeitos 
à jurisdição do país onde estão localizados e não dos governos 
estrangeiros ou tribunais que possam estar buscando acesso 
unilateral a eles) e a localização de dados (uma autorização do 
governo para os dados serem armazenados em determinado local) 
se tornaram temas polêmicos.

Alguns países começam a procurar um meio de localizar seus 
dados como uma forma de se prevenir contra o acesso de 
governos estrangeiros a dados de seus cidadãos. Eles estão 
elaborando requisitos para que os dados permaneçam dentro 
do país de origem ou sejam roteados de maneiras específicas 
e para que as empresas usem equipamentos fabricados dentro 
do país.

O Brasil, por exemplo, implementou recentemente uma lei que 
“contém requisitos de privacidade que restringem amplamente 
as empresas [cobertas] de compartilhar informações pessoais 
dos usuários, suas comunicações e determinados dados 
de registro online”.9 A Rússia, enquanto isso, alterou sua 
legislação de proteção de dados e informações para que 
todos os operadores de dados que processam dados pessoais 
de cidadãos russos, incluindo dados de Internet, mantenham 
cópias desses dados em servidores e bancos de dados dentro 
da Rússia; a lei está prevista para entrar em vigor em 2015.10 

Uma possível consequência negativa de os países imporem 
a localização de dados − criando uma legislação que não 
é interoperável − é que as empresas multinacionais poderiam 
estar sujeitas a requisitos legais conflitantes. A obrigação 
de cumprir as exigências de uma nação para produzir, guardar 
ou destruir dados poderia violar as leis de outro país.

Além de poderem causar obrigações legais conflitantes, 
a exigência de localização de dados também tem o potencial 
de restringir o fluxo de dados entre as fronteiras. Isso pode criar 
confusão, assim como desafios significativos na administração 
das redes. Há um aspecto relacionado à cadeia de fornecimento 
também: mais operadores de cadeias de fornecimento globais 
estão adotando a tecnologia baseada em nuvem para conectar 
todos os seus parceiros pelo mundo. A localização de dados 
poderia prejudicar ou impedir a troca de dados nessas redes 
corporativas e até atrapalhar as atividades entre fronteiras para 
policiar o crime cibernético.

Além disso, quando alguns países optam por usar somente 
tecnologias domésticas ou impõem restrições rigorosas a quem 
pode manipular os dados dos cidadãos, eles correm o risco 
de se isolarem do pool de talentos global e perder a inovação 
originada pela influência de novas ideias.

Algumas empresas líderes em tecnologia nos Estados Unidos 
esperam que o uso da criptografia de ponta a ponta seja uma 
maneira de satisfazer as preocupações dos clientes de que 
seus dados estejam protegidos enquanto percorrem a Internet 
sem fronteiras. O governo dos Estados Unidos levantou algumas 
preocupações, porém, de que tal criptografia o impedirá de 
proteger os cidadãos. O novo diretor da GCHQ, a principal 
organização britânica de serviços de inteligência semelhante 
à Agência de Segurança Nacional, chegou a insinuar que os 
gigantes da tecnologia de mídia social dos EUA estão ajudando 
os terroristas ao permitir que eles enviem comunicados 
criptografados em todo o mundo.11 

Apesar dessas críticas, as empresas de tecnologia provavelmente 
continuarão a buscar o desenvolvimento e a adoção de medidas 
tecnológicas para recuperar a confiança dos clientes até que 
os governos adotem políticas que reflitam com mais eficiência 
a importância de permitir a liberdade de expressão e o comércio 
seguro, enquanto oferecem proteção contra ameaças à segurança 
pública e nacional. 

A confiança nos produtos tecnológicos e nas empresas que os 
desenvolvem abrirá boas perspectivas para que os países, seus 
governos e os cidadãos saibam que estão protegidos, assim 
como seus dados. Conforme Mark Chandler, vice‑presidente 
sênior, conselheiro geral e secretário da Cisco, relatou em uma 
publicação anterior no blog da Cisco este ano, “um esforço sério 
para lidar com esses problemas pode gerar confiança e, mais 
importante, resultar na promessa de que a próxima geração da 
Internet está sendo alcançada, um mundo no qual a conexão 
de pessoas e dispositivos cria maior liberdade, prosperidade 
e oportunidade para todos os cidadãos do mundo”.12

O enigma dos domínios sobre os dados,  
da localização de dados e da criptografia 

Acesso

Domínio sobre os dados

Localização de dados

Criptogra�a de dados

Figura 37. A questão sobre o equilíbrio entre o domínio 
e localização de dados e a criptografia
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As atitudes das pessoas ou empresas em relação à privacidade 
de dados podem variar muito, dependendo do local onde vivem 
e trabalham. Esses pontos de vista variados afetam o modo 
como os governos regulamentam a privacidade de dados 
e a forma como as grandes corporações fazem negócios 
quando essas regulamentações são conflitantes. O Relatório 
de pesquisa de índice de atividades de proteção de dados, 
patrocinado pela Cisco e preparado pela Cloud Security 
Alliance, detalha alguns dos desafios enfrentados por grandes 
corporações que trabalham com dados fora de seus próprios 
países ou com dados que pertencem a indivíduos fora do país 
no qual elas operam.

A discussão sobre compatibilidade da privacidade de dados − 
ou seja, a criação de abordagens globais consistentes 
à privacidade de dados − tornou‑se urgente devido 
ao crescimento dos serviços em nuvem.Por exemplo, 
se uma empresa baseada nos Estados Unidos compra 
armazenamento em nuvem de uma empresa na Índia e usa 
essa nuvem para armazenar dados de clientes que moram 
na Alemanha, quais leis de privacidade da região ou do país 
se aplicam? 

Outros fatores determinantes da compatibilidade da privacidade 
de dados são a Internet das Coisas (IoT) e big data. À medida 
que as grandes corporações consideram novas maneiras 
de conectar dispositivos e usam enormes conjuntos de dados 
para tomar decisões comerciais, elas precisam de estrutura 
e regras sobre como esses dados podem ser manipulados 
em uma escala global.

Vários esforços estão sendo feitos para harmonizar os 
requisitos de privacidade de dados em uma região ou grupo 
de países. Por exemplo, a legislação da União Europeia está 
sendo elaborada para atualizar a estrutura de proteção de 
dados atual (a General Data Protection Regulation), visando 
a harmonização das regulamentações de proteção de dados. 
Os esforços para obter consenso a respeito da privacidade 
de dados e do domínio sobre os dados estão se intensificando. 
Uma maior harmonização seria bem‑vinda, mas também 
é importante que o texto final seja baseado em resultados, 
interoperável com outras regiões e apropriado para a realidade 
das novas tecnologias. A região Ásia Pacífico desenvolveu 
o Acordo de aplicação de privacidade entre fronteiras da APEC 
(Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico), que facilita 
o compartilhamento de dados em economias locais. Muito 
trabalho ainda precisa ser feito pelos governos para atender 
a uma meta mais ampla de criar esquemas compatíveis para 
segurança e privacidade de dados, com base em padrões 
reconhecidos globalmente que promovam a Internet aberta com 
fluxos livres de dados entre fronteiras nacionais e regionais.

À medida que países e regiões esclarecerem suas 
abordagens à privacidade de dados, as grandes corporações 
poderão aplicar práticas de privacidade consistentes 
de forma global e implementar estruturas de “privacidade 
por projeto”, nas quais os recursos de privacidade sejam 
integrados a produtos e serviços desde o começo. Estruturas 
regulatórias de privacidade claras e consistentes ajudariam 
as empresas a atender e superar os requisitos de privacidade, 
independentemente de onde as ofertas estejam sendo 
implantadas, incentivando assim o desenvolvimento de 
produtos inovadores e o uso de dados.

Compatibilidade da privacidade de dados

Big data

A Internet
das Coisas

Compartilhamento
de nuvem

Expectativas
do consumidor

Expectativas de
regulamentação

Figura 38. Atendendo a expectativas variadas  
de regulamentação e do consumidor 
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Privacidade de dados: um mesmo entendimento
A pesquisa de proteção de dados perguntou a especialistas 
em privacidade na América do Norte, na União Europeia 
e na região da Ásia Pacífico sobre regulamentação de dados 
na região deles, práticas governamentais, conteúdo do usuário 
e padrões de segurança. As respostas mostraram um alto 
nível de consistência na compreensão dos entrevistados em 
relação à privacidade dos dados e no valor dos padrões globais 
de privacidade.

 ► Residência e domínio sobre os dados: os entrevistados 
identificaram dados pessoais e informações pessoais (PII) 
como os dados que precisam permanecer residentes 
na maioria dos países. 

 ► Intercepção legal: os entrevistados mostraram uma 
interpretação universal de quando e como os dados podem 
ser interceptados; por exemplo, quando necessários para 
uma investigação criminal.

 ► Consentimento do usuário: 73% dos entrevistados 
concordaram que deve haver uma declaração de direitos 
de privacidade do consumidor que seja de natureza global, 
e não regional. 65% disseram que as Nações Unidas devem 
ter um papel ativo na criação dessa declaração.

 ► Princípios de privacidade: foi perguntado aos entrevistados 
se os princípios de privacidade da Organização para 
a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico facilitariam 
a harmonização de dados ou, ao invés disso, criariam uma 
tensão maior. Os especialistas em privacidade de dados 
entrevistados foram amplamente a favor da adoção 
desses princípios.

Em resumo, a pesquisa de privacidade de dados parece 
mostrar que muitos especialistas concordam com os princípios 
básicos de privacidade que, se adotados e padronizados 
globalmente, podem ser um facilitador de negócios, e não um 
obstáculo. Os resultados também indicam que os especialistas 
em privacidade de dados compartilham um interesse em gerar 
princípios de privacidade para novas soluções de tecnologia, 
em vez de tentarem reaproveitar essas soluções para se 
adequar aos requisitos de privacidade. Entretanto, as estruturas 
regulatórias de privacidade atuais são relativamente novas 
e estão evoluindo rapidamente. 

Caso haja um avanço rumo a um nível de harmonização, 
as empresas e os indivíduos seriam beneficiados. Mas, enquanto 
o setor continuar a ter estruturas de privacidade globalmente 
discordantes, as empresas precisarão refletir sobre os problemas 
de proteção de dados e privacidade com cuidado e adaptar 
de forma proativa suas ofertas e seus processos para atender 
a expectativas de regulamentação e do cliente variadas.

Para saber mais sobre problemas de proteção 
de dados, consulte o post do blog da Cisco Security, 
“Data Protection in the Balance—EU Citizen Protection 
and Innovation”.
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Os CISOs e outros profissionais de segurança enfrentam 
desafios complexos relacionados ao acesso a informações 
e aos serviços de rede. Graças às tendências voltadas para 
políticas de mobilidade e consumerização de TI (BYOD), 
eles devem garantir que os funcionários possam acessar 
os recursos empresariais, independentemente de onde estejam 
e de como se conectam à rede. 

Os profissionais de segurança também precisam proteger 
a rede contra usuários não aprovados ou ataques criminosos 
e devem fazer isso de modo que não impeçam o acesso de 
usuários legítimos. Por exemplo, as redes privadas virtuais (VPNs) 
usadas como solução padrão para oferecer controle de acesso 
à rede. Entretanto, algumas VPNs necessitam de procedimentos 
de login complicados, bem como software especial, limitando 
quando e como as pessoas se conectam à rede. Além de não 
identificarem os dispositivos em uso, muitas VPNs não ajudam 
os departamentos de TI a identificarem quem está obtendo 
acesso e de onde. As VPNs estão evoluindo para oferecer mais 
visibilidade e proporcionar uma experiência do usuário mais 
transparente que forneça melhor segurança de endpoint.

Os controles de acesso à rede (NACs) estão evoluindo da 
proteção de segurança básica para controles de visibilidade, 
acesso e segurança de endpoint (EVAS) mais sofisticados. 
Ao contrário das tecnologias NAC mais antigas, os EVAS 
usam informações mais detalhadas para aplicar políticas 

de acesso, como dados sobre função de usuário, localização, 
considerações do processo empresarial e gerenciamento 
de risco. Os controles EVAS também ajudam a conceder acesso 
além de computadores, permitindo que os administradores de 
rede ofereçam acesso por dispositivos móveis e de IoT. 

Os EVAS ajudam a viabilizar uma abordagem do tipo 
“rede como sensor” para aplicação de segurança, concedendo 
e interrompendo o acesso em toda a rede estendida, seja de 
um dispositivo remoto (VPN), antes de conectar‑se a serviços 
de rede, ou até dentro da própria rede em pools de recursos 
confidenciais. Os EVAS também podem ajudar as empresas 
a reduzirem o endpoint e a superfície da ataque da rede, 
limitar a escala e o escopo de um ataque, corrigir processos 
de resolução de problemas e até fortalecer a rede após 
um ataque.

Para obter mais informações sobre as soluções EVAS 
e como elas podem ajudar as empresas a melhorarem 
a segurança, consulte o post do blog da Cisco Security, 
“New White Paper from Enterprise Strategy Group on the 
Evolution of and Need for Secure Network Access”. 

Acesso seguro: Entendimento sobre quem está 
na sua rede, quando e como

4. Mudança de visão em relação à segurança 
cibernética: dos usuários para a Diretoria 
da empresa
Os especialistas em segurança da Cisco sugerem que é hora de as grandes corporações 
começarem a ter outra visão sobre sua estratégia de segurança cibernética para que 
possam se tornar empresas verdadeiramente mais seguras. As estratégias incluem 
considerar novas abordagens para ajudar a alinhar pessoas, processos e tecnologia, 
tornar a segurança um tópico no nível de diretoria da empresa, bem como adotar 
controles de segurança mais sofisticados, capazes de reduzir o endpoint e a superfície 
de ataque e de fortalecer a rede após um ataque. 
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Antes de um ataque, os EVAS podem:
 ► Identificar ativos com risco. Monitorar todos os ativos 
conectados à rede a qualquer momento, identificando 
usuários, dispositivos e aplicativos fora de conformidade, 
e correlacionar essas informações a ferramentas de terceiros 
para avaliação de vulnerabilidades.

 ► Melhorar a mitigação de riscos. Coletar informações 
práticas que possam ser compartilhadas com outros aplicativos 
de segurança e de rede para melhorar fluxos de trabalho, 
simplificar operações e priorizar a atividade de correção.

 ► Aplicar políticas granulares de acesso à rede. Oferecer 
informações contextuais para aplicação granular de políticas 
e limitar o acesso a conteúdo confidencial, ativos ou segmentos 
de rede.

Durante um ataque, os EVAS podem:
 ► Integrar‑se a sistemas de defesa contra ameaças 
baseadas em rede. Compartilhar o conhecimento quando 
a atividade mal‑intencionada for detectada, com a finalidade 
de correlacionar conexões de endpoint de dados de ataque, 
configurações e padrões de comportamento ao longo 
do tempo.

 ► Bloquear a tática de “cadeia da morte” de sistemas 
comprometidos. Limitar o movimento de ataque lateral 
impedindo que sistemas comprometidos alcancem ativos 
de rede não autorizados e controlados por políticas para roubar 
credenciais, escalar privilégios e extrair dados valiosos.

 ► Limitar o escopo de um ataque. Restringir e colocar em 
quarentena sistemas que exibam comportamento anormal. 

Depois que um ataque é detectado, os EVAS podem:
 ► Avaliar perfis de endpoint quanto a vulnerabilidades. 
Compartilhar informações do banco de dados EVAS com 
ferramentas de análise de vulnerabilidades, que podem ajudar 
as operações de TI a priorizarem uma correção.

 ► Corrigir sistemas comprometidos. Quando integrados 
a sistemas de informação de segurança e gerenciamento 
de eventos (SIEM) e a sistemas de segurança de endpoint, 
os EVAS podem automatizar correções e monitorar 
o progresso.

 ► Ajustar políticas de acesso e controles de segurança. 
Trabalhar com equipamentos de rede e de segurança para 
segmentar o tráfego de aplicativos ou adicionar novas regras 
de firewall ou assinaturas IPS.

A contrário dos controles de acesso à rede excessivamente 
complexos do passado, as soluções EVAS são facilitadores 
de negócios. À medida que as empresas adotam políticas 
de BYOD, computação em nuvem e iniciativas de mobilidade, 
se torna mais imperativo obter visibilidade, melhorar o contexto 
em usuários e dispositivos conectados e aplicar de forma eficaz 
as políticas de segurança. A previsão dos especialistas em 
segurança da Cisco é de que os CISOs utilizarão cada vez mais 
as soluções EVAS para gerenciar a complexa rede de conexões 
entre usuários, dispositivos, redes e serviços em nuvem.

Evolução do NAC 
em relação 

ao EVAS

Política consistente de acesso seguro aplicada à rede estendida

Compartilhamento
de dados no contexto
de rede e segurança

Telemetria da rede
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Serviço de alimentação 
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Figura 39. A evolução dos Controles de acesso à rede (NACs) para os Controles de visibilidade de endpoint, 
acesso e segurança (EVAS)
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Segundo o Estudo comparativo de recursos de segurança 
da Cisco, 91% das empresas têm um executivo com 
responsabilidade direta pela segurança. Porém, para 
as empresas modernas, a liderança em segurança precisa 
ascender a níveis mais altos na empresa: até a diretoria. 

As recentes grandes violações de dados envolvendo empresas 
conhecidas, mais legislação e regulamentação relacionadas 
à segurança de dados, dinâmicas geopolíticas e expectativas 
dos acionistas são fatores que tornam a segurança cibernética 
um item a ser discutido pela diretoria. Um relatório da Associação 
de Auditoria e Controle de Sistemas de Informação (ISACA) 
revelou que 55% dos diretores executivos precisam compreender 
e gerenciar pessoalmente a segurança cibernética como uma 
área de risco.13 

Esse é um desenvolvimento positivo, mas que os líderes 
em segurança da Cisco acreditam estar muito ultrapassado. 
Na economia moderna, toda empresa depende da TI. Isso 
faz a segurança ser função de todas as pessoas na empresa, 
desde o diretor executivo até o funcionário recém‑contratado, 
e não somente do pessoal com o termo “segurança” na sua 
descrição de cargo ou tarefa. Todos devem ser responsáveis 
e aprender a não ser uma vítima.

Os líderes em segurança da Cisco afirmam que um componente 
fundamental para o futuro da segurança cibernética será 
o maior envolvimento da diretoria. A diretoria executiva em todos 
os setores precisa ter conhecimento dos riscos da segurança 
cibernética para a empresa e seus possíveis impactos. Para 
compreender totalmente o escopo dos problemas de segurança 
cibernética que afetam a empresa, talvez algumas diretorias 
precisem agregar membros com experiência em tecnologia 
e segurança cibernética. 

Elas também precisam começar a fazer perguntas sobre 
controles de segurança: Quais controles foram implementados? 
Qual foi a eficiência demonstrada durante os testes? Temos 
um processo de emissão de relatórios? Com que rapidez 
podemos detectar e corrigir um comprometimento inevitável? 

E, talvez, a pergunta mais importante: O que mais devemos 
saber? Os CIOs precisam estar preparados para responder 
a essas perguntas de maneira compreensível para os membros 
da diretoria, além de descrever as implicações para a empresa.

Em uma entrevista recente para a revista FORTUNE,14 
o Diretor executivo de segurança da Cisco, John Stewart, 
afirmou que, ao fazer esse tipo de pergunta, a diretoria ajudará 
a dar início a um “conjunto interessante de efeitos em cascata” 
que, em última análise, levará ao desenvolvimento do setor 
de segurança. “Nesse ponto”, disse ele, “a próxima etapa vital − 
a esperança − será os fabricantes reconhecerem que precisam 
incluir a segurança em seus produtos”.

Stewart prevê que a Internet das Coisas (IoT) evoluirá e que, 
como existem mais “pessoas sem dispositivos na Internet 
do que pessoas com dispositivos”, haverá inevitáveis “acidentes” 
de magnitude possivelmente elevada. Projetar a segurança 
em produtos ajudará a evitar muitos desses problemas ou, 
no mínimo, diminuir o impacto deles.

Portanto, a diretoria de fabricantes de tecnologia deve perguntar 
a seus líderes em segurança: Estamos incluindo a segurança 
em nossos produtos? Caso contrário, quando podemos começar?

O futuro da segurança cibernética gira em torno 
do engajamento da Diretoria hoje

Assista ao blog em vídeo do Diretor executivo 
de segurança da Cisco, John Stewart, sobre 
a importância da transparência na segurança 
cibernética e a responsabilidade da diretoria: 
http://blogs.cisco.com/security/ensuring-security-and-
trust-stewardship-and-accountability. 
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Os CISOs atuais precisam responder a perguntas difíceis: 
Como faço da minha equipe de segurança o primeiro ponto de 
contato da empresa quando surgirem problemas de segurança? 
Como posso garantir que a minha equipe de segurança tenha 
as ferramentas e a visibilidade necessárias para determinar quais 
problemas de segurança são mais relevantes e exigem ações? 
E como mantenho os usuários − o segredo para o sucesso 
da empresa − seguros sempre, e não apenas quando estão 
trabalhando no local?

Os especialistas em segurança da Cisco sugerem que os CISOs 
abordem essas questões implementando e seguindo um conjunto 
de princípios de segurança conhecidos como o Manifesto de 
segurança da Cisco.

Esse manifesto de segurança inaugural pode ajudar as equipes 
de segurança e os usuários nas empresas a compreenderem 
e responderem melhor aos desafios de segurança cibernética 
do mundo atual. Esses princípios podem servir como referência 
para as empresas à medida que elas buscam se tornar mais 
dinâmicas em sua estratégia de segurança e mais adaptativas 
e inovadoras que os adversários:

1. A segurança deve ser considerada um mecanismo 
de crescimento para a empresa. A segurança nunca 
deve ser um obstáculo ou um problema que prejudique 
a produtividade do usuário e impeça a inovação da empresa. 
Mesmo assim, as equipes de segurança impõem soluções 
tecnológicas que fazem exatamente isso. O motivo principal: 
elas não são convidadas a tempo, ou simplesmente não são 
convidadas, para discussões sobre projetos comerciais que 
necessitam de implementação de nova tecnologia. Entretanto, 
os profissionais de segurança também são culpados por 
esperarem por um convite que talvez nunca chegue. Em vez 
disso, eles devem tomar decisões proativas para garantir 
que estejam envolvidos em conversas sobre tecnologia 
e compreendam como os processos de segurança podem 
possibilitar o sucesso e a agilidade da empresa e proteger 
seus dados, ativos e imagem.

2. A segurança deve trabalhar com a arquitetura atual 
e ser utilizável. As equipes de segurança não devem ter 
que criar uma arquitetura para acomodar novas soluções 
de tecnologia concebidas para melhorar a segurança. 
Arquiteturas, por natureza, são limitantes. As empresas 
não devem ter que mudar a maneira como fazem negócios 
para acomodar novas tecnologias de segurança ou serem 
impedidas de modificar seu modo de funcionamento por 
conta de tecnologias já implementadas. O resultado final 
da “sobrecarga de arquitetura” é que os usuários driblarão 
a arquitetura de segurança, deixando a empresa menos 
segura. Além disso, se a tecnologia de segurança for de difícil 
compreensão para os usuários e precisar ser mantida por 
um especialista em segurança raro no mercado, ela não será 
útil para a empresa. 

3. A segurança deve ser transparente e informativa. 
Os usuários devem receber informações que ajudem 
a compreender o motivo pelo qual a segurança os impede 
de executar uma determinada ação. Eles também precisam 
saber como fazer o que desejam com segurança, em vez 
de driblar a segurança em nome do trabalho. Por exemplo, 
quando um usuário tenta acessar uma página da Web 
e recebe a mensagem “O acesso a esse site foi negado 
pelo administrador”, não há contexto explicando o motivo pelo 
qual ele não pode acessar a página. Mas, se a mensagem 
disser: “O acesso a este site foi negado porque ele foi 
fonte de malware nas últimas 48 horas”, o usuário estará 
mais bem informado e compreenderá o risco potencial não 
somente para a empresa, mas também para ele, como usuário 
individual. As tecnologias de segurança também devem ajudar 
os usuários a atingirem suas metas com segurança, por meio 
de recomendações claras ou direcionando‑os aos recursos 
apropriados para obter assistência pontual. 

4. A segurança também deve permitir visibilidade e ação 
apropriada. As soluções de segurança com arquitetura 
de segurança aberta permitem que as equipes de segurança 
determinem se essas soluções são verdadeiramente 
eficazes. Os profissionais de segurança também precisam 
de ferramentas para automatizar a visibilidade na rede, 
de modo que não somente visualizem o tráfego, mas também 
os ativos que fazem parte da rede. Ao compreender como 
as tecnologias de segurança operam e o que é normal 
(e anormal) no ambiente de TI, as equipes de segurança 
podem reduzir a carga administrativa, tornando‑se mais 
dinâmicas e precisas na identificação e resposta a ameaças 
e na adaptação de defesas. Ao adotar essa abordagem, 
as equipes de segurança podem tirar proveito total 
de controles mais relevantes e direcionados para ajudar 
na resolução. 

5. A segurança deve ser vista como um “problema 
das pessoas”. Um método centrado em tecnologia 
para segurança não melhora a segurança; na realidade, 
ele a exacerba. As tecnologias são meras ferramentas 
capazes de melhorar a capacidade das pessoas de proteger 
o ambiente. As equipes de segurança precisam instruir 
os usuários a adotarem hábitos seguros, independentemente 
de onde estejam usando tecnologia (no escritório, em casa, 
na rua), para que eles possam tomar decisões acertadas 
e se sintam preparados para procurar assistência pontual 
quando perceberem algo errado. Um melhor diálogo entre 
profissionais de segurança e usuários também ajudará 
os usuários a perceberem que a tecnologia isoladamente não 
pode garantir a segurança. Pessoas, processos e tecnologia, 
em conjunto, devem formar a defesa contra as ameaças 
modernas. O comprometimento e a vigilância de todos 
os usuários na empresa, de cima para baixo, viabilizam 
o sucesso na segurança.

Manifesto de segurança da Cisco: Princípios básicos 
para alcançar a segurança do mundo real
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O Manifesto de segurança da Cisco é um apelo à mudança. 
No mundo real, a tecnologia de segurança, as políticas e as 
melhores práticas devem elevar o nível médio de segurança 
para todos na empresa e promover uma tomada de decisões 
mais embasada, para cada usuário. E, com princípios robustos 
para guiá‑los, os usuários podem ter uma compreensão clara 
do motivo pelo qual são impedidos de executar determinadas 
ações e do provável impacto se eles decidirem ignorar 
a segurança. 

O Manifesto de segurança da Cisco, ou um que tenha 
princípios básicos semelhantes, pode ajudar usuários 
e profissionais de segurança a terem uma visão completa 
sobre segurança. Mesmo que muitas ameaças possam ser 
evitadas, o comprometimento é inevitável, mas a correção 
pode ser rápida. A meta é reduzir o tempo de resolução, 
quando o comprometimento for eventualmente bem‑sucedido, 
em vez de focar apenas em prevenir esses eventos.

Sobre a Cisco
A Cisco oferece segurança cibernética inteligente para o mundo 
real, disponibilizando um dos portfólios de soluções mais amplos 
para proteção avançada contra ameaças em todo o abrangente 
conjunto de vetores de ataque. A estratégia operacionalizada 
e voltada para ameaças de segurança oferecida pela Cisco 
reduz a complexidade e a fragmentação, proporcionando maior 
visibilidade, controle uniforme e proteção avançada contra 
ameaças antes, durante e após um ataque.

Os pesquisadores de ameaças do ecossistema da Inteligência 
de segurança coletiva (CSI) reúnem, em uma mesma área, 
a inteligência de ameaças líder do setor, usando a telemetria 
obtida da variedade ampla de dispositivos e sensores, de feeds 
públicos e privados e da comunidade de código aberto da Cisco. 
Isso equivale à entrada diária de bilhões de solicitações da Web 
e milhões de e‑mails, amostras de malware e invasões de rede. 

Nossa infraestrutura e nossos sistemas sofisticados consomem 
essa telemetria, capacitando pesquisadores e sistemas 
de aprendizado em máquina a monitorar ameaças em redes, 
data centers, endpoints, dispositivos móveis, sistemas virtuais, 
Web, e‑mail e na nuvem, a fim de identificar as principais causas 
e o escopo de ataques. A inteligência resultante é convertida 
em proteções em tempo real para nossas ofertas de produtos 
e serviços, que são fornecidos de imediato para clientes da Cisco 
no mundo inteiro.

O ecossistema CSI inclui vários grupos com estatutos distintos: 
Talos, Security & Trust Organization, Defesa gerenciada contra 
ameaças (MTD) e Operações de pesquisa e segurança (SR&O).

Para obter mais informações sobre a abordagem de segurança 
com enfoque em ameaças da Cisco, visite 
www.cisco.com/go/security. 
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Apêndice
Descobertas adicionais do Estudo comparativo de recursos 
de segurança da Cisco

Apenas uma minoria das empresas mantém orçamentos para segurança de TI completamente separados.

O orçamento de segurança faz parte do orçamento de TI? Membros do departamento de TI; n=1720

Completamente separado Parcialmente dentro da TI Tudo dentro da TI

6% 33% 61%

Recursos

O mais alto executivo responsável pela segurança costuma ser um CISO ou um CSO.

Existe um executivo na sua empresa que tenha 
responsabilidade e compromisso com a segurança?
Entrevistados que demonstram aos seus superiores responsabilidade 
pela segurança; n=1465

Cargo do executivo
Entrevistados que reportam responsabilidades e funções claras; n=1603

SIM 91%

NÃO 9%

CISO CSO CIO CEO CTO S.VP IT COO Outros

29% 24%
16% 10% 9% 7% 4%

1%

Em comparação com outros setores, é pouco provável que o setor de serviços de saúde identi�que 
um executivo responsável pela segurança.

Operações, procedimentos e políticas de segurança
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Quase dois terços a�rmam que a liderança executiva considera a segurança uma prioridade alta.

Mais entrevistados que reportam que não precisaram lidar com as críticas resultantes de uma quebra de segurança 
na empresa concordam plenamente com a a�rmação: “a liderança executiva na minha empresa considera 
a segurança uma prioridade alta”.

A liderança executiva na minha empresa considera a segurança uma prioridade alta

SecOps CISO
Discordo/Concordo/

Concordo plenamente
Discordo/Concordo/

Concordo plenamente

8% 34% 58% 3% 30% 67%

As responsabilidades e as funções de segurança estão claras dentro da equipe 
de executivos da minha empresa 9% 39% 52% 2% 32% 64%

A equipe de executivos da minha empresa estabeleceu métricas claras para 
avaliar a e�ciência do nosso programa de segurança

11% 44% 45% 4% 37% 59%

 n=797n=1738  n=941Participação de executivos

Grande parte relata processos de segurança que incentivam a participação dos funcionários.

Os pro�ssionais de segurança de empresas de médio porte tendem a concordar mais com itens do processo 
de segurança do que pro�ssionais de grandes corporações.

SecOps CISO
Discordo/Concordo/

Concordo plenamente
Discordo/Concordo/

Concordo plenamente

Os gerentes de linha comercial são incentivados a contribuir com 
os procedimentos e as políticas de segurança

12% 39% 49% 6% 40% 54%

Minha empresa é capaz de detectar pontos fracos na segurança antes 
que se tornem incidentes sem volta

13% 43% 44% 4% 39% 57%

Os funcionários na minha empresa são incentivados a relatar falhas 
e problemas na segurança 11% 34% 55% 4% 36% 60%

Os procedimentos e processos de segurança na minha empresa estão 
claros e foram bem assimilados 13% 39% 48% 4% 37% 59%
Os processos de segurança na minha empresa nos permitem antecipar 
e atenuar possíveis problemas de segurança de modo proativo 14% 40% 46% 3% 40% 47%

Os processos de segurança na minha empresa são mensurados 
e controlados usando dados quantitativos 13% 40% 47% 4% 35% 61%

Minha empresa otimizou seus processos de segurança e agora 
está focada na melhoria dos processos

12% 42% 46% 4% 36% 60%

 n=797n=1738  n=941Processos de segurança

Quase dois terços afirmam que a liderança executiva considera a segurança uma prioridade.

Grande parte relata processos de segurança que incentivam a participação dos funcionários.



49Relatório de Segurança Anual da Cisco 2015 | Apêndice

Nove entre dez entrevistados a�rmam que é fornecido treinamento de segurança regularmente aos funcionários, 
normalmente ministrado pela equipe de segurança.

Os programas de treinamento e/ou conscientização da segurança são 
oferecidos à equipe de segurança regularmente?
Entrevistados dedicados à segurança; n=1726

Quem ministra o treinamento de segurança?
Entrevistados cujas equipes de segurança recebem treinamento; n=1556

SIM 90%

NÃO 10%
1%

17%

82%

Com que frequência é oferecido o treinamento de segurança?
Entrevistados dedicados à segurança; n=1556

Equipe interna de segurança 79%

15%

Prestadores de serviços terceirizados 38% Recursos humanos 25% Outros funcionários 10% Outros 1%

>1x por ano

<1x por ano / > 1x por 2 anos

<1x por 2 anos

Serviços 
�nanceiros

15% dos pro�ssionais de serviços �nanceiros a�rmam que o treinamento de segurança não é oferecido regularmente.

É comum os funcionários comparecerem a conferências ou treinamentos. Cerca de dois terços dizem que participam 
de associações do setor de segurança.

Os membros da equipe de segurança 
assistem a conferências e/ou fazem 
treinamentos externos para melhorar 
e manter suas quali�cações pro�ssionais?
Entrevistados dedicados à segurança; n=1715

SIM 89%

NÃO 11% Os funcionários trabalham em comitês 
ou conselhos do setor de segurança? 
Entrevistados dedicados à segurança; n=1690

SIM 64%

NÃO 36%

Nove entre dez entrevistados afirmam que é fornecido treinamento de segurança 
regularmente aos funcionários, normalmente ministrado pela equipe de segurança.

É comum os funcionários comparecerem a conferências ou treinamentos. Cerca 
de dois terços dizem que participam de associações do setor de segurança.
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Mais da metade dos entrevistados a�rma que a empresa precisou  lidar com as críticas resultantes de uma quebra de segurança.

A sua empresa já teve que lidar com as críticas 
resultantes de uma quebra de segurança?
Entrevistados dedicados à segurança; n=1701

SIM 54%

NÃO 46%

A hospedagem local das redes da empresa é o mais comum. Menos de uma em cada 10 reportam que estão hospedadas 
em uma nuvem pública.

Em comparação com CISOs, é signi�cativamente maior o número de entrevistados do SecOps que a�rmam que 
a hospedagem fora do local (tanto em nuvem pública como privada) é usada na empresa deles.

Where Are
Networks Hosted?

Nuvem privada 
no local

50%
Terceirizada no 
próprio local

23%

Nuvem privada 
fora do local

18%
Nuvem pública 
fora do local

8%

No próprio local
54%

Onde as redes estão  
hospedadas?

n=1.727
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Sofisticação

Os segmentos variam de forma previsível em muitas medidas de so�sticação de segurança …

Mas não em todos …

Os executivos da empresa consideram a segurança uma prioridade alta

A companhia tem processos/procedimentos de segurança claros e bem assimilados

... que são mensurados e controlados por meio de dados quantitativos 

A companhia faz um excelente trabalho gerenciando segurança de RH por 
meio de bons processos de ambientação para transferências e afastamentos

As instalações de computador dentro da minha empresa são bem protegidas

As tecnologias de segurança são bem integradas para funcionar em 
conjunto de forma e�caz

38%22% 45% 71% 81%

… e têm métricas claras para avaliar a e�ciência do programa de segurança 19%17% 32% 52% 79%

22%0% 15% 72% 88%

17%0% 33% 65% 76%

… e regularmente revisa ferramentas e práticas de segurança para garantir 
que estejam atualizadas e sejam e�cazes

17%0% 33% 65% 76%

…a companhia é capaz de detectar pontos fracos na segurança antes que 
se tornem incidentes sem volta

23%0% 25% 63% 70%

Os ativos de informação estão inventariados e classi�cados de forma clara 26%17% 40% 58% 73%

27%16% 36% 52% 76%

21%17% 41% 63% 80%

21%17% 38% 59% 78%

AltoMédio altoMédioMédio baixoBaixo

Há um executivo que tem responsabilidade e compromisso com a segurança

A empresa tem uma estratégia de segurança formal delineada por escrito para 
toda a empresa que é revisada regularmente

A empresa tem uma estratégia de segurança formal delineada por escrito para 
toda a empresa que é revisada regularmente

91%85% 88% 93% 93%

47%59% 58% 65% 60%

44%47% 50% 59% 54%

AltoMédio altoMédioMédio baixoBaixo
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Notas finais
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http://www.cisco.com/web/offers/lp/midyear-security-report/
index.html?keycode=000489027. 

2. Para obter mais informações sobre vulnerabilidades do CMS, 
consulte “Wordpress Vulnerabilities: Who Is Minding the Store?”, 
Relatório de Segurança Semestral da Cisco de 2014:  
http://www.cisco.com/web/offers/lp/midyear-security-report/
index.html?keycode=000489027 .
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