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As pessoas que estão se preparando para o cenário de ameaças de 2017 dirão que 

este é um terreno tanto familiar quanto inexplorado. Afinal, embora nossas previsões 

para 2016 tenham se tornado realidade, elas apenas abriram portas para que 

agressores mais experientes tenham uma superfície de ataques ainda mais ampla. 

Em 2016, a extorsão online explodiu, um dispositivo inteligente realmente causou 

prejuízos, a necessidade de Responsáveis pela Proteção de Dados (Data Protection 

Officers – DPOs) se tornou ainda mais eminente e as violações de dados se tornaram 

mais comuns do que nunca.

Novos desafios surgirão em 2017. As operações de ransomware se dividirão em 

vários caminhos: mais completos, à medida que mais variantes são produzidas; mais 

profundos, com ataques direcionados bem planejados; e mais amplos, com ameaças 

que afetam não apenas desktops, como também dispositivos móveis e inteligentes. 

Ataques simples mas eficazes de Comprometimento de E-mail Empresarial (BEC) se 

tornarão o método favorito dos cibercriminosos, com isso começaremos a ver mais 

ataques de Comprometimento de Processo Empresarial (BPC), como o assalto de 

81 milhões de dólares ao Banco de Bangladesh. Mais vulnerabilidades da Adobe 

e da Apple serão descobertas e exploradas. Mesmo os dispositivos inteligentes 

inofensivos terão um papel na distribuição de ataques de negação de serviço (DDoS), 

e dispositivos da Internet Industrial das Coisas (IIoT) serão alvos dos atores de 

ameaças. A implementação da Regulamentação Geral de Proteção de Dados (GDPR) 

está mais perto e, conforme as empresas se esforçam para mudar processos para 

estarem de acordo com esta, os custos administrativos para os afetados dispararão. 

Esse é o próximo nível de ameaças digitais, que requer soluções de um próximo nível.

A Trend Micro está no ramo de segurança há mais de duas décadas. Nosso 

monitoramento do cenário de ameaças acontece em tempo real, juntamente com 

as descobertas de nossa Equipe de Pesquisas de Ameaças Futuras (FTR), que nos 

permitiu entender as diferentes forças que determinam como o cenário se move e 

para qual direção. Continue lendo para ver como será 2017 e além.



O crescimento de 
ransomware irá se 
estabilizar em 2017, mas 
os métodos e alvos de 
ataque se diversificarão.
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Nós previmos que 2016 seria o “Ano da Extorsão Online”. A cadeia de ataque de ransomware –  que combina 

uma grande série de métodos de entrega, criptografias impossíveis de decodificar e táticas baseadas 

no medo – transformou esse método preferido em uma mina de ouro infalível para os cibercriminosos. 

O ransomware como um serviço, onde o operador do ransomware aluga sua infraestrutura para os 

cibercriminosos, incentivou até mesmo os que não tinham conhecimento técnico a entrarem no jogo. Em 

2016, alguns códigos de ransomware foram divulgados ao público, permitindo que hackers gerassem suas 

próprias versões desta ameaça. Isso causou um crescimento assombroso de 400% no número de famílias 

de ransomware entre janeiro e setembro.

Figura 1: Número anual de famílias de ransomware, inclusive a projeção para 2017

Prevemos um crescimento de 25% do número de novas famílias de ransomware em 2017, em uma média 

de 15 novas famílias descobertas a cada mês. Apesar do ponto de inflexão ter passado em 2016, um 

período de estabilização levará os cibercriminosos concorrentes a diversificar, atingindo mais possíveis 

vítimas, plataformas e alvos maiores.

Também prevemos que o ransomware se tornará um componente cada vez mais comum em violações de 

dados. Primeiramente, os cibercriminosos roubarão dados confidenciais para vendê-los no submundo e 

depois instalarão um ransomware para fazer como refém os servidores de dados, dobrando seu lucro.

Os ataques de ransomware a dispositivos móveis provavelmente seguirá a mesma trajetória, pois a base 

de usuários móveis agora é um alvo viável e inexplorado. Terminais de computação além do desktop, como 

sistemas de ponto de venda (PDV) ou caixas eletrônicos, também podem sofrer ataques de extorsão.

Atualmente, há pouco valor em tornar dispositivos inteligentes reféns, pois o esforço para atacá-los supera 

o possível lucro. Por exemplo: é mais fácil e barato substituir uma lâmpada inteligente hackeada do que 

pagar o resgate. Por outro lado, os agressores que ameaçam assumir o controle dos freios de um carro na 

via expressa podem sair ganhando, no entanto, o esforço exigido para realizar tal ataque não faz dele um 

meio muito viável de extorsão.

Agora está mais claro para as empresas que sofrer um ataque de ransomware é uma possibilidade real e 

uma disrupção dispendiosa para os negócios. Ransomware contra ambientes industriais e ataques IIoT 

causarão maiores danos, conforme os hackers consigam lucrar mais para colocar uma fábrica de volta em 

operação ou retornar a temperatura de um edifício para uma faixa mais segura, por exemplo.

Embora não haja uma solução mágica que possa proteger totalmente os potenciais alvos contra ataques 

de ransomware, é melhor bloquear a ameaça em sua origem com soluções de gateway de web e e-mail. 

A tecnologia de machine learning também é um complemento forte para a estratégia de segurança em 

multicamadas, que pode detectar até um ransomware exclusivo ou recém criado.
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Dispositivos de 
IoT terão um papel 
mais importante 
em ataques DDoS; 
sistemas IIoT 
mais vulneráveis a 
ataques.
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Milhares de webcams, que as pessoas nem pensavam em proteger, se tornaram o baluarte para o ataque 

Mirai DDoS que derrubou grandes sites. Dispositivos conectados, como agentes dormentes, são inofensivos 

até que sejam ativados por cibercriminosos. Nós prevemos que em 2017 mais ciberataques descobrirão a 

Internet das Coisas (IoT) e toda a sua infraestrutura relacionada, sejam hackers usando roteadores abertos 

para grandes ataques DDoS ou um só carro conectado para atacar alvos altamente direcionados.

Prevemos que os cibercriminosos usarão malware como o Mirai em ataques DDoS. De 2017 em diante, sites 

de serviços, notícias, empresariais e políticos serão sistematicamente atingidos por tráficos HTTP massivos. 

Os motivos podem ser financeiros, como forma de protesto ou para aproveitar demandas específicas.

Infelizmente, também prevemos que fornecedores não reagirão a tempo para impedir esses ataques. No 

ataque Mirai, o recall das webcams foi realmente acionado pelo fornecedor, mas ele não realizou uma 

análise dos códigos em outros dispositivos vulneráveis mas que não foram afetados. Portanto, sempre 

haverá uma superfície de ataque potente disponível para atores de ameaças.

Figura 2: A botnet Mirai não precisou de um servidor de Sistema de Nomes de Domínio (DNS) para deixar um alvo offline, mas 

bloqueou uma faixa de usuários dos sites. Teoricamente, botnets de IoT podem amplificar ataques DDoS e causar mais danos.

Do mesmo modo, à medida que a IoT introduz eficiência em ambientes industriais, como fábricas e usinas 

de energia, os atores de ameaça irão se basear na eficácia dos ataques BlackEnergy para promover seus 

próprios fins. Junto com o significativo aumento do número de vulnerabilidades em sistemas SCADA, que 

representam 30% do número total de vulnerabilidades encontradas pela TippingPoint em 2016, a migração 

para a IIoT apresentará perigos sem precedentes para empresas e consumidores afetados em 2017.

Esses perigos podem ser pró-ativamente resolvidos pelos fornecedores que vendem dispositivos e 

equipamentos inteligentes, implementando ciclos de desenvolvimento focados em segurança. Os usuários 

de IoT e IIoT devem simular esses cenários de ataque para determinar e proteger pontos de falha. Uma 

tecnologia de defesa de rede de uma planta industrial deve, por exemplo, ser capaz de detectar e conter 

pacotes de rede maliciosos com sistemas de prevenção de intrusão (iPSs).
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A simplicidade 
dos ataques de 
Comprometimento de 
E-mail Empresarial levará 
a um aumento do volume 
de golpes direcionados 
em 2017.
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Visando departamentos financeiros em todo o mundo, BEC é o ato de invadir uma conta de e-mail ou 

enganar um funcionário fazendo-o transferir fundos para uma conta do cibercriminoso. Não há nada de 

especial a respeito do ataque, exceto talvez o conhecimento necessário para visualizar a melhor maneira 

de elaborar um e-mail, que geralmente se reflete em uma consulta em um mecanismo de busca.

Prevemos que essa simplicidade tornará o BEC, especialmente a fraude do CEO (onde hackers que se 

passam por um dos executivos da companhia), um modo de ataque mais atraente para cibercriminosos. 

Este tipo de golpe é fácil e acessível, além de não requer muito em termos de infraestrutura. No entanto, 

o pagamento médio em um ataque BEC bem-sucedido é de US$ 140 mil – o preço de uma pequena 

casa. O total estimado de perda de um ataque BEC em dois anos é de US$ 3 bilhões. Em comparação, o 

pagamento médio em um ataque de ransomware é de US$ 722 dólares (atualmente 1 Bitcoin), podendo 

chegar a US$ 30 mil se uma rede empresarial for atingida.

Figura 3: Comparação de pagamentos médios de empresas em ataques de ransomware e BEC

A lucratividade em um curto período de tempo também leva a esse aumento projetado. Baseado em nossa 

pesquisa sobre BEC usando casos do Predator Pain, os agressores conseguiram recolher US$ 75 milhões 

em apenas seis meses. A lentidão da justiça quando se trata de crimes além das fronteiras aumenta a 

atração da ameaça. Por exemplo: demorou dois anos para que um cidadão nigeriano fosse preso por 

aplicar golpes em várias empresas desde 2014.

O golpe BEC é especialmente difícil de detectar porque esses e-mails não contêm payloads ou binários 

maliciosos, mas estas empresas devem ser capazes de bloquear essas ameaças usando soluções de 

gateway de web e e-mail. Essas tecnologias de segurança serão capazes de identificar um tráfego anormal 

e comportamentos maliciosos em arquivos ou em seus componentes, mas defender-se contra golpes 

BEC continuará difícil se as vítimas se mantiverem dispostas a transferir dinheiro para cibercriminosos. As 

empresas devem implementar políticas rigorosas para transações, incluindo camadas de verificação e limites 

para grandes somas de dinheiro, exigindo assim mais validações antes de realizar estas transferências.
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https://www.trendmicro.com/cloud-content/us/pdfs/security-intelligence/white-papers/wp-piercing-hawkeye.pdf


O Comprometimento de 
Processo Empresarial 
ganhará força entre 
os cibercriminosos 
que visam o setor 
financeiro.
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O assalto ao Banco de Bangladesh causou perdas de até 81 milhões de dólares. Diferente do golpe BEC 

que depende de um erro humano, o assalto resultou de uma compreensão profunda de como grandes 

instituições processavam transações financeiras. Estamos chamando essa categoria de ataques “BPC”, de 

Business Process Compromise (Comprometimento de Processos Empresariais).

Prevemos que os golpes BPC irão além do departamento financeiro, apesar das transferências de fundos 

continuarem sendo o objetivo mais típico. Possíveis cenários incluem hackear um sistema de pedido de 

compra para que os cibercriminosos possam receber o pagamento do verdadeiro fornecedor. Hackear 

um sistema de envio de pagamento pode também levar a transferências não autorizadas de fundos. Os 

cibercriminosos podem hackear um centro de entrega e reencaminhar bens valiosos para um endereço 

diferente. Isso já aconteceu em um incidente isolado, em 2013, onde o sistema de envio de container 

Antwerp Seaport foi hackeado para contrabandear drogas.

 Figura 4: Ataques BEC versus ataques BPC

Os cibercriminosos irão realizar ataques BPC para ir atrás de dinheiro, e não por motivos políticos ou 

coleta de informações. Mas os métodos e estratégias utilizadas em ataques direcionados serão similares. 

Se compararmos o pagamento entre ataques de ransomware em redes empresariais (US$ 30.000, o maior 

pagamento relatado em 2016 até agora), o pagamento médio em ataques BEC (US$ 140.000) e o potencial 

ganho em ataques BPC (US$ 81 milhões), é fácil ver porque os cibercriminosos, ou até outros atores de 

ameaças como Rogue States, estarão mais do que dispostos a seguir esse caminho. 

Grandes empresas têm uma visibilidade limitada dos riscos associados quando processos empresariais 

são atacados. O foco de segurança típico é garantir que os dispositivos não sejam hackeados. Os 

cibercriminosos aproveitarão essa demora de percepção. Tecnologias de segurança como controle de 

aplicação podem bloquear o acesso a terminais de missão crítica enquanto a proteção de endpoint tem que 

ser capaz de detectar movimento lateral malicioso. Políticas e práticas rigorosas em relação a engenharia 

social também devem fazer parte da cultura de uma empresa.
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Adobe e Apple irão 
passar a Microsoft 
em termos de 
descoberta de 
vulnerabilidades na 
plataforma.



12 | Previsões de Segurança da Trend Micro para 2017

A Adobe passou a Microsoft pela primeira vez em 2016 em termos de vulnerabilidades descobertas. Entre 

as vulnerabilidades divulgadas pela Zero-Day Iniciative (ZDI) até agora em 2016, foram 135 vulnerabilidades 

em produtos da Adobe e 76 nos da Microsoft. 2016 também foi o maior ano para a Apple® em termos de 

vulnerabilidades, com 50 delas divulgadas até novembro, em comparação com 25 no ano anterior.

Prevemos que mais falhas de software serão descobertas em produtos da Adobe e Apple, além dos da 

Microsoft. Fora o fato de que as remessas de PC da Microsoft estarem declinando nos últimos anos, com mais 

usuários optando por smartphones e tablets de nível profissional, as mitigações e melhorias de segurança 

do fornecedor também dificultarão a descoberta de vulnerabilidades nestes sistemas operacionais.

Figura 5: Vulnerabilidades da Microsoft, Adobe, Apple divulgadas pela ZDI

A descoberta de vulnerabilidades na Adobe irá levar invariavelmente ao desenvolvimento de exploits que 

podem ser integrados em exploit kits. Os exploit kits continuarão a fazer parte do cenário de ameaças, mas 

os cibercriminosos podem encontrar mais usos para eles além de enviar ransomware. O uso de exploit 

kits diminuiu depois da prisão do criador do Angler Exploit Kit, mas como o BlackHole e o Nuclear, outros 

exploit kits simplesmente tomarão seu lugar. 

O software da Apple também deverá ter maior incidência de exploração à medida que mais usuários 

aderirem aos Macs. A venda de Macs nos EUA aumentou, permitindo que a Apple tenha uma maior 

participação de mercado comparado ao ano anterior. Além das melhorias de segurança da Microsoft, esse 

ganho irá chamar mais a atenção dos cibercriminosos para alternativas à Microsoft. Também, como a 

Apple não fornece mais suporte ao iPhone® 4S, veremos mais explorações de falhas corrigidas em versões 

suportadas serem usadas para encontrar falhas semelhantes que não serão mais corrigidas nas versões 

sem suporte, como o caso acima.

A blindagem de vulnerabilidade é a única maneira de proteger de modo proativo e confiável contra 

vulnerabilidades de dia-zero. Embora os exploits sejam uma realidade para muitas empresas, especialmente 

as que ainda usam software legados, sem suporte ou órfãos, o papel da blindagem de vulnerabilidade se 

torna especialmente importante quando softwares muito populares e usados como os da Apple e da Adobe 

estão em questão. Os usuários de produtos da Apple e da Adobe devem também proteger endpoints e 

dispositivos móveis contra malware que explora essas vulnerabilidades.
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A ciberpropaganda 
se tornará comum.
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Em 2016, quase metade da população do mundo (46,1%) teve acesso à Internet, seja por meio de 

smartphones, dispositivos tradicionais de computação ou quiosques de Internet. Isso significa que cada 

vez mais pessoas têm um acesso mais rápido e fácil a informações, independentemente da fonte ou 

credibilidade.

O crescimento da Internet abriu oportunidades para que as partes envolvidas pudessem usá-la como uma 

ferramenta grátis para influenciar a opinião pública de um modo ou de outro. O resultado das eleições 

recentes em diferentes países reflete o poder da mídia social e de várias fontes de informação online 

quando se trata de tomar decisões políticas.

Mais recentemente, vimos plataformas como o WikiLeaks sendo usadas para propaganda, com materiais 

altamente comprometedores vazados no site apenas uma semana antes das eleições dos EUA. Em 

nosso constante monitoramento do submundo cibercriminoso, também notamos aspirantes a hackers 

anunciando seus ganhos com notícias falsas relacionadas à eleição. Eles alegam ter feito 20 dólares por 

mês levando tráfego para conteúdo de difamações inventadas sobre os candidatos eleitorais. Também 

existem grupos dedicados de agentes cibernéticos que são pagos para publicar propaganda em sites 

de mídias sociais, como Facebook e LinkedIn. Eles se aproveitam do filtro de conteúdo eletrônico da 

plataforma para multiplicar a visibilidade de seu conteúdo.

A falta de análise da exatidão da informação, juntamente com compartilhadores afoitos que desejam agitar 

as pessoas com crenças opostas ou simplesmente apoiar a sua própria crença, levou à popularidade 

desses conteúdos falsos e memes. Tudo isso torna mais difícil para os usuários da Internet casuais e não 

sofisticados distinguirem os fatos falsos dos verdadeiros.

Nós já vimos o impacto direto do movimento do Facebook e do Google para retirar anúncios de sites com 

notícias falsas, e do Twitter para expandir sua função silenciar, para que usuários possam desligar ataques 

ou conversações abusivas. 

As próximas eleições na França e na Alemanha, inclusive os movimentos subsequentes similares à saída 

do Reino Unido da União Europeia (UE), também conhecido como Brexit, serão influenciadas pelo que está 

sendo compartilhado na mídia eletrônica. Provavelmente veremos informações sensíveis sendo usadas em 

atividades de propaganda cibernética derivadas de operações de espionagem como a PawnStorm.

Entidades que possam influenciar a opinião pública usando esses meios de uma maneira estratégica 

poderão produzir resultados que as favorecerão. Em 2017, veremos um maior uso, abuso e mau uso das 

mídias sociais.

http://www.internetlivestats.com/internet-users/


A implementação 
e conformidade da 
Regulamentação Geral 
de Proteção de Dados 
(GDPR) irão aumentar os 
custos administrativos em 
todas as empresas.



16 | Previsões de Segurança da Trend Micro para 2017

A GDPR – resposta da União Europeia ao pedido de privacidade de dados – irá impactar não apenas os 

seus membros, mas também todas as entidades em todo o mundo que capturam, processam e armazenam 

dados pessoais de cidadãos da UE. Na época que for imposta, em 2018, as empresas poderão ser multadas 

em até 4% do volume global de negócios da empresa pelo não cumprimento.

Prevemos que a GDPR irá forçar mudanças em políticas e processos empresariais das empresas afetadas, 

aumentando bastante os custos administrativos. A GDPR exige as seguintes mudanças:

• Um DPO agora é obrigatório. Nós prevemos que menos da metade das empresas terão contratado 

DPOs até o final de 2016. Essa previsão está se configurando como precisa, o que significa que 

um novo item na linha de contratação, treinamento e manutenção de um funcionário de nível sênior 

aparecerá nas despesas da empresa.

• Os usuários devem ser informados sobre seus novos direitos e as empresas devem garantir que 

possam exercê-los. Essa mudança de paradigma, de que os cidadãos europeus possuem seus 

dados pessoais e assim os dados coletados são simplesmente “emprestados”, terá um impacto 

em todo o fluxo de trabalho relacionado a eles.

• Apenas os dados mínimos necessários para usar um serviço devem ser coletados. As empresas 

devem revisar suas práticas de coleta de dados para se ajustar.

Essas mudanças forçarão as empresas a realizarem uma revisão completa do processamento de dados, 

garantindo o estabelecimento da conformidade e separando os dados da UE dos dados do resto do 

mundo. Isso será especialmente difícil para empresas multinacionais que terão que considerar a criação 

de sistemas de armazenamento de dados totalmente novos só para os dados da UE. Elas também terão 

que rever as cláusulas de proteção de dados de seus outros parceiros de armazenamento em nuvem. As 

empresas devem investir em uma solução abrangente de segurança de dados, incluindo o treinamento do 

funcionário, para cumprir as normas GDPR.

http://www.darkreading.com/endpoint/survey-shows-lack-of-preparation-for-eus-data-privacy-law/d/d-id/1327174
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Campanhas de ataque direcionado foram documentadas pela primeira vez há quase uma década. Os 

atores de ameaças ficaram mais experientes, enquanto as infraestruturas de rede continuaram, em grande 

parte, as mesmas. Ao observar os movimentos e habilidades dos agressores para ajustar ferramentas, 

táticas e procedimentos (TTPs) a fim de atingir diferentes empresas em diferentes países, prevemos que 

técnicas novas e inesperadas surgirão em futuros ataques direcionados.

Prevemos que essa curva de aprendizado significará o uso de mais métodos, principalmente com o objetivo 

de enganar as mais modernas tecnologias de segurança desenvolvidas. Autores de ameaças, por exemplo, 

geralmente usavam binários, depois os embutiam em documentos, e agora estão usando mais scripts e 

arquivos batch. Eles começarão a fazer detecções deliberadas de sandboxes com o intuito de verificar se 

o alvo faz uso deste tipo de tecnologia. Caso identifique este recurso, farão um ataque para sobrecarregá-

lo para que não detecte a real ameça. Também prevemos que fugas de VMs (Virtual Machines) se tornarão 

componentes muito valorizados de cadeias de exploit avançado. Bugs de fuga de VM têm várias outras 

aplicações de ataque na nuvem, além da evasão de sandbox.

Esses aprimoramentos técnicos da parte dos agressores irão exigir mais da equipe de TI ou administradores 

de segurança. Eles devem procurar tecnologias que podem ajudá-los a ter uma visão completa e obter um 

controle total de toda a rede e fluxo de dados, identificando não apenas os Indicadores de Comprometimento 

(IoCs), mas também indicadores do início de um ataque. 

Ameaças desconhecidas podem ser novas variantes de ameaças existentes e conhecidas, ou ameaças 

completamente desconhecidas que ainda não foram descobertas. Soluções de segurança que usam machine 

learning podem ser usadas para proteção contra a primeira, enquanto a tecnologia de sandbox será capaz de 

lidar com a última. Ao invés de se prender a uma só estratégia de segurança, será extremamente importante 

usar tecnologias multicamadas e cross-generational, desenvolvidas por meio de uma grande experiência de 

monitoramento, e que possam responder e implementar medidas proativas contra ataques direcionados. 



Como enfrentamos esses ataques de frente?

Machine learning não é uma tecnologia de segurança que está na moda, e sim um elemento crucial na 

luta contra ameaças de ransomware conhecidas e desconhecidas, ataques de exploit kits, entre outros. A 

tecnologia de machine learning é implementada através de um sistema em camadas com entradas humanas 

e computacionais, executadas por meio de algoritmos matemáticos. Esse modelo é então confrontado com 

o tráfego de rede, permitindo que uma máquina tome decisões rápidas e precisas, determinando se o 

conteúdo da rede – arquivos e comportamentos – são maliciosos ou não.

As empresas também devem estar preparadas com uma proteção comprovada contra técnicas antievasão 

que os atores de ameaça introduzirão em 2017. Esse desafio pede uma combinação de diferentes 

tecnologias de segurança que devem estar disponíveis em toda a rede, formando uma defesa conectada 

de ameaças. Tecnologias como:

• Antimalware avançado (além de blacklisting)

• Antispam e antiphishing nos gateways de 

web e mensagens

• Reputação web

• Sistemas de detecção de violação

• Controle de aplicação (whitelisting)

• Filtragem de conteúdo

• Blindagem de vulnerabilidade

• Reputação de aplicativo móvel

• Prevenção de intrusão no host e rede

• Proteção de firewall no host

A maioria das ameaças atuais podem ser detectadas pelas técnicas acima mencionadas trabalhando 

em conjunto, mas para detectar ameaças de dia-zero e “desconhecidas”, as empresas devem usar 

monitoramento de comportamento e de integridade, além de sandboxing.

A IoT (Internet das Coisas) oferece riscos e conveniências. Os usuários de dispositivos inteligentes devem 

aprender a proteger seus roteadores antes de acessar a internet através deles. É necessário pensar também 

em segurança ao comprar um novo dispositivo inteligente. Ele oferece autenticação ou permite mudanças 

de senha? Pode ser atualizado? Pode criptografar as comunicações da rede? Ele tem portas abertas? Seu 

fornecedor possui atualizações de firmware?

Empresas que coletam dados de cidadãos da União Europeia devem esperar um aumento das despesas 

administrativas ao lidar com mudanças de processos importantes e contratar DPOs para cumprir as normas 

GDPR. Uma completa análise da estratégia de proteção de dados da empresa também ajudará a passar 

nas auditorias.

Esses novos desafios exigem uma nova abordagem na segurança de endpoint, como uma abordagem 

de segurança intergeracional, que combina técnicas comprovadas de detecção de ameaças conhecidas 

e desconhecidas com técnicas de proteção avançadas, como:  controle de aplicação, prevenção de 

exploração e análise de comportamento, detecção em sandbox e machine learning de alta precisão.

Treinar funcionários contra ataques de engenharia social e sobre as ameaças mais recentes como BEC, 

completará a cultura de segurança necessária para fortalecer as defesas da empresa para 2017 e para os 

próximos anos.

http://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/internet-of-things/how-to-secure-your-home-router
http://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/internet-of-things/what-to-consider-when-buying-a-smart-device
http://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/internet-of-things/what-to-consider-when-buying-a-smart-device
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