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QUANDO O RELATÓRIO sobre SEGURANÇA Da INFRAESTRUTURA 

global (WISR) FOI LANÇADO 14 ANOS ATRÁS, ATAQUES DE 

10 GBPS mereciam MANCHETES E DERRUBAvAM REDES. 

ATUALMENTE, ATAQUES QUARENTA VEZES MAIORES SÃO 

MITIGADOS DE FORMA ROTINEIRA COM POUCA OU NENHUMA 

INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS ON-LINE.  

Isso realmente são boas notícias. Mas pense um pouco: 
ataques de 400 Gbps são rotineiros. O tamanho dos ataques DDoS está 
crescendo em um ritmo alarmante em todo o mundo, com implicações 
significativas para os operadores de rede de todos os tamanhos, desde 
provedores de serviços globais até novas empresas.

Este ano, a pesquisa foi aprimorada com informações por região das 
empresas que responderam. Tipos de ataques, destinos, técnicas, 
motivações, impactos e custos são apontados nos EUA e Canadá, Brasil, 
Reino Unido, Alemanha, França e Japão. Esses insights regionais dos 
participantes da pesquisa são aprimorados e, frequentemente, validados 
por dados do sistema ATLAS (Active Threat Level Analysis System) da , 
NETSCOUT, que fornece visibilidade de um terço de todo o tráfego de internet.  

introdução
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13%

41%

2017
2018

2017
2018

16%

31%

11%

34%

2017
2018

 ATAQUES DE TERABIT 

Pela primeira vez, um ataque DDoS atingiu o 
tamanho de 1 Tbps. Alguns dias depois, foi 
registrado um ataque de 1,7 Tbps. Entramos 
oficialmente na era dos ataques de terabit. 
Na verdade, percebemos um aumento 
surpreendente e persistente no tamanho e 
complexidade dos ataques DDoS.
O tamanho máximo dos ataques 
globais cresceu em 273%. Em 2018, 91% 
das empresas que sofreram um ataque 
DDoS indicaram um ou mais ataques que 
saturaram completamente sua largura de 
banda internet.

 NUVEM NA MIRA 

À medida que as organizações investem em 
serviços de mitigação DDoS com base em 
nuvem, os atacantes mudam seu foco 
para equipamentos de infraestrutura. Em 2018, 
ataques visando firewalls e dispositivos IP 
praticamente dobraram de 16% em 2017 
para 31%.

Elementos importantes das estratégias de 
transformação digital estão sendo atacados 
agora. O número de ataques contra
serviços SaaS triplicou de 13% em 
2017 para 41% em 2018. Nós também 
percebemos um aumento em ataques 
contra data centers de terceiros e serviços 
de nuvem de 11% para 34%.

 ALTO CUSTO médio DE  
 TEMPO DE INATIVIDADE 

Em 2018, o custo de tempo de inatividade 
associado a interrupções de serviço de 
internet causadas por ataque DDoS foi de 
US$ 221,836.80 por hora. A Alemanha teve os
custos  mais altos de tempo de inatividade com 
US$ 351,995. No entanto, o Japão teve o menor 
tempo de inatividade com US$ 123,026.

 AMEAÇAS INTERNAS 

Novamente, as empresas enfrentam o  
risco originado do próprio firewall.
43% reportaram que seus firewalls e/ou 
IPS contribuíram para interrupções durante
um ataque DDoS. Informantes internos
maliciosos também são uma ameaça, uma vez que 
mais de um quarto dos participantes indicaram 
que suas organizações sofreram um ataque de 
um informante malicioso em 2018. A França 
possui o número mais alto, de 37,5%, enquanto o 
Japão tem o número mais baixo, de 13,8%.

 ATACANTES MIRAM O SETOR  
 PÚBLICO 

Talvez isso não devesse nos surpreender 
devido ao ambiente político altamente 
carregado nos EUA e em vários locais ao 
redor do mundo, mas em 2018, percebemos 
uma mudança significativa entre os 
clientes atacados com maior frequência.

Nos últimos anos, os clientes de serviços 
financeiros, comércio eletrônico e jogos 
estiveram no topo da lista. Em 2018, instituições 
governamentais atingiram 60%, uma 
mudança significativa em relação aos 37% em 2017. 

principais

conclusões

Ataques visando firewalls e 
dispositivos IP

Ataques voltados para 
serviços SaaS

Ataques voltados para data 
centers de terceiros e 
serviços de nuvem
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AS EMPRESAS REPORTARAM DIVERSOS DESAFIOS 

Em 2018, DESDE RANSOMWARE até EXTORSÃO DE 

ATAQUES DDO-S, ASSIM COMO DESAFIOS relacionados 

A OPERAÇÃO E EQUIPE.

Em 2018, os resultados das pesquisas evidenciaram o permanente jogo  

de gato e rato entre atacantes e defensores. Por exemplo, conforme 

as organizações investem em serviços de mitigação DDoS em nuvem,  

os atacantes mudam seu foco para os equipamentos de infraestrutura.  
Dessa forma, os ataques visando �rewalls e dispositivos IP 

praticamente dobraram,  de 16% em 2017 para 31% em 2018.

A pesquisa fornece detalhes adicionais com resultados por região 

das empresas participantes, incluindo tipos de ataques, destinos, 

técnicas, motivações, impactos e custos nos EUA e Canadá, 

Brasil, Reino Unido, Alemanha, França e Japão.

empresas
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 SERVIÇOS DIGITAIS SENDO  
 ATACADOS 

Elementos importantes das estratégias de 
transformação digital estão sendo atacados 
agora. Em 2018, o número de ataques contra 
serviços SaaS triplicou de 13% em 2017 para 
41%, assim como os ataques voltados para 
serviços de nuvem e data centers de terceiros 
(de 11 para 34%).

 ATAQUE a NOVOS SERVIÇOS 

O aumento do uso de tráfego criptografado 
se reflete na taxa crescente de ataques. Em 
2018, 94% observaram esses ataques. Isso 
representa quase o dobro da porcentagem 
do ano anterior.

 OPERAÇÕES SIMPLIFICADAS,  
 POR FAVOR 

Encontramos um desejo praticamente 
universal de simplificar os processos de 
segurança operacional. 92% disseram que 
estavam buscando reduzir a complexidade 
de alguma forma, e a principal prioridade era 
a integração entre componentes e fluxo de 
trabalho.

 CUSTO DE TEMPO DE  
 INATIVIDADE 

O custo de tempo de inatividade na 
Alemanha foi o mais alto por hora, com  
US$ 351,995. O Japão teve o custo de 
tempo de inatividade mais baixo por hora,  
com US$ 123,026.

 DESTINOS DE ATAQUE DDoS  
 EM TODO O MUNDO 

Para infraestrutura, a média global foi 
de 49%. O Brasil teve o índice mais 
alto: 57%. O Brasil também sofreu 
mais ataques em serviços voltados 
para clientes e aplicativos: 46% em 
comparação a uma média global de 
38%. Enquanto isso, a França sofreu 
mais ataques em serviços SaaS, 53% 
em comparação à média global 
de 41%.

 CONTRATAÇÃO E RETENÇÃO  
 DE FUNCIONÁRIOS  
 QUALIFICADOS 

Foi citada como o maior desafio, com 
uma porcentagem global de 51%.

principais

conclusões

Busca pela simplificação 
dos processos de segurança 

operacional

A contratação e a retenção 
de funcionários qualificados 
foram citadas como o maior 

desafio

92%

51%
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O relatório das empresas de 2018 fornece 
uma grande variedade de perspectivas por 
regiões, setores e organizações. A base 
de participantes globais representa toda 
a organização, desde o alto escalão até o 
usuário final, oferecendo uma visão global, 
multidisciplinar e multissetor. 

Demografia 

das empresas
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FIGURA 2

OPERAÇÕES REGIONAIS DA ORGANIZAÇÃO
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FIGURA 1

NÚMERO DE 
FUNCIONÁRIOS POR 
ORGANIZAÇÃO DOS 

PARTICIPANTES
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57% 

25% 

7% 

4% 

4% 

2% 

1% 
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FIGURA 4

PAPÉIS FUNCIONAIS

FIGURA 3

SETORES 
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Após uma série de campanhas de ransomware 
de alta visibilidade (WannaCry, Petya e Bad Rabbit) 
em 2017, o DDoS voltou a ser a principal ameaça 
sofrida por 39% das organizações empresariais 
em 2018 (Figura 5). Esse número aumentou para 
42% nas empresas com mais de mil funcionários. 
Enquanto isso, mais de 30% dos participantes 
reportaram ataques de ransomware nos últimos 
12 meses, porcentagem similar à de 2017. 

As empresas também relataram um aumento 
significativo de extorsão ameaçando ataques 
DDoS, o que representa uma grande mudança 
no cenário da ameaça. Os ataques reportados 
nessa categoria foram do sexto para o terceiro 
lugar, dobrando de 17% em 2017 para 34% em 
2018. Atualmente, as empresas sofrem com 
extorsão ameaçando ataques DDoS tanto quanto
com ataques DDoS reais, uma tendência que atribuímos 
à maturidade e rápida proliferação de serviços 
DDoS para contratação. 

O DDoS também é uma das principais 
preocupações para 2019, seguido pelo 
ransomware (Figura 5). Essas ameaças 
foram as mais lembradas por mais de 36% das 
empresas, seguidas pela extorsão e perda de 
dados acidental. Não surpreende que essas 
preocupações reflitam de forma precisa as 
quatro principais ameaças sofridas por mais de 
30% das empresas em 2018. 

Tanto a perda de dados acidental quando as 
ameaças de ransomware tiveram uma pontuação 
muito alta entre os participantes europeus, o 
que pode ser explicado pela onda de ataques de 
ransomware que atinge essa região.
A implementação do Regulamento 
Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) também 
pode ser um fator, dda a ênfase que coloca na proteção de 
dados pessoais e privacidade na União Europeia. 

ameaças para as empresas
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FIGURA 6

FERRAMENTAS DE DETECÇÃO DE AMEAÇAS

Pelo quarto ano consecutivo, plataformas 
SIEM, firewalls e IPS/IDS foram as três principais 
ferramentas usadas para detectar ameaças em 
redes corporativas em 2018 (Figura 6). O uso de 
IDMS aumentou significativamente para 44%, 
tornando-se semelhante ao de firewalls e IPS/IDS. 
Essa é uma tendência que deverá continuar, 
pois os dispositivos de segurança dinâmicos são 
vulneráveis a ataques de exaustão de estado.

Plataformas de inteligência contra ameaças e 
análise comportamental foram usadas por mais 
de um terço das empresas, seguidas de 
perto por analisadores com base em NetFlow. As 
ferramentas com base em SNMP e tickets de help 
desk/chamadas de clientes caíram para o final da 
tabela, o que mostra que a visibilidade das ameaças 
aumentou para os participantes das em 
comparação a 2017.

 COMO EM 2017, FIREWALLS E IPS/  

 IDS SÃO CONSIDERADOS REALMENTE  

 EFETIVOS NA DETECÇÃO DE  

 AMEAÇAS COM 51% EM 2018 (FIGURA  

 6). IDMS FICOU EM SEGUNDO LUGAR  

 COM 50%, SEGUIDO DE PERTO PELAS   

 PLATAFORMAS DE INTELIGÊNCIA  

 CONTRA AMEAÇAS. 
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Mais da metade dos participantes utilizam a detecção de 
dispositivos comprometidos para monitorar ameaças de saída ou 
tráfego interno no data center, enquanto 36% usam a linha de base 
(Figura7). Essas porcentagens são relativamente consistentes 
em todas as regiões, mas a situação é inversa no Japão, onde 
metade das empresas confiam na linha de base, com a detecção de 
dispositivos comprometidos ficando com 39%.

Nós perguntamos aos participantes da nossa pesquisa corporativa 
se eles usaram as mesmas ferramentas para o monitoramento 
de tráfego de saída e de entrada. Eles listaram exatamente as 
mesmas ferramentas, na mesma ordem, com exceção de IDMS, 
que ficou em segundo lugar na frente de firewalls e IDS/IPS para 
o monitoramento de tráfego de saída (Figura 8). As empresas se 
preocupam mais agora com os dispositivos comprometidos em suas 
próprias redes participando de campanhas DDoS. Agora, os IDMS 
estão sendo usados para monitorar o tráfego de ameaças 
de dentro para fora de suas redes, o que é uma tendência positiva.

 53% 

 36% 

 10% 

 2%

Detecção de dispositivos comprometidos

Linha de base de operações normais

Garantia de serviço

Nenhum

FIGURA 7
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FERRAMENTAS PARA MONITORAR TRÁFEGO DE SAÍDA 
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Os firewalls ainda ocupam o primeiro lugar entre os dispositivos 
de segurança sendo implementados por aproximadamente 
dois terços das empresas participantes, seguidos 
por IDMS e IPS/IDS (Figura 9). Isso se mantém em todas as 
regiões, embora sistemas de sandbox e UTM estejam na 
metade superior na França e Japão.
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FIGURA 9

TÉCNICAS DE SEGURANÇA IMPLEMENTADAS

 OS FIREWALLS AINDA OCUPAM O PRIMEIRO LUGAR entre os 

 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA SENDO IMPLEMENTADOS  

 POR APROXIMADAMENTE DOIS TERÇOS DOS  

 PARTICIPANTES EMPRESARIAIS da pesquisa. 
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Ataques DDoS são uma realidade para empresas 
modernas, uma vez que 64% dos participantes 
reportaram de um a dez ataques em 2018, o 
que é consistente com os anos anteriores. 

No entanto, a defesa contrra esses ataques  
continua muito difícil. Os atacantes são 
inteligentes, eficientes e surgem novas técnicas 
de ataque para explorar novas vulnerabilidades em 
infraestruturas de TI complexas e essenciais para o 
 negócio. Os atacantes costumam identificar 
e responder a novos investimentos em TI e 
implementações de segurança. 

 CONSIDERE O SEGUINTE: 

    Conforme as organizações investem em 
serviços de mitigação DDoS com base em 
nuvem, os atacantes mudam seu foco para 
infraestruturas dinâmicas. Em 2018, ataques 
visando firewalls e dispositivos IP pratica-
mente dobraram de 16% em 2017 para 31%.

    Elementos importantes das estratégias de 
transformação digital estão sendo ataca-
dos agora. Em 2018, o número de ataques 
contra serviços SaaS triplicou (de 13% em 
2017 para 41%), assim como os ataques 
voltados para serviços de nuvem e data 
centers de terceiros (de 11 para 34%).

    O aumento do uso de tráfego 
criptografado se reflete na taxa 
crescente de ataques. Em 2018, 
94% observaram esses ataques. 
Isso representa quase o dobro da 
porcentagem do ano anterior. 

Tendências de ataque 

DDoS nas empresas

9%

25%

3%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Zero

Menos da 
metade

Metade ou 
mais, mas 
não tudo

Em todas as 
instâncias

63%

FIGURA 10

ATAQUES DDOS QUE EXCEDERAM A LARGURA DE 
BANDA DE INTERNET 

Infelizmente, observamos um número cres-
cente de respondentes que sofreram um 
ataque DDoS capaz de saturar sua 
banda de internet (Figura 10). 
91% das empresas que sofreram ataques 
DDoS indicaram um ou mais ataques que 
saturaram completamente sua banda 
de internet. Além disso, 25% reportaram que 
mais da metade dos ataques DDoS sofridos 
excedeu sua largura de banda de internet. 
Essas estatísticas indicam que 
ataques volumétricos de DDoS, especialmente 
de ampliação/reflexão, são um desafio contí-
nuo. Além disso, novos vetores, como reflexão 
Memcached e difração SSDP, aprimoraram as 
armas dos atacantes em 2018. 

O DDoS continua sendo a principal 
ameaça para a disponibilidade dos 
serviços, aplicativos e redes de negócios. 
A consistência dessa ameaça, combinada 
à diversidade de destinos e tipos de 
ataque, requer uma nova abordagem. 
Implementar uma defesa multicamadas 
de melhores práticas, integrando a 
proteção com base em nuvem contra ataques 
volumétricos, e a proteção on-premises contra 
exaustão de estado e ataques à camada 
de aplicativo torna-se essencial a
qualquer estratégia de segurança.
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7 a 12 horas
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1 a 4 semanas

Mais de 1 mês

49% 41% 34% 38% 
Serviços SaaS Serviços e aplicações

em sua rede
voltados ao cliente

Data centers 
de terceiros ou 
serviços em nuvem

Infraestrutura

Frequentemente, os atacantes continuam mirando infraestrutura 
e serviços voltados para o cliente (Figura 11). O que chamou 
nossa atenção nos resultados de 2018 foi que o número de 
ataques contra serviços SaaS triplicou (de 13% em 2017 para 
41%), assim como os ataques voltados para serviços de nuvem 
e data centers de terceiros (de 11 para 34%). Isso demonstra 
o papel cada vez mais imporetante dos serviços de nuvem em empresas 
modernas e novamente destaca a necessidade de uma 
estratégia coesa de mitigação e detecção de DDoS.

Novamente em 2018, mais da metade dos participantes 
relataram que firewalls e dispositivos IP falharam ou 
contribuíram para interrupção durante um ataque DDoS 
(Figura 12). É importante lembrar que, ao mesmo tempo que 
esses dispositivos desempenham um papel importante, eles 
são especialmente vulneráveis a ataques de exaustão de 
estado.

Observando a duração dos ataques DDoS, cerca de 60% dos 
incidentes duraram menos de seis horas (Figura 13). 
A maioria dos casos, mais da metade dos incidentes, 
durou entre cinco minutos e seis horas. Com isso em mente, 
é importante ter um plano bem estruturado de fluxo de trabalho 
para lidar de forma adequada e rápida com ataques com essa duração.  
 
No outro lado do espectro de duração estão os ataques que persistem
por uma semana ou mais. Consistentemente com nossas descobertas  
em 2017, esses ataques são muito raros e representaram menos de  
2% do número total de ataques em 2018.

FIGURA 11

DESTINOS DE 
ATAQUEs DDOS

FIGURA 12

FALHA DE FIREWALL E IPS

FIGURA 13

DURAÇÃO DO ATAQUE DDOS

Sim

54%
Não

43%
Não implementado

3%
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Pelo terceiro ano consecutivo, nossos participantes observaram 
uma queda nos ataques volumétricos, de 60% em 2016 para 
52% em 2017 e para 42% em 2018 (Figura 14). No mundo de 
gato e rato da segurança cibernética, observamos aumento 
no número de ataques de exaustão de estado, que quase 
dobraram de 16% em 2016 para 31% em 2018. 

 CLARAMENTE, ESTAMOS OBSERVANDO NOS ÚLTIMOS  

 TRÊS ANOS UMA MUDANÇA NO COMPORTAMENTO DOS  

 ATACANTES. 

Na medida em que os atores das ameaças percebem maior
dificuldade em passar por uma camada de proteção 
volumétrica, eles tentam alcançar seus objetivos com ataques 
mais furtivos, que visam uma infraestrutura dinâmica ou 
aplicativos dentro da infraestrutura.

O aumento do tráfego criptografado se reflete na 
taxa crescente de ataques que visam serviços criptografados 
(Figura 15). Em 2018, 94% observaram esses ataques. Isso 
representa quase o dobro da porcentagem do ano anterior. 
Geralmente, os atacantes “sobem a escada” do modelo OSI para 
tentar derrubar recursos criptografados, visando o protocolo 
SSL/TLS ou a camada de aplicativo.

53%

46%

53%

46%

39%

53%

46%

39%

46%

6%

39%

0% 10%5% 20%15% 30%25% 40%35% 50%45%

Volumétrico   42%

Exaustão de estado    41%

Camada de aplicação   27%

FIGURA 14

TIPOS DE ATAQUE DDOS

FIGURA 15

ATAQUES DDOS VISANDO SERVIÇOS CRIPTOGRAFADOS

Visando o serviço na camada 
de aplicativo

Visando porta TCP/UDP

Visando o protocolo 
SSL/TLS

Não aplicável
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No que se refere a ataques DDoS multivetor , combinando vetores
de ataques volumétricos, de exaustão de estado e à camada 
de aplicações, as notícias de 2018 são boas e más. 

A porcentagem observada em ataques multivetor aumentou 
significativamente de 48% em 2017 para 67%, o que, em 
um primeiro momento, parece uma tendência assustadora 
(Figura 16). No entanto, a proporção dos que encontram dificuldades 
para fornecer uma resposta definitiva caiu de 20% em 2017 para 3% em 
2018. Acreditamos que isso aconteceu devido aos recursos 
aprimorados de visibilidade e detecção. O que é uma notícia 
positiva.

Apesar do aumento do tráfego IPv6 globalmente, 
menos de um terço sofreu ataque DDoS IPv6 (Figura 17). 
No entanto, as organizações devem prever recursos
de mitigação DDoS on-premises e em nuvem 
como parte de qualquer implementação IPv6.

Começando com o surgimento do Anonymous, os ataques DDoS 
passaram por uma transformação no que toca a ferramentas, 
destinos e técnicas. Graças às antigas técnicas de desenvolvimento de 
software, a barreira técnica de entrada para DDoS foi eliminada. 
Agora, ferramentas "faça você mesmo" permitem que qualquer 
pessoa se torne um atacante, por qualquer motivo. Isso resulta 
em um cenário de ataques em constante mudança. 

 OS ATAQUES DDOS SÃO USADOS POR MUITOS  

 GRUPOS DIFERENTES, DESDE ATIVISTAS SOCIAIS  

 a ATORES DE ESTADO TENTANDO INFLUENCIAR   

 PROCESSOS GEOPOLÍTICOS. COMO RESULTADO,  

 AS ORGANIZAÇÕES PODEM SER VISADAS POR  

 DIFERENTES MOTIVOS, DESDE POLÍTICAS  

 CORPORATIVAS ATÉ sua ASSOCIAÇão COM  

 CELEBRIDADES. 

FIGURA 16

ATAQUES DDOS MULTIVETOR

FIGURA 17

ATAQUES DDOS COM BASE EM IPV6 NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Sim, nos últimos 12 meses

Sim, não nos últimos 12 meses

Não

Não sabem

36%

31%

29%

3%

Sim

Não

Não sabem

30%

66%

4%
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39%

41%

37%

36%

36%

36%

35%

31%

35%

33%

31%

32%

31%

No entanto, a maioria dos ataques são motivados 
por lucros e não por protestos. Atualmente, os 
ataques DDoS são conduzidos em geral por serviços 
contratados de DDoS gerenciado, conhecido como 
booters ou stressers, o que se reflete nas descobertas 
sobre a motivação dos ataques. Por exemplo, a principal 
motivação citada para os ataques em 2018 foram 
de criminosos demonstrando sua capacidade para 
futuros clientes, seguida por tentativas 
de extorsão (Figura 19). 

FIGURA 18

MOTIVAÇÕES DE ATAQUE DDOS

 UMA DESCOBERTA PARTICULARMENTE  

 INTERESSANTE FOI QUE O NÚMERO DE  

 ATAQUES motivados pela RIVALIDADE  

 COMPETITIVA ENTRE EMPRESAS DOBROU. 
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No que diz respeito à mitigação DDoS, temos boas notícias. Primeiramente, foi 
observada uma adoção mais abrangente de estratégias de mitigação de DDoS 
especializadas, incluindo serviços baseados em nuvem e soluções multicamada 
(Figura 19). Outras boas notícias dizem respeito à queda do uso de firewalls, 
IPS e balanceadores de carga para a mitigação DDoS. Isso parece ser uma lição 
aprendida, pois mais da metade dos participantes reportou que esses dispositivos 
contribuíram para uma interrupção relacionada a DDoS novamente em 2018. 
Isso está ligado à crescente conscientização dentro das organizações corporativas 
sobre o impacto que ataques DDoS têm em suas atividades.

Velocidade é um componente crítico da mitigação DDoS. Perguntamos 
com que velocidade as organizações podem detectar e mitigar um ataque 
e mais da metade respondeu menos de 15 minutos (Figura 20). Entre 
eles, aproximadamente um quarto usa dispositivos on-premises ou serviços 
gerenciados ininterruptos que resultam em mitigação imediata. Por 
outro lado, os 16% que precisaram de mais de uma hora para mitigar um 
ataque colocam sua organização em uma posição muito arriscada. No 
momento em que a mitigação finalmente começa, é muito provável que o 
ataque já tenha sido concluído ou movido para um vetor diferente.

13%

14%

29%

13%

3%
1% 

28% 

Mitigação imediata por 
dispositivo local ou serviço 
em nuvem sempre ativo

Menos de 5 minutos

Não mitigou

5 a 15 minutos15 minutos a 1 hora

1 a 3 horas

Mais de 3 horas

FIGURA 20

TEMPO DE MITIGAÇÃO 
DE ATAQUES

 MÉDIA:  37 MINUTOS 

FIGURA 19

TÉCNICAS DE MITIGAÇÃO DDOS
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O impacto dos ataques DDoS variou muito em 2018.
A maioria dos participantes reportou consequências
mensuráveis do ataque, como o custo de remediação
e serviços de investigação (39%), assim como uma 
perda de receita e maior OpEx (38% cada) 
(Figura 21). Danos à reputação/marca e prêmios de 
seguro mais altos foram reportados por 37%.

Estamos satisfeitos por ver que cada vez mais 
as organizações avaliam riscos DDoS de forma 
recorrente, seja como um risco de TI ou de 
negócios. Em 2018, apenas 11% mencionou que 
não considerava DDoS em seu processo de análise 
de risco, uma melhora significativa em comparação 
aos 23% reportados em 2017 (Figura 22).
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FIGURA 21

IMPACTO DOS ATAQUES DDOS

FIGURA 22

DDOS COMO PARTE DA ANÁLISE DE RISCOS DA 
SUA ORGANIZAÇÃO
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Novamente em 2018, as organizações 
reportaram um aumento do custo  
total e por minuto associado à interrupção 
de serviços de internet. Quase metade 
dos participantes estimou o custo por 
minuto de uma interrupção entre US$ 1 
mil e US$ 10 mil, e não de US$ 0 a US$ 1 mil 
como em 2017 (Figura 23). Considerando-se 
os custos dos ataques, os riscos também 
aumentaram. Em 2017, 55% das empresas 
avaliaram o custo de ataque em menos de 
US$ 10 mil. Em 2018, 53% apontaram um 
impacto de custosignificativamente mais alto,  
entre US$ 10 mil e US$ 100 mil (Figura 24).

 AS EMPRESAS INVESTIRAM EM  

 CAPACIDADES DE MITIGAÇÃO E  

 DETECÇÃO DE ataques DDOS  

 on premisesa e NA NUVEM, COM   

 ÊNFASE ESPECIAL NA PROTEÇÃO DA   

 DISPONIBILIDADE DOS SEUS SERVIÇOS   

 PARA CLIENTES FINAIS. 
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1%

5%

19%

29%

28%

19%

FIGURA 23

CUSTO DE TEMPO DE INATIVIDADE
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FIGURA 24

CUSTO DE ATAQUES DDOS

FIGURA 25

TEMPO total DE INATIVIDADE
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Nenhuma inatividade  Menos de 10 minutos 10 a 29 minutos 30 a 59 minutos 1 a 3 horas 4 a 6 horas Mais de 6 horas

US$ 501 a US$ 1,000 por minuto
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US$ 10,001 a US$ 20,000 por minuto

US$ 20,001 ou mais por minuto
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RELATÓRIO ANUAL
SOBRE SEGURANÇA
DA INFRAESTRUTURA
GLOBAL

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

EMPRESAS

INSIGHTS POR PAÍS

PROVEDORES DE 
SERVIÇOS

RELATÓRIO ESPECIAL 
ATLAS

CONCLUSÃO

21

A adoção das ofertas de nuvem pública é uma jornada em progresso.
As empresas passam da fase de empolgação inicial para enfrentar 
os desafios muitas vezes dolorosos que a migração envolve. 
Problemas como segurança e disponibilidade continuam sendo
gargalos e são citados como as principais barreiras que afastam
as grandes organizações da adoção completa.
A grande maioria dos participantes respondeu que pelo menos
alguns aplicativos já estão na nuvem, e 11% têm todos os seus
aplicativos em um ambiente com base em nuvem. (Figura 26).
No entanto, ainda existe um longo caminho a ser percorrido para a 
migração de aplicativos internos.

Apesar dos desafios, as organizações continuam empolgadas para migrar 
para ambientes de nuvem pública. 62% dos participantes planejam 
mover algumas aplicações para serviços de nuvem pública, enquanto 
18% dizem que moverão todas as suas aplicações para a nuvem pública 
(Figura 27).

Migração corporativa

PARA A nuvem pública

 11%

 47% 

 32% 

 5% 

 5% 

Todas as aplicações

Maioria das aplicações

Algumas aplicações

Poucas aplicações

Nenhuma aplicação

FIGURA 27

PLANOS PARA MOVER APLICAÇÕES PARA UMA NUVEM PÚBLICA

 MÉDIA: 17% DAS ORGANIZAÇÕES PLANEJAm MOVER OS APLICATIVOS PARA UMA NUVEM PÚBLICA 

0% 10% 30%20% 50%40% 60% 80%70%

Planejam mover todas as 
aplicações para uma nuvem pública 

Planejam mover algumas aplicações 
para uma nuvem pública 

Consideram mover algumas aplicações para 
uma nuvem pública, mas sem planos 

Não têm planos para mover quaisquer 
aplicações para uma nuvem pública

18%

62%

13%

7%

FIGURA 26

APLICATIVOS EM UMA 
NUVEM PÚBLICA

 MÉDIA: 49% DOS  

 APLICATIVOS JÁ FORAM   

 MOVIDOS PARA UMA  

 NUVEM PÚBLICA 
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Enquanto a redução de custo e a capacidade de implementar e escalar 
rapidamente os aplicativos continuam sendo grandes motivadores da 
migração para a nuvem, a necessidade de um sistema de recuperação 
de desastres está no topo da lista, com quase 60% o considerando 
extremamente importante (Figura 28). A capacidade de expandir 
para novas regiões e mudar CapEx e custos de funcionários para 
OpEx completam as cinco principais motivações.

Uma descoberta interessante foi que, na Europa, a recuperação de 
desastres foi citada acima da redução de custo como a principal 
motivação para aproximadamente 60% dos participantes. Isso pode 
estar relacionado ao artigo 32 do GDPR, que solicita "a capacidade de 
restaurar a disponibilidade e acesso aos dados pessoais em tempo 
hábil em caso de incidentes técnicos ou físicos".

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Segurança

Estabilidade e disponibilidade 

Questões de conformidade ou regulatórias 

Custos

Falta de experiência em nível técnico 

    

Dúvidas sobre a possibilidade da nuvem pública hospedar aplicativos devido a 
especificações ou natureza proprietária 

44%

51%

61%

51%

46%

50%

45%

Para muitos, as preocupações com a segurança permanecem um 
impedimento significativo para a migração para a nuvem, 
mencionadas por 61% como a principal barreira (Figura 29).
Isso está no topo da lista com uma margem de 10 pontos,
acima de preocupações com estabilidade e disponibilidade, 
preocupações regulatórias ou de conformidade. 
Surpreendentemente, o custo é a quarta preocupação da lista para 
aproximadamente metade das empresas, embora seja um dos 
principais motivadores para mover as aplicações para a nuvem. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Necessidade de um sistema de recuperação de desastres  

Redução geral de custos

Implementar e escalar aplicações mais rapidamente 

Expansão para novas regiões geográficas  

Mudança de CapEx e custo de funcionários de TI para OpEx 47%

48%

58%

56%

55%

FIGURA 28

MOTIVAÇÕES PARA MIGRAÇÃO PARA A NUVEM PÚBLICA 

FIGURA 29

BARREIRAS PARA A MIGRAÇÃO DE NUVEM PÚBLICA 

Falta de experiência em nível comercial
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Em 2018, vimos mais empresas terceirizando operações DNS. 
Apenas 37% afirmam operar suas próprias infraestruturas DNS, 
uma queda significativa em comparação com 2017 (Figura 30).

A maioria dos que operam infraestruturas DNS internas confiam 
nas equipes de segurança de TI para proteger o serviço 
(Figura 31). Mas só 14% possuem uma segurança especializada 
em DNS. Em 2017, alarmantes 16% reportaram não possuir uma 
equipe de segurança responsável por essa infraestrutura crítica. 
Felizmente, esse número caiu para apenas 2% em 2018.

Apesar do progresso observado, a visibilidade de tráfego DNS 
caiu em comparação ao ano anterior, com 68% tendo visibilidade 
nas camadas 3 e 4, uma pequena diminuição em relação aos 73% em 2017 
(Figura 32). Na camada 7, o cenário é ainda pior, pois apenas 25% 
reportaram visibilidade nessa camada, uma queda significativa dos 
49% de 2017. Mas a boa notícia é que os participantes que 
disseram não ter visibilidade caíram para 7%, em comparação aos 
11% em 2017. Embora em um primeiro momento os números não 
pareçam promissores, é provável que a tendência de terceirizar 
operações DNS conduza a uma mudança na visibilidade da 
infraestrutura DNS.

INFRAESTRUTURA DNS NAS EMPRESAS

37%

40%

17%

4%
2% 

Opera seus 
próprios servidores 
DNS em rede

Não

Usa um provedor
de serviços 

especializado em DNS

Usa um serviço
DNS de um provedor

de nuvem

Usa serviços DNS de ISPS

FIGURA 30

OPERAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA DNS

84%

14%

2% 

 

Nenhum grupo de segurança 
é responsável por garantir 
a infraestrutura e os serviços DNS

Equipe de  
segurança de TI 
da organização

Grupo especial de
segurança para DNS

FIGURA 31

SEGURANÇA PARA SUA 
INFRAESTRUTURA DNS 

FIGURA 32

VISIBILIDADE DA INFRAESTRUTURA DNS

 7% sem visibilidade

 68%  Visibilidade nas camadas 3 e 4

 25%  Visibilidade na camada 7
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Firewalls

IPS/IDS

Sistemas inteligentes de mitigação DDoS (IDMS) 

Buraco negro acionado remotamente com base na origem (S/RTBH)

Resposta DNS de limitação de taxa

FlowSpec no gateway ou roteadores de acesso

Interface ACLs (iACLSs) na borda da rede

Encaminhamento unicast de caminho reverso (uRPF) e/ou outros mecanismos anti-spoofing

Produção separada e redes de gerenciamento out-of-band (OOB)

Buraco negro acionado remotamente com base no destino (D/RTBH)

55%

41%

30%

24%

24%

29%

28%

28%

24%

61%

Interrupções publicamente visíveis da infraestrutura DNS devido a ataques DDoS

  Ataques DDoS contra servidores DNS autoritativos

Ataques DDoS contra servidores DNS recursivos caching-only

Nenhuma das alternativas anteriores

Não sabem

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

13%

1%

55%

52%

21%

Quando a visibilidade se torna um desafio, são esperados 
ataques mais bem-sucedidos e os dados da pesquisa confirmam 
essa expectativa. A porcentagem de participantes que sofreram 
interrupções de serviços visíveis publicamente aumentou 
drasticamente para 55%, em comparação aos 22% em 2017 e 13% 
em 2016 (Figura 33). 

Os ataques DDoS estão visando novamente os servidores DNS 
mais frequentemente que servidores recursivos. Na 
verdade, a busca por ataques a servidores autoritativos aumentou 
mais que o dobro para 52%, em comparação aos 24% em 2017. 
A proporção de ataques DDoS visando servidores DNS 
recursivos caiu novamente em 2018 para 21%, uma diminuição 
em relação aos 32% em 2017.

FIGURA 34

MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA PROTEGER CONTRA ATAQUES DDOS

FIGURA 33

INFRAESTRUTURA DNS RELACIONADA A ATAQUES DDOS

Como esperado, as empresas empregam diversas medidas de 
segurança para proteger infraestruturas de DNS. Novamente, os 
firewalls foram a principal escolha, mas caíram para 61% em 
comparação aos 80% dos dois anos anteriores (Figura 34). 
É decepcionante ver firewalls como a opção mais reportada,
uma vez que esses dispositivos não protegem adequadamente
contra ataques DDoS devido à facilidade com que um ataque
pode sobrecarregá-los. 

O uso de IDMS aumentou significativamente para 41%  em 
comparação aos 28% em 2017. Da mesma forma, o uso de 
FlowSpec aumentou de 12% em 2017 para 28% em 2018.
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Assim como no caso da infraestrutura DNS, percebemos uma maior dependência
de serviços terceirizados, com a utilização de centros de operação de segurança de 
terceiros (SOCs). Enquanto 47% das empresas possuem uma equipe interna de 
SOC, aproximadamente um terço a suplementam com SOCs externos, um aumento 
significativo em relação aos 21% em 2017 (Figura 35). Provavelmente essa tendência continuará, 
uma vez que 39% esperam aumentar os investimentos em terceiros para seu SOC nos 
próximos 12 meses. 

 ISSO MOSTRA QUE A FALTA DE PESSOAL ESPECIALIZADO EM  

 SEGURANÇA É UMA AMEAÇA AVANÇADA E PERSISTENTE. ALÉM  

 DISSO, ENFATIZA AINDA MAIS O DESAFIO CONTÍNUO QUE AS EMPRESAS  

 ENFRENTAM AO CRIAR E MANTER UMA EQUIPE DE SEGURANÇA INTERNA COM  

 PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. 

Aproximadamente 60% das empresas afirmam que sua equipe de segurança tem 
de 6 a 20 pessoas, com uma média de 13 pessoas em cerca de um quarto das empresas
participantes (Figura 36).

Práticas de segurança 

NAS empresaS

1%

11%

23%

12%

17%

17%

19%

0 funcionários

1 a 5 funcionários

6 a 10 funcionários

Mais de 30 funcionários

11 a 15 funcionários

21 a 30 funcionários

16 a 20 funcionários

FIGURA 36
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RECURSOS SOC
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Dificuldade de contratar e reter funcionários qualificados 51%

Falta de funcionários ou recursos 48%

Falta de interesse do usuário em segurança de TI 46%

Fundos de despesa operacional (OpEx) 45%

Fundos de despesa capital (CapEx) 44%

Falta de suporte da gerência 44%

Falta de suporte das pessoas interessadas internas 43%

A dificuldade na contratação e retenção de profissionais 
qualificados e a falta de funcionários e recursos 
estão novamente entre os dois principais desafios 
enfrentados pelos líderes de segurança (Figura 37). A 
dificuldade de contratação caiu um pouco, de 54% em 2017 
para 51% em 2018. No entanto, todos os outros desafios 
observados pelas empresas pareceram exacerbados em 
2018, uma vez que foram reportados por, no mínimo, 43% 
dos participantes em comparação com os 25% de 2017.

Em 2018, pedimos para que os participantes das empresas 
quantificassem as ferramentas usadas em sua rede e 
os portfólios de segurança cibernética. Quase metade 
(46%) possuía ao menos 20 soluções de segurança em 
seu repertório, enquanto 11% reportaram 40 ou mais 
ferramentas. (Figura 38).

FIGURA 37

DESAFIOS OPSEC

 18% 

 37% 

 35% 

 9% 

 2% 

Menos de 10 ferramentas

10 a 19 ferramentas

20 a 39 ferramentas

40 a 59 ferramentas

60 ou mais ferramentas

FIGURA 38

FERRAMENTAS DE 
SEGURANÇA DE REDE

 MÉDIA: UMA EMPRESA  

 TÍPICA POSSUI  

 22 FERRAMENTAS  

 DE SEGURANÇA  

 IMPLEMENTADAS 
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FIGURA 39

SIMPLIFICAÇÃO 
DOS PROCESSOS 
operacionais 
de segurança

8%

Sim, ao melhor 
integrar componentes e 

fluxos de trabalho 

Sim, ao usar mais 
inteligência contra 

ameaças

Sim, ao usar 
análises aumentadas 
e aprimoramento 

automatizado de dados

Sim, ao consolidar 
recursos em menos 

plataformas/
fornecedores

Sim, ao usar uma 
ferramenta de 

orquestração/gerenciamento
do repertório

Não ou nenhuma das 
alternativas 

41% 38% 37% 34% 28%

 ENCONTRAMOS UM DESEJO  

 PRATICAMENTE UNIVERSAL  

 DE SIMPLIFICAR OS  

 PROCESSOS operacionais  

92% disseram que estavam buscando reduzir 
a complexidade de alguma forma e a principal 
prioridade era a integração entre componentes 
e fluxo de trabalho (Figura 39). As análises de 
segurança e inteligência contra ameaças também 
são formas importantes de melhorar a tomada 
de decisões, e foram citadas por 38% e 37%, 
respectivamente.

Em geral, a proporção de empresas participantes que 
reportou aderência às melhores práticas das medidas 
de segurança aumentou para uma média de 48, 
o que é uma grande melhoria em comparação com 
2017 (Figura 40). Não surpreendeu o fato de o bloqueio 
do controle e comando de botnets conhecidas estar 
novamente no topo da lista.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Bloqueio de servidores de controle e comando botnet conhecidos   55%   

Monitoramento para sequestro de rota   53%   

Autenticação para BGP, IGP   52%   

Mantêm os contatos atualizados para seus pares, trânsito e/ou equipes OPSEC do cliente   51%   

Filtra explicitamente as rotas anunciadas pelos pares BGP (border gateway protocol)  49%   

Filtra explicitamente as rotas anunciadas pelos clientes   48%   

Anti-spoofing BCP38/BCP84 na borda de rede e/ou dentro do data center   47%   

Mecanismo de segurança TTL generalizado (GTSM) para pares eBGP   46%   

Registro de rota IRR de prefixos de clientes   45%   

Rede de gerenciamento separada out-of-band (OOB) ou rede de comunicação de dados   44%   

iACLs em bordas de rede   43%   

FIGURA 40

MELHORES PRÁTICAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE

 MÉDIA: 49% DAS EMPRESAS SEGUEM AS MELHORES PRÁTICAS 

 de segurança 
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Estados Unidos

Canadá

Brasil

Reino Unido

Alemanha

França

Japão

TAMBÉM ANALISAMOS OS DADOS DA PESQUISA 

CORPORATIVA EM BUSCA DOS DESTAQUES DE SEIS 

PAÍSES, procurando TENDÊNCIAS REGIONAIS, 

TIPOS DE ATAQUES, DESTINOS, TÉCNICAS, 

MOTIVAÇÕES, IMPACTOS E CUSTOS. 

insights  
por país
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Descobrimos algumas variações interessantes nos 
destinos, técnicas e custos de ataques DDoS em 2018.

principais CONCLUSÕES

técnicas de ataque média global mais alto mais baixo

Perda acidental de dados 40% Reino Unido 46% EUA e Canadá 36%
Extorsão 34% Japão 40% Alemanha 30%
Informantes internos maliciosos 26% França 37% Japão 14%
Espionagem industrial ou ex�ltração de dados 21% França 35% Japão 12%
IoT comprometida 17% Brasil 25% França 11%
Ataques DDoS de saturação de banda 39% Japão 46% França 32%
Firewall e/ou IPS contribuíram para interrupções durante um ataque DDoS 54% Brasil 76% EUA e Canadá 32%

destinos de ataque

Infraestrutura 49% Brasil 57% França 44%
Aplicativos/serviços voltados para o cliente 38% Brasil 46% França 31%
Serviço SaaS 41% França 53% Alemanha 33%

tipos de ataque

Volumétrico 42% Japão 48% Alemanha 39%
Exaustão de estado 31% França 34% Japão 28%
Camada de aplicação 27% Alemanha 30% França 22%
Multicamada 36% Brasil 49% Alemanha 26%
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Desafios da força de trabalho média global mais alto mais baixo

O tamanho das equipes de segurança de TI dedicadas é consistente entre 
as regiões

19 pessoas Brasil 25 Alemanha 18

A contratação e a retenção de funcionários quali�cados foram citadas 
como um grande desa�o

51% Japão 57% França 43%

proliferação de ferramenta

Uso de ferramentas relacionadas à segurança

Globalmente, as equipes usaram uma média de 22 ferramentas e 
 produtos  em seu portfólio de segurança cibernética em 2018.   
Lembrando que estamos falando de equipes com uma média de  
18 a 25 pessoas. Esse número foi muito consistente em todas as   
regiões que a�rmaram usar mais de 20 ferramentas. 

22 ferramentas EUA e Canadá 24 Reino Unido 21

   custo de inatividade por ataques ddos em 2018

procurando ajuda

Essas equipes estão no limite e, ao mesmo tempo, lutando para 
reter seus melhores funcionários. Em 2018, havia tantas 
ferramentas por equipe quanto funcionários. Todos estão em busca 
de uma forma de simpli�car seus processos operacionais. Apenas 
7% a�rmaram, globalmente, que não estavam buscando esse objetivo. 

Alemanha

US$ 351,995

Brasil

US$ 306,081

EUA e Canadá

US$ 218,339

Reino Unido

US$ 189,778

França

US$ 174,834

Japão

US$ 123,026
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IoT comprometida

Média global: 17%

EUA e Canadá: 20%

sem socs

A tendência nos EUA e Canadá é clara: menos 
empresas estão operando seus próprios SOCs e os 
estão suplementando com recursos de terceiros, 
fazendo do SOC híbrido uma nova tendência. 
Isso é um reflexo da escassez de talentos
na segurança cibernética. Ela impacta 
tanto empresas quanto organizações de provedores 
de serviços.

OPERAM SEUS PRÓPRIOS SOCS

Média global: 47%

EUA e Canadá: 41% 

SUPLEMENTAM RECURSOS DE SOC 
COM O SUPORTE DE TERCEIROS

Média global: 32% 

EUA e Canadá: 38%  

Muitas ferramentas

Outro fator que impactou as equipes de segurança e 
rede em 2018 foi o número de ferramentas que
tinham que gerenciar. 

Média global: 22 ferramentas 

EUA e Canadá: 24 ferramentas

simplifique, por favor

A maioria dos participantes busca simplificar 
os processos de segurança operacional no 
próximo ano. 

EUA e Canadá: 87%

registraram nos últimos 12 meses global EUA e Canadá

Perda acidental de dados 40%  37%
Congestionamento de conectividade da internet devido a ataque DDoS 39%  37%
Extorsão ligada a ataque/ameaça DDoS 34% 34%
Ransomware 32%  34%
Congestionamento de conectividade da internet devido ao aumento/
pico de tráfego legítimo 29%  36%
Grande interrupção acidental de serviço 28%  22%
Informantes internos maliciosos 26%  20%
Ameaça persistente avançada (APT) em rede corporativa 24%  32%
Exposição de dados sensíveis, mas não regulamentados 21%  25%
Espionagem industrial ou ex�ltração de dados 21%  17%
Exposição de dados regulamentados 20%  22%
IoT comprometida 17%  20%
Hosts com bots ou que foram comprometidos de outras formas na rede 
corporativa 17%  12%

EUA e  
Canadá
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Tipo de ataque DDoS

ATAQUES MULTICAMADA

Os sofisticados atacantes de hoje estão mesclando 
ataques volumétricos, de exaustão de estado e 
à camada de aplicativo e aqueles contra os dispositivos 
de infraestrutura em um único ataque sustentável e 
multivetor. Esses ataques cibernéticos proliferam, 
pois são difíceis de defender e geralmente são 
extremamente eficazes.

Média global: 36%

Brasil: 49%  O mais alto em nossa pesquisa.

Destino de ataque DDoS

INFRAESTRUTURA

Média global: 49%

Brasil: 57% 

SERVIÇOS VOLTADOS PARA O CLIENTE

Média global: 38%

Brasil: 46% 

firewalls

Participantes brasileiros que disseram que o 
firewall ou dispositivos IPS contribuíram para uma 
interrupção durante um ataque DDoS.

Média global: 54%

Brasil: 76%  O mais alto em nossa pesquisa.

Custo de tempo de inatividade em 2018 

Brasil: US$ 306,081 por hora

brasil
registraram nos últimos 12 meses global brasil

Perda acidental de dados 40%  42%
Congestionamento de conectividade da internet devido a ataque DDoS 39%  44%
Extorsão ligada a ataque/ameaça DDoS 34%  37%
Ransomware 32%  26%
Congestionamento de conectividade da internet devido ao aumento/
pico de tráfego legítimo 29%  17%
Grande interrupção acidental de serviço 28%  29%
Informantes internos maliciosos 26%  30%
Ameaça persistente avançada (APT) em rede corporativa 24% 24%
Exposição de dados sensíveis, mas não regulamentados 21% 21%
Espionagem industrial ou ex�ltração de dados 21%  25%
Exposição de dados regulamentados 20%  21%
IoT comprometida 17%  25%
Hosts com bots ou que foram comprometidos de outras formas na rede 
corporativa 17%  19%
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perda de dados

Média global: 40%

Reino Unido: 46%  O mais alto em nossa 
pesquisa.

Destinos de ataque DDoS

SERVIÇOS CRIPTOGRAFADOS

Especialmente na camada de aplicativo.

Média global: 53%

Reino Unido: 61% 

sem socs

OPERAM SEUS PRÓPRIOS SOCS

Empresas do Reino Unido tiveram a menor porcentagem 
entre os países que participaram do relatório no que se 
refere à operação de seus próprios SOCs.

Média global: 47%

Reino Unido: 37%  Mais baixo em nossa pesquisa. 

SUPLEMENTAM RECURSOS SOC COM O SUPORTE DE 
TERCEIROS 

Não surpreende que essas empresas também estejam
mais propensas a suplementar seus recursos de SOC
com recursos de terceiros.

Média global: 32%

Reino Unido: 36% 

Custo de tempo de inatividade em 2018 

Reino Unido: US$ 189,778 por hora

registraram nos últimos 12 meses global reino unido

Perda acidental de dados 40%  46%
Congestionamento de conectividade da internet devido a ataque DDoS 39%  40%
Extorsão ligada a ataque/ameaça DDoS 34%  32%
Ransomware 32%  41%
Congestionamento de conectividade da internet devido ao aumento/
pico de tráfego legítimo 29%  31%
Grande interrupção acidental de serviço 28%  24%
Informantes internos maliciosos 26%  29%
Ameaça persistente avançada (APT) em rede corporativa 24%  12%
Exposição de dados sensíveis, mas não regulamentados 21%  26%
Espionagem industrial ou ex�ltração de dados 21%  15%
Exposição de dados regulamentados 20%  21%
IoT comprometida 17%  19%
Hosts com bots ou que foram comprometidos de outras formas na rede 
corporativa 17%  19%

reino  
unido
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Tipo de ataque DDoS

ATAQUES DDOS DE EXAUSTÃO DE ESTADO

Esses ataques tentam consumir as tabelas de 
estado da conexão que estão presentes em vários 
componentes de infraestrutura, como firewalls e IPS.  

Média global: 31%

França: 34%  O mais alto em nossa pesquisa.

Destino de ataque DDoS

SERVIÇOS SAAS

A França teve a porcentagem mais alta de ataques 
que visam serviços SaaS.

Média global: 41%

França: 54%  O mais alto em nossa pesquisa.

firewalls

Participantes franceses disseram que o firewall ou os 
dispositivos IPS sofreram ou contribuíram para uma 
interrupção devido ao tráfego de ataque DDoS, como 
resultado desses ataques de exaustão de estado.

Média global: 54%

França: 54% 

Custo de tempo de inatividade em 2018 

França: US$ 174,834 por hora

registraram nos últimos 12 meses global frança

Perda acidental de dados 40%  32%
Congestionamento de conectividade da internet devido a ataque DDoS 39%  32%
Extorsão ligada a ataque/ameaça DDoS 34%  32%
Ransomware 32%  26%
Congestionamento de conectividade da internet devido ao aumento/
pico de tráfego legítimo 29%  20%
Grande interrupção acidental de serviço 28%  32%
Informantes internos maliciosos 26%  37%
Ameaça persistente avançada (APT) em rede corporativa 24%  15%
Exposição de dados sensíveis, mas não regulamentados 21%  26%
Espionagem industrial ou ex�ltração de dados 21%  35%
Exposição de dados regulamentados 20%  29%
IoT comprometida 17%  11%
Hosts com bots ou que foram comprometidos de outras formas na rede 
corporativa 17%  7%
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mais baixo em nossa pesquisa

FRANÇA
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Tipo de ataque DDoS

ATAQUES VOLUMÉTRICOS

As empresas alemãs tiveram o menor número de 
ataques volumétricos de DDoS nos últimos 12 meses.

Média global: 42%

Alemanha: 39% Mais baixo em nossa pesquisa.

ATAQUES NA CAMADA DE APLICATIVO

No entanto, no que se refere aos ataques na camada 
de aplicativos, mais furtivos e difíceis de defender, as 
empresas alemãs sofreram mais ataques.

Média global: 27%

Alemanha: 30%  O mais alto em nossa 
pesquisa.

ATAQUES MULTICAMADA

Novamente, os sofisticados atacantes de hoje estão 
mesclando ataques volumétricos, de exaustão 
de estado e à camada de aplicativo e aqueles contra os 
dispositivos de infraestrutura em um único ataque 
sustentável e multivetor. Esses ataques cibernéticos 
se proliferam, pois são difíceis de defender e 
geralmente são extremamente eficazes. A boa notícia 
para as empresas alemãs é que elas tiveram a menor 
porcentagem de ataques multivetor nos últimos 12 
meses.

Média global: 36%

Alemanha: 26% Mais baixo em nossa pesquisa.

Custo de tempo de inatividade em 2018 

As empresas alemãs tiveram uma dose dupla de 
más notícias. Elas tiveram o maior custo por minuto 
de tempo de inatividade e a maior quantidade de 
tempo de inatividade associada a ataques DDoS. Como 
resultado, o custo de tempo de inatividade para as 
empresas alemãs foi o mais alto.

Alemanha: US$ 351,995 por hora  O mais alto  
em nossa pesquisa.

alemanha
registraram nos últimos 12 meses global alemanha

Perda acidental de dados 40%  43%
Congestionamento de conectividade da internet devido a ataque DDoS 39%  35%
Extorsão ligada a ataque/ameaça DDoS 34%  30%
Ransomware 32%  33%
Congestionamento de conectividade da internet devido ao aumento/
pico de tráfego legítimo 29%  36%
Grande interrupção acidental  de serviço 28%  36%
Informantes internos maliciosos 26% 26%
Ameaça persistente avançada (APT) em rede corporativa 24%  34%
Exposição de dados sensíveis, mas não regulamentados 21%  18%
Espionagem industrial ou ex�ltração de dados 21%  24%
Exposição de dados regulamentados 20% 20%
IoT comprometida 17%  16%
Hosts com bots ou que foram comprometidos de outras formas na rede 
corporativa 17%  19%
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Tipo de ataque DDoS

ATAQUES VOLUMÉTRICOS

Más notícias: As empresas japonesas sofreram mais 
ataques volumétricos que qualquer outra região da 
pesquisa.

Média global: 42%

Japão: 48%  O mais alto em nossa pesquisa.

ATAQUES MULTIVETORES

Embora as empresas japonesas registrem a menor 
porcentagem de ataques de exaustão de estado, elas 
apresentaram uma quantidade significativamente 
mais alta do que a média de ataques multivetor, 
uma combinação de vetores volumétricos,
de exaustão de estado e na camada de aplicativo.

Média global: 36%

Japão: 44%

firewalls

Apesar do número baixo de ataques de exaustão de 
estado, os participantes disseram que o firewall ou os 
dispositivos IPS sofreram ou contribuíram para uma 
interrupção devido ao tráfego de ataque DDoS.

Média global: 54%

Japão: 55%

Custo de tempo de inatividade em 2018 

Japão: US$ 123,026 por hora

japão
registraram nos últimos 12 meses global japão

Perda acidental de dados 40%  39%
Congestionamento de conectividade da internet devido a ataque DDoS 39%  46%
Extorsão ligada a ataque/ameaça DDoS 34%  40%
Ransomware 32%  29%
Congestionamento de conectividade da internet devido ao aumento/
pico de tráfego legítimo 29%  34%
Grande interrupção acidental de serviço 28%  25%
Informantes internos maliciosos 26%  14%
Ameaça persistente avançada (APT) em rede corporativa 24%  25%
Exposição de dados sensíveis, mas não regulamentados 21%  10%
Espionagem industrial ou ex�ltração de dados 21%  13%
Exposição de dados regulamentados 20%  8%
IoT comprometida 17%  11%
Hosts com bots ou que foram comprometidos de outras formas na rede 
corporativa 17%  25%

m
a

is
 b

a
ix

o
 e

m
 n

o
s

s
a

 
p

e
s

q
u

is
a

o
 m

a
is

 a
lt

o
 e

m
 n

o
s

s
a

 p
e
s

q
u

is
a



RELATÓRIO ANUAL
SOBRE SEGURANÇA
DA INFRAESTRUTURA
GLOBAL

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

EMPRESAS

INSIGHTS POR PAÍS

PROVEDORES DE 
SERVIÇOS

RELATÓRIO ESPECIAL 
ATLAS

CONCLUSÃO

37

NOS 14 ANOS em QUE PRODUZIMOS O RELATÓRIO 

WISR, UMA COISA SEMPRE FICOU CLARA:  

POR SEREM OS PRIMEIROS A SOFRER AS

CONSEQUÊNCIAS DOS ATAQUES DDOS,  

 OS PROVEDORES DE SERVIÇO PRECISARAM 

TOMAR A LIDERANÇA NA DEFESA CONTRA ELES.

Há 14 anos, ataques de 10 Gbps mereciam manchetes

e derrubavam redes. Atualmente, ataques quarenta

vezes maiores são mitigados de forma rotineira.

E com pouca ou nenhuma interrupção

dos serviços on-line.

provedorES  
de serviços
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 SETOR PÚBLICO SOB ATAQUE. 

Há muito tempo, o DDoS tem sido uma 
ferramenta para protestos on-line, graças à 
contratação de ataques DDoS cada vez mais
sofisticados e a ferramentas de ataques
gratuitas que possibilitam a qualquer pessoa
com conhecimentos on-line básicos
executar um ataque.

Em 2018, as entidades governamentais 
foram o principal destino alvo desses ataques 
com 60%, um aumento significativo em comparação
aos 37% em 2017. Como a instabilidade política 
aumenta em todo o mundo, espera-se que 
o DDoS continue sendo usado como forma 
de protesto.

 SE É IMPORTANTE PARA VOCÊ, É  
 IMPORTANTE PARA ELES. 

Na medida em que os provedores de 
serviços atribuem importância cada vez maior
ao fornecimento dos serviços baseados em 
nuvem para empresas e consumidores, não 
é surpresa que os atacantes estejam 
visando cada vez mais esses serviços com 
os ataques DDoS. Os números aumentaram 
significativamente nos últimos três anos, 
passando de 25% em 2016 para 33% em 
2017 e, por fim, 47% em 2018. 

 DESAFIOS OPERACIONAIS  
 PERMANENTES. 

Nos últimos três anos, vimos cada vez 
mais provedores de serviços buscando 
recursos SOC de terceiros (terceirização) 
e os utilizando de forma complementar (híbrido). 
Novamente, isso ressalta os desafios 
globais que as organizações enfrentam 
para criar e manter uma equipe de 
segurança interna com profissionais 
qualificados, e sua dependência da 
terceirização para lidar com esse 
problema.

principais

descobertas

2017
2018

2017
2016

2018

37%

60%

25%

33%

47%

Entidades governamentais 
foram o principal alvo

Serviços baseados em nuvem 
crescem como alvo
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A pesquisa de 2018 engloba uma grande variedade de 
operadoras, desde operadoras globais Tier 1 até operadores 
regionais Tier 2 e 3 (Figura 41). A maioria oferece diversos 
serviços de nuvem, como virtualização, armazenamento, 
aplicações em nuvem e segurança gerenciada. O segundo maior 
grupo abrange aqueles que fornecem serviços de hospedagem, 
data center e co-location.

Aproximadamente dois terços das pessoas que responderam 
à pesquisa se identificaram como profissionais de operações, 
rede ou segurança , um resultado semelhante ao de 2017 (Figura 42). 
Os profissionais de segurança tiveram a representação mais alta, com 35%.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Serviço de nuvem (virtualização, armazenamento, aplicações em nuvem)

Provedor de serviços gerenciado/MSSP

Provedor ou ISP regional tier 2/3

Serviços de hospedagem/data center/co-location

Provedor de serviços tier 1

Provedor de serviços móveis

Banda larga fixa (MSO, DSL)

Registrar DNS/provedor de serviços DNS

Fornecimento de conteúdo/CDN (armazenamento em cache, distribuição, streaming)

26%

26%

25%

8%

25%

23%

13%

16%

10%

FIGURA 41

PROVEDORES DE SERVIÇOS REPRESENTADOS 

35%

9%

5%

9%

20%

22%

Profissional de 
segurança

Profissional 
de rede

Outros

Presidente
ou diretor

Gerente 
ou diretor

Profissional de
operações

FIGURA 42

FUNÇÃO NA EMPRESA

demografias doS provedorES

de serviços
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ameaças e
preocupações
dos provedores
de serviços
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PREOCUPAÇÕES do provedor de serviços PARA 2019

AMEAÇAS ao provedor de serviços em 2018FIGURA 43

PREOCUPAÇÕEA VS. AMEAÇAS PARA O  
PROVEDOR DE SERVIÇOS

Novamente, os ataques DDoS representaram a 
principal ameaça observada pelos provedores 
de serviços (Figura 43). Em 2018, a categoria 
dos ataques DDoS foi refinada para incluir 
tanto ataques de entrada como de saída, e 95% 
dos participantes reportaram que sofreram um 
desses ataques. Isso representa um aumento 
de 10% em relação a 2017, o que pode estar 
relacionado à maior frequência de ataques 
ou à capacidades de detecção e visibilidade 
dos provedores de serviços. A principal 
ameaça foi o ataque DDoS de entrada, 
reportado por 66% dos provedores de serviços. 

Ataques em infraestruturas de serviço 
publicamente expostas foram reportados por 
38% dos provedores de serviços, enquanto 22% 
sofreram interrupções de malware de larga 
escala. 

Olhando para o futuro, os ataques DDoS são 
a principal preocupação para 2019 de acordo 
com 88% dos provedores de serviços (Figura 
43). O uso contínuo de técnicas de amplificação/
reflexão e a exploração contínua de dispositivos 
IoT vulneráveis fizeram com que muitos ficassem 
preocupados com uma maior frequência de 
ataques com volume alto. As interrupções 
de malware de larga escala também serão 
uma preocupação significante para 37% dos 
provedores de serviços no próximo ano. Essa é 
uma tendência que continuaremos monitorando 
em versões futuras desse relatório. 
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6420 8 10

Sistema de detecção/mitigação DDoS em linha

Analisadores com base em NetFlow

Firewalls de última geração, incluindo também IDS/IPS

Ferramentas/scripts desenvolvidos internamente

Ferramentas com base em SNMP

Análise de roteamento e ferramentas de detecção de anomalia

Plataformas de informação de segurança e gerenciamento de eventos (SIEM) (incluindo logs de firewall)

Serviços de terceiros com base em nuvem/MSSP

Soluções de monitoramento/garantia de serviço

Plataforma de inteligência contra ameaças

Solução analítica de aprendizagem de máquina

Ticket de helpdesk/chamada do cliente

5,8

5,81

5,51

3,96

6,16

6,54

6,70

6,79

7,60

7,63

9,10

9,12

No que se refere à efetividade de ferramentas de detecção de 
ameaças, novamente em 2018 os analisadores com base em 
NetFlow e IDMS dominaram os resultados (Figura 44). Ambos 
tiveram um aumento de popularidade, o que é uma tendência 
bem-vinda. Nós também notamos um aumento no uso de 
IDS/IPS e ferramentas/scripts desenvolvidos internamente, o 
que destaca a necessidade de detecção de ataque DDoS nos 
ambientes de provedores de serviços.

FIGURA 44

EFETIVIDADE DA FERRAMENTA DE AMEAÇA
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Escala, destino e 
motivação

No que se refere à escala dos 
ataques DDoS, 2018 foi um ano 
recorde. Em maio, a NETSCOUT 
publicou um blog, The Terabit 
Attack Era Is Upon Us, descrevendo 
um ataque DDoS de 1,7 Tbps que 
atingiu um provedor de serviços 
norte-americano.

Para colocar o tráfego de terabyte 
em perspectiva, a AT&T estima que 
ele equivalha a assistir 400 horas 
de SD TV mais o streaming de 200 
filmes em HD.

Então, como nós chegamos à era 
do ataque de terabit? A resposta 
é: graças à persistência 
dos atacantes ao identificar e 
explorar cada vulnerabilidade para 
obter o máximo de vantagem.

ataques ddos a provedores
de serviços

O NTP foi projetado para sincronizar o relógio do 
seu laptop, smartphone, tablet e dispositivos de 
infraestrutura de rede. E foi implementado nos
principais sistemas operacionais, infraestrutura 
de rede e dispositivos integrados. 

Assim, somaram mais de cem mil os servidores
NTP com funções administrativas vulneráveis 
e abertos para a internet em geral. Em outras palavras, 
comprometer o NTP é uma mina de ouro para 
atacantes que buscam ampliar o tamanho de suas 
capacidades em ataques DDoS.

As botnets evoluíram de forma significativa ao 
longo dos anos. Com a proliferação de dispositivos 

IoT e sua inerente falta de segurança, houve 
um grande aumento no número e tamanho 
das botnets. Adicionado a elas recursos de 

ampliação e reflexão, os atacantes obtiveram um 
poder sem precedentes em suas mãos.

2013

2015

2014

A hora é agora

surgimento do iob, a 
internet de botnets
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 UMA LIÇÃO IMPORTANTE QUE  

 APRENDEMOS NESSES ANOS  

 DE ANÁLISE DOS CENÁRIOS DE  

 AMEAÇA É QUE UMA VEZ QUE  

 UM NOVO TIPO DE ATAQUE  

 DDOS SURGE, ELE NUNCA  

 DESAPARECE.

Na medida em que as 
ferramentas se tornam mais 
sofisticadas e surgem novos 
vetores de ataques, os atores 
de ameaças acham mais fácil e 
mais rentável realizar ataques 
maiores, mais efetivos. 

Em contrapartida, isso demanda 
uma postura de defesa DDoS 
híbrida ou em camadas, combinando
recursos de mitigação on-premises 
e em nuvem para lidar com
a frequência, tamanho e escala
dos ataques em evolução.Geralmente, os atacantes voltam 

a velhas vulnerabilidades que são 
deixadas desprotegidas. O DNS era um 
ótimo exemplo em 2016. Existiam 
28 milhões de resolvedores de DNS 
abertos, ideais para o uso de técnicas 
de ampliação/reflexão. O uso de 
grandes botnets, como Mirai ou Satori, 
facilitou muito a geração de grandes
ataques.

Em 2018, outro aplicativo amplamente 
utilizado, o Memcached, entrou no 
ranking de explorações de ampliação/
reflexão em grande largura de banda. 
De repente, servidores Memcached 
estavam sendo usados como 
refletores/amplificadores para lançar 
ataques volumétricos UDP. 

Se você não vai consertar, por que devemos 
parar? Em 2017, os atacantes continuaram usando 

técnicas de ampliação/reflexão explorando 
vulnerabilidades em DNS, NTP, SSDP, CLDAP, 

Chargen e outros protocolos para maximizar a 
escala de seus ataques. Talvez, devido a algumas 

explorações bem-sucedidas e muito divulgadas, 
o DNS permaneça o vetor de ampliação/

reflexão mais comum. 

2016 2018

2017

nenhum esforço 
poupado

aqui estamos 
de novo

sucesso gera 
imitação
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O maior ataque DDoS reportado pelos participantes da 
pesquisa foi de 841 Gbps em 2018, e foram reportados também 
ataques  de 450 Gbps, 394 Gbps e 300 Gbps (Figura 
45). Não é surpresa que eles resultem de uma 
combinação de diferentes vetores de reflexão/ampliação, 
como DNS, NTP, SSDP, Chargen, SNMP e Memcached.

0 Gbps

400 Gbps

300 Gbps

200 Gbps

100 Gbps

500 Gbps

600 Gbps

700 Gbps

800 Gbps

900 Gbps

1.000 Gbps

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

40 Gbps
2008

49 Gbps
2009

100 Gbps
2010

309 Gbps
2013

 

400 Gbps
2014

500 Gbps

600 Gbps

2015

800 Gbps
2016

841 
Gbps

2017

60 Gbps
2012

60 Gbps
2011

 O MAIOR ATAQUE REPORTADO  

 POR PROVEDORES DE SERVIÇOS 
FIGURA 45

PICO DE ATAQUES
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64%
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FIGURA 46

ALVOS DE ATAQUE DDOS
A deficiência da segurança em dispositivos IoT  
fez com que os dispositivos infectados se 
tornassem armas, novos vetores 
de reflexão/ampliação para gerar
ataques DDoS de alto volume.

Em 2018, os alvos dos ataques 
foram similares a 2017, com os 
clientes finais em primeiro lugar 
(Figura 46). A proporção de ataques 
que visam infraestruturas de serviço 
e rede cresceu um pouco, assim 
como a habilidade dos atacantes 
de impactar as infraestruturas do 
provedor de serviços com novas 
ferramentas, como a amplificação 
Memcached.

Uma mudança significante em 
2018 foram os setores de clientes 
mais visados. Nos últimos anos, 
os clientes de serviços financeiros, 
comércio eletrônico e jogos estiveram 
no topo da lista. Em 2018, clientes 
governamentais atingiram 60%, 
uma mudança significativa dos 
37% em 2017 (Figura 47). Há muito 
tempo, o DDoS tem sido uma 
ferramenta para protestos on-line, 
graças à combinação de serviços de 
contratação de ataques DDoS cada 
vez mais sofisticados e ferramentas de 
ataques gratuitas que possibilitam a 
qualquer pessoa com conhecimentos 
on-line básicos executar um ataque. 

 COMO A INSTABILIDADE POLÍTICA  

 AUMENTA EM TODO O MUNDO, É  

 ESPERADO QUE O DDOS  

 CONTINUE SENDO USADO COMO  

 FORMA DE PROTESTO. 

FIGURA 47

CLIENTES VISADOS

Governo

60%

Usuário final/
assinante

55%

Serviços 
financeiros

53%

Comércio 
eletrônico

47%

Jogos

40%

Host/Nuvem

34%

Educação

24%
Saúde

12%

Polícia

12%
Indústria

12%

Apostas

10%
Serviços 
públicos

7%
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47% Sim

 23%  Não

 25% Não sabem

 16% Não aplicável

33%
2017

47%
2018

25%
2016

Na medida em que os provedores de serviços atribuem importância
cada vez maior ao fornecimento dos serviços baseados em nuvem 
para  empresas e consumidores, não surpreende que esses 
serviços sejam cada vez mais vidados por ataques DDoS. 
A porcentagem de fornecedores que reportaram ataques contra 
serviços em nuvem mostra uma linha crescente (Figura 48).

Um alerta é o número de pessoas que ou não estão cientes dos ataques 
DDoS contra seus serviços de nuvem ou acreditam que isso não
se aplica aos seus negócios (Figura 49). Na medida em que mais 
organizações adotam tecnologias com base em nuvem e confiam 
em serviços na nuvem, a expectativa é que tudo na nuvem 
esteja disponível constantemente, independentemente da 
complexidade e escala dos ataques DDoS. Os ataques DDoS representam 
a principal ameaça externa para a disponibilidade dos serviços na 
nuvem, então, não ter a capacidade de monitorar ataques DDoS ou 
não se preocupar com eles nos parece uma lição que está 
esperando para ser aprendida. 

FIGURA 48

ATAQUES CONTRA SERVIÇOS EM NUVEM

FIGURA 49

ATAQUES CONTRA SERVIÇOS EM NUVEM
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Criminosos demonstrando habilidades de ataque 
DDoS para possíveis clientes

Relacionada a jogos on-line

Niilismo/vandalismo

Disputas políticas/ideológicas 
WikiLeaks/anonymous, nacionalismo, controvérsias religiosas

Tentativas de extorsão

Rivalidade entre organizações comerciais

Cortina de fumaça para esconder exfiltração de dados/acordos

Rivalidades entre grupos/pessoas 
Disputas individuais, escolas, times, torcidas

Manipulação do mercado financeiro

Falha de configuração/acidente

IRC relacionado a redes sociais, 
redes de chats, Facebook, Twitter, Google+

Patrocínio do país/estado

Disputas entre criminosos

44%

43%

52%

47%

37%

21%

34%

9%

34%

33%

26%

20%

20%

FIGURA 50

MOTIVAÇÕES DE ATAQUE DDOS

No que se refere às motivações mais comuns para ataques DDoS no ambiente de provedores de serviços, os 
participantes citaram que criminosos demonstrando suas habilidades (52%) e ataques relacionados a jogos 
on-line (47%) são as mais comuns (Figura 50). Analisando mais profundamente, observamos uma mudança 
notável no que toca a ataques de extorsão com motivação financeira cedendo lugar a disputas políticas e ideológicas  
e atos de vandalismo, que subiram respectivamente para o quarto e terceiro lugar na lista. Essa mudança de motivação 
corresponde a tipos de ataques em ambientes de provedores de serviços que nos lembram que 
a instabilidade política e protestos sociais acontecem simultaneamente nos mundos real e digital. Chamamos 
a isso “reflexo cibernético”, em que ataques no ciberespaço derivam de disputas políticas ou ideológicas.
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tipo e frequência

Pouca coisa mudou em 2018 no que diz respeito à 
combinação de tipos de ataques sofridos pelos provedores 
de serviços. Como em todas as versões anteriores 
desse relatório, os ataques volumétricos foram os 
ataques mais comuns (Figura 51). No entanto, 
houve uma queda de 78% em 2017 para 69%, o que 
decorre de um maior número de ataques na camada 
de aplicativos e de exaustão de estado. 

Com mais organizações implementando proteções contra ameaças 
básicas de DDoS volumétrico, os atacantes utilizam técnicas de camada 
de aplicativo e exaustão de estado contra as quais a defesa é mais difícil.

Os três principais serviços visados por ataques na camada de aplicativos 
são os mesmos do ano anterior: HTTP, HTTPS e DNS (Figura 52). Em 
cada um desses casos, aproximadamente três quartos dos participantes 
reportaram ataques contra esses serviços.
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FIGURA 51

TIPOS DE ATAQUES DDOS

FIGURA 52

ALVOS DE ATAQUES NA CAMADA DE APLICATIVO
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Como vimos nos serviços de nuvem, quanto mais populares eles 
se tornam, mais eles são visados. O mesmo ocorre com serviços 
criptografados. Houve uma queda significativa de 48% em 2017 para 
29% em 2018 entre os que achavam que ataques contra serviços 
criptografados "não se aplicavam" ou não sabiam que eles 
aconteciam (Figura 53). Isso mostra que as organizações entendem que 
esses serviços estão sendo visados e implementam ferramentas para 
fornecer maior visibilidade e proteção.

 HOUVE UM AUMENTO SIGNIFICATIVO NA PROPORÇÃO DE 

ATAQUES NA CAMADA DE APLICATIVO CONTRA SERVIÇOS EXE-

CUTADOS EM SSL/TLS. ESSE É UM DOS TIPOS DE ATAQUE 

DDOS MAIS COMPLEXO DE DETECTAR E TER OS RECURSOS 

PARA MITIGAR ESSES ATAQUES DEVE SER CONSIDERADO PARTE 

DE QUALQUER ESTRATÉGIA DE MITIGAÇÃO DDOS envolvendo 

SERVIÇOS CRIPTOGRAFADOS.

0% 10%5% 20%15% 30%25% 40%35% 50%45%

Ataques volumétricos visando portas de serviço SSL/TLS    43%

Não aplicável/não sabe      29%

Ataques de protocolo/conexão contra a porta de serviço SSL      30%

Ataques visando negociações SSL/TLS      36%

Ataques à camada de aplicação contra serviços em SSL/TLS      38%

FIGURA 53

TIPOS DE ATAQUES VISANDO SERVIÇOS CRIPTOGRAFADOS

A porcentagem de provedores de serviços que reportaram ataques 
multivetor em suas redes em 2018 cresceu para 65%, aumentando
em relação aos 59% no ano anterior (Figura 54). Ao mesmo tempo,  
o número de provedores que não observaram esses ataques 
caiu de 15% para 10%. Isso indica que os atacantes continuam 
misturando tipos de ataque e fazendo com que os defensores 
aprimorem suas capacidades de mitigação e detecção.

FIGURA 54

ATAQUES DDOS MULTIVETOR

Sim

65%
Não

10%
Não sabem

25%
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17%

23%

17%

3%

12%

22%

7% 

Menos de 1 por mês

1 a 10 por mês

11 a 20 por mês21 a 50 por mês

51 a 100 por mês

101 a 500 por mês

Mais de 500 por mês

31%

5%

27%

7%

12%

3%

3%

12%

Menos de 5 minutos

5 a 59 minutos

1 a 6 horas

1 a 7 dias

7 a 12 dias

1 a 4 semanas

Mais de 1 mês

13 a 23 horas

FIGURA 55

ATAQUES POR MÊS

FIGURA 56

DURAÇÃO DO ATAQUE

Como nos anos anteriores, houve dois grupos principais
entre os participantes em 2018: aqueles que observaram menos 
de 10 ataques por mês e aqueles que observaram mais de 100 
(Figura 55). Esse efeito de bifurcação pode ser explicado pela 
consolidação crescente da internet, na medida em que, cada 
vez mais, tráfego e recursos tendem a ficar concentrados em 
alguns grandes operadores de rede.

Ao analisar a duração dos ataques, mais da metade afirmou 
que os ataques mais longos duraram 6 horas ou menos, 
como em 2017 (Figura 56). Ataques com mais de 12 horas 
tiveram uma diminuição significativa de 29% para 25%.

A grande maioria dos provedores de serviços não reportou 
ataque DDoS IPv6 (Figura 57). Isso diz mais sobre a 
crescente consolidação do tráfego de internet do que sobre 
a adoção do IPv6. Como a maioria do tráfego IPv6 ainda 
está associada a provedores de conteúdo (CDNs e 
grandes provedores de serviços), não esperamos que,
no curto prazo, ataques DDoS IPv6 se tornem tão populares
quanto ataques IPv4.

FIGURA 57

ATAQUES DDOS COM BASE EM IPV6 NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Sim

Não

Não sabem

14%

62%

24%
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 46% 

 7% 

 26% 

 21% 

Onnet (dentro da sua rede)

Combinado (dentro e fora da sua rede)

Não aplicável

Perguntamos aos provedores de serviços sobre a origem 
de ataques de botnets IoT e descobrimos que 
praticamente metade de todos os ataques foi originada fora de 
sua rede (Figura 58). Embora o número de dispositivos IoT 
cresça, a proporção dos que consideram que a ameaça de botnets IoT 
não se aplica à sua rede caiu de 29% em 2017 para 21% em 2018.

Quanto às técnicas de mitigação de ataques DDoS
utilizadas em 2018, os participantes confirmaram 
 que soluções especializadas, como IDMS e ACLs, 
continuaram sendo as duas ferramentas mais populares 
(Figura 59). Mais encorajador é o aumento do FlowSpec, que 
foi da quinta para a terceira posição. Como um dos inventores 
e pioneiros na adoção do FlowSpec, realmente acreditamos 
que essa tecnologia pode ser usada para mitigar ataques 
volumétricos nas maiores e mais exigentes redes.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Sistemas inteligentes de mitigação DDoS (IDMS)

Listas de controle de acesso (ACLs)

FlowSpec

Buraco negro acionado remotamente com base no destino (D/RTBH)

Firewall 

Serviço de mitigação DDoS com base em nuvem MSSP

IPS (Sistema de Prevenção de Invasão)

Buraco negro acionado remotamente com base na origem (S/RTBH)

Sistema de proteção contra DDoS híbrido/em camadas

Balanceador de carga

Rede de fornecimento de conteúdo (CDN)

Sistema de quarentena 9%

9%

10%

19%

17%

28%

28%

34%

41%

45%

48%

66%

FIGURA 59

TÉCNICAS DE MITIGAÇÃO DE ATAQUE

FIGURA 58

FONTES DE ATAQUEs DE BOTNET IOT
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É encorajador ver que mais organizações monitoram ataques DDoS originados 
na rede e entre pontos internos da rede. Em 2018, apenas 39% dos provedores de serviços 
disseram que não monitoravam ataques originados na rede e entre pontos internos da rede,
um grande aprimoramento em comparação com os 48% reportados em 2017 (Figura 60). 
A visibilidade aprimorada nessa área é uma boa notícia, uma vez que essa é a 
primeira etapa no gerenciamento de ameaças crescentes de dispositivos IoT 
internos que estão sendo integrados às botnets. 

Entre as organizações que monitoram esses ataques, 30% dos participantes 
indicaram que 20% ou mais dos incidentes de DDoS tiveram origem interna
ou entre pontos internos da rede, um aumento significativo em comparação com 
os 14% em 2017. Essa tendência pode ser explicada pelo aprimoramento da 
visibilidade e a crescente taxa de ataques originados internamente.

Não monitorada Menos de 10% 10 a 19% 20 a 49% Mais de 50%

39% 26%

18% 12%11%

FIGURA 60

PROPORÇÃO DE ATAQUES originados na rede/entre pontos internos da rede
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Nos últimos três anos, vimos cada vez mais provedores de 
serviços buscando recursos SOC de terceiros (outsourcing) e 
os utilizando de modo suplementar (híbrido) (Figura 61). 

 NOVAMENTE, ISSO RESSALTA OS DESAFIOS GLOBAIS  

 QUE AS ORGANIZAÇÕES ENFRENTAM PARA CRIAR E  

 MANTER UMA EQUIPE DE SEGURANÇA INTERNA COM  

 PROFISSIONAIS QUALIFICADOS E SUA DEPENDÊNCIA  

 do outsourcing PARA LIDAR COM ESSE  

 PROBLEMA. 

62% possuem sua própria equipe interna de SOC, um 
pequeno aumento em comparação aos 60% em 2017. Outro 
sinal positivo foi a diminuição significativa de provedores de 
serviços sem recursos SOC, de 21% para 11%.

Aqueles que reportaram haver funcionários dedicados 
à segurança aumentaram 11 pontos percentuais 
para alcançar 97% em 2018, que é um resultado muito 
positivo (Figura 62). Ainda quanto a isso, 29% tinham 30 ou mais 
funcionários de segurança, um aumento em comparação com 
os 23% do ano anterior.

ORGANIZAÇÃO

DA SEGURANÇA 

NOS provedorES

de serviço
62%

12%

11%

16%

Equipe SOC interna

Sem recursos SOC

SOC de terceiros

SOC interno com
terceiros adicionais

29%

3%

18%

5%

5%

29%

9%

Nenhum funcionário
de segurança

1 a 5 funcionários
de segurança

6 a 10 funcionários
de segurança

Mais de 30 funcionários
de segurança

21 a 30 funcionários
de segurança

16 a 20 funcionários
de segurança

11 a 15 funcionários 
de segurança

FIGURA 61

RECURSOS DO 
CENTRO DE 

OPERAÇÕES DE 
SEGURANÇA

FIGURA 62

FUNCIONÁRIOs 
DE SEGURANÇA 

DEDICADOs
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39%

A escassez em todo o mundo de 
analistas de segurança e pessoal para resposta 
a incidentes permanece um problema central 
para todas as organizações. A dificuldade 
na contratação e retenção de funcionários 
qualificados continua o principal desafio para criar 
e manter equipes de segurança operacional,
aumentando de 48% em 2017 para 58% em 2018 
(Figura 63).

Existe uma alta demanda de profissionais 
de segurança e as empresas estão gastando 
para contratá-los, alimentando a demanda 
por grandes talentos e a rotatividade em muitas 
organizações. A falta de pessoal foi citada
por 50% como impedimento para formar
uma equipe, uma queda de 20% em 
comparação com 2017.

FIGURA 63

DESAFIOS DA EQUIPE OPSEC
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Autenticação para BGP, IGPs

Filtro explícito de rotas anunciadas por pares BGP

iACLs nas bordas de rede

Rede de gerenciamento separada out-of-band (OOB) ou rede de comunicação de dados (DCN)

Filtro explícito de rotas anunciadas pelos clientes

Monitoramento de sequestro de rota

Bloqueio de servidores de controle e comando de botnets conhecidas, queda de servidores por malware

Mecanismo de segurança TTL generalizado (GTSM) para pares eBGP

Manutenção de contatos atualizados para seus pares, trânsito e/ou equipes OPSEC do cliente

Registro de rota IRR de prefixos de clientes

Anti-spoofing BCP38/BCP84 na borda de rede e/ou dentro do data center

Outros

Pelo terceiro ano consecutivo, observamos uma 
diminuição daqueles que implementam as melhores 
práticas de infraestrutura de segurança em
decepcionantes 15% (Figura 64). As duas 
metodologias principais ainda são a autenticação de BGP 
e a filtragem explícita de rotas anunciadas pelos clientes. 
Outra descoberta decepcionante é o grande 
declínio dos filtros anti-spoofing de 43% para 28%, o 
que vai contra a popularidade crescente dos ataques de 
reflexão nos últimos 6 anos, destacada ainda mais pelo 
ataque Memcached de 1,7 Tbps que quebrou recordes.

FIGURA 64

MELHORES PRÁTICAS DE SEGURANÇA

FIGURA 65

PARTICIPAÇÃO OPSEC

Sim

20%
Não

80%

Esse é o terceiro ano consecutivo que vemos 
uma queda na participação dos provedores de 
serviços em grupos da comunidade de OPSEC 
global. A participação era de 41% em 2015 
e caiu para 20% em 2018 (Figura 65). Como 
observamos todos os anos, essas comunidades 
comprovaram ser de valor inestimável no momento 
de ataques de alta visibilidade. Novamente, 
podemos apenas presumir que essa seja uma 
consequência dos desafios que os provedores 
de serviços encontram para criar e manter uma 
equipe OPSEC.
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Em 2018, quase metade dos provedores de serviços 
estavam envolvidos em segurança gerenciada 
(Figura 66). Isso demonstra a importância crescente 
desses serviços na geração de renda para as organizações 
participantes da pesquisa. Esperamos que essa tendência 
continue, com os provedores buscando resolver os 
reais desafios de seus clientes com a oferta de mais
serviços que agregam valor. 

provedorES 

de serviços 

mssp

FIGURA 66

ENVOLVIMENTO MSSP

Sim

47%
Não

53%

Firewalls e DDoS gerenciado foram os dois principais 
serviços fornecidos em 2018, com 81% cada (Figura 67). 
Eles são seguidos por IPS/IDS e Acesso/VPN, com 69% e 
67% respectivamente, e WAF com 57% e sandbox com 
50%.

Todos esses serviços resolvem desafios reais para 
organizações empresariais e, espera-se que 
sejam oferecidos pelos provedores de serviços a seus 
clientes. 

FIGURA 67

SERVIÇOS GERENCIADOS DE SEGURANÇA FORNECIDOS
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Serviços gerenciados de proteção contra 
atraques DDoS estão incluídos em oferta 
básica por 37% desses provedores de 
serviços, o que fica abaixo de nossas 
expectativas, considerando os benefícios 
tanto para o provedor quanto para os 
clientes ao mitigar um ataque volumétrico 
de DDoS (Figura 68).

Apenas 29% oferecem proteção contra 
DDoS como um serviço adicional, o que 
também é decepcionante. Enquanto 
ataques DDoS volumétricos podem 
ser detectados e mitigados 
pelos provedores de serviços 
como parte de um contrato existente, 
os ataques DDoS à camada de 
aplicativo são mais bem remediados 
na borda da rede de cada cliente. 
Aproximadamente 75% daqueles que 
oferecem serviços DDoS adicionais 
fornecem diversos níveis de proteção, o que
 é esperado e constitui uma prática padrão.

37%

29%

22%

12%
Serviço de proteção contra 
DDoS de terceiros

A proteção contra 
DDoS está incluída
na oferta base

Diversos níveis de 
serviço de proteção 
contra DDoS

A proteção contra DDoS 
é um serviço adicional

FIGURA 68

SERVIÇOS DDOS 
GERENCIADOS
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Não é surpresa que as organizações 
de serviços financeiros sejam as primeiras 
a expressar interesse em ofertas 
de DDoS gerenciados com 72%, seguidas 
pelo governo com 69% (Figura 69).

No entanto, enquanto provedores de serviço
de internet e organizações de comércio
eletrônico ocupam a terceira e quarta posições
com respectivamente 56% e 51%, alguns
dos setores tradicionais surpreendentemente 
não ficaram na metade superior da 
lista. Apenas 33% das organizações de 
saúde estavam interessadas em serviços 
gerenciados de DDoS, seguidas por 31% 
de jogos, 18% de redes sociais e 15% de 
organizações de apostas. Era esperado que 
essas categorias de negócios ocupassem 
uma posição mais alta, uma vez que são 
alvos visados por ataques DDoS. 
Uma possível explicação para isso é que 
esses tipos de organização tendem a 
implementar e executar suas próprias 
mitigações.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 80%70%

Orquestração NFV com CPE de 
última geração (CPE Universal) 

Orquestração NFV com
Telco Cloud (Nuvem CPE)

Revenda/OEM de serviços de 
segurança de nuvem  

Capacidades integradas de
rede multilocatária

SD-WAN com oferta de
segurança integrada

33%

27%

70%

48%

42%

Com a crescente escala e 
complexidade dos ataques 
pressionando equipes que já estão 
em seu limite, não é surpresa 
que clientes empresariais estejam 
demonstrando interesse na detecção 
de DDoS e serviços de mitigação (Figura 70).
De forma consistente com os anos
anteriores, aqueles 
com as infraestruturas digitais mais 
críticas lideraram a demanda para 
os serviços de segurança gerenciados. 
O que mudou foi o nível de interesse 
de empresas de pequeno e médio 
porte, com mais da metade dos 
provedores de serviços reportando 
um crescente interesse nos serviços 
DDoS gerenciados por parte desses 
clientes.  

Para 70%, as ofertas de segurança 
SD-WAN são as maiores adições 
de tecnologia para a expansão de 
serviços gerenciados e a orquestração 
NFV para 60% (Figura 71). Como 
esperado, essas duas tecnologias 
são dominantes, com a NFV 
Telco Cloud (Cloud CPE) sendo um 
pouco mais atrativa, para 33%, em 
comparação com o CPE de última 
geração (uCPE), para 27%.
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FIGURA 70

DEMANDA DE CLIENTE MSSP

FIGURA 71

EXPANSÃO DE TECNOLOGIA MSSP
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 55% 

 %92 

 17% 

Mesmo grupo de segurança

Grupo especial de segurança para DNS

Nenhum grupo de segurança é 
responsável por garantir a 
infraestrutura e os 
serviços DNS

Entre os provedores de serviços que operam 
infraestruturas DNS, a maioria confia nas equipes de 
segurança de TI para proteger o serviço. Somos 
encorajados a observar que 29% possui segurança 
especializada para DNS, um aumento em comparação 
aos 25% em 2017 (Figura 72). De forma similar ao 
ano anterior, 17% não possuíam um responsável pela 
segurança para essa infraestrutura crítica em 2018. Isso 
é lamentável, considerando o potencial de interrupção dos 
serviços e de se tornarem armas.

No geral, a visibilidade do tráfego DNS melhorou em 
2018. Como em 2017, 74% tinham visibilidade nas 
camadas 3 e 4 (Figura 73). Na camada 7, o cenário foi 
ainda melhor, com 38% reportando visibilidade em 
comparação aos 33% em 2017. Outro destaque é que 
os participantes que disseram não ter visibilidade caíram 
para 7% em 2018, em comparação a 15% em 2017.

provedorES de 

serviços dns

FIGURA 72

INFRAESTRUTURA DNS
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Sim, nas camadas 3 e 4     74%
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Sem 
visibilidade     7%

FIGURA 73

VISIBILIDADE DE TRÁFEGO DNS
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Como afirmado nos relatórios anteriores, o DNS é 
muito importante para manter a disponibilidade dos 
serviços. Infelizmente, servidores DNS são populares 
tanto como alvos diretos de ataques DDoS, 
quanto como agentes de ampliação e reflexão. 
Como resultado, é decepcionante notar que 19% 
ainda não restringem o acesso aos seus servidores 
DNS recursivos, o que indica que não houve 
progresso em comparação com 2017 (Figura 74).

FIGURA 74

PESQUISAS DNS RECURSIVAS

81% 
Sim, DNS recursivo  
é restringido

19% 
Não, nós possuímos 
resolvedores de  
DNS abertos

Diferentemente de 2017, os ataques DDoS visando 
servidores DNS recursivos foram mais frequentes do 
que aqueles visando servidores autoritativos em 2018 
(Figura 75). Apenas 26% reportaram ataques contra 
seus servidores DNS autoritativos, em comparação 
com os 44% em 2017. 36% perceberam ataques 
contra seus servidores DNS recursivos, um pequeno 
aumento em comparação aos 34% em 2017. 
Apenas cerca de um quarto reportou interrupções 
publicamente visíveis da infraestrutura DNS devido a 
ataques DDoS, uma queda em comparação aos 31% 
em 2017. Enquanto os operadores DNS obtêm algum 
progresso na proteção de suas infraestruturas, os 
ataques DDoS visando servidores DNS permanecem 
uma ameaça constante.
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36%

Ataques DDoS contra servidores DNS 
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Ataques DDoS contra servidores DNS 
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FIGURA 75

ATAQUES À INFRAESTRUTURA DNS
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As medidas de segurança implementadas para proteger infraestruturas 
DNS variam muito. Pela primeira vez em muitos anos, os firewalls foram 
os mecanismos de defesa mais popular, com implementação de 66%, um 
aumento em comparação aos 61% em 2017 (Figura 76). Em 2018, o IDMS 
caiu do primeiro para o segundo lugar, com 59%, uma diminuição em 
comparação aos 66% em 2017. As interfaces ACL mantiveram o terceiro 
lugar com 51%. Ver firewalls como a opção mais reportada é preocupante, 
uma vez que esses dispositivos não protegem adequadamente contra 
ataques DDoS devido à facilidade com que um ataque baseado em estado 
pode sobrecarregá-los.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Firewalls
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Interface ACLs (iACLs) na borda de rede

Produção separada e redes de gerenciamento out-of-band (OOB)

Encaminhamento unicast de caminho reverso (uRPF) e/ou outros mecanismos anti-spoofing

Resposta DNS de limitação de taxa (RRL)

IPS/IDS
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Buraco negro acionado remotamente com base na origem (S/RTBH)

FIGURA 76

MEDIDAS DE SEGURANÇA
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O SISTEMA ATLAS® (ACTIVE THREAT LEVEL 

ANALYSIS SYSTEM) DA NETSCOUT OFERECE 

UMA VISUALIZAÇÃO ABRANGENTE DO

TRÁFEGO DE INTERNET, TENDÊNCIAS E 

AMEAÇAS. 

Com visibilidade de um terço de todo o tráfego 

de internet, estamos posicionados de forma 

ideal para fornecer inteligência acionável sobre 

botnets, ataques DDoS e malware que ameaçam 

a infraestrutura da internet e a disponibilidade da 

rede.

relatório 
especial 
atlas
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O tamanho do ataque cresce 
globalmente, já a frequência 
do ataque varia de acordo com a 
região

Em 2018, observamos o surgimento da era do ataque 
terabit, com diversos ataques de terabit no primeiro 
trimestre do ano. O tamanho dos ataques DDoS está 
crescendo em um ritmo alarmante em todo o mundo, com 
implicações significativas para os operadores de rede de 
todos os tamanhos, desde provedores de serviços globais 
até novas empresas (Figura 77).

Como discutido em todo o relatório, esse aumento no 
tamanho do ataque é gerado pelo uso de técnicas de 
ampliação/reflexão que permitem aos atacantes cibernéticos 
aumentarem a quantidade de tráfego malicioso que podem 
gerar, ao mesmo tempo que ofuscam as fontes do tráfego 
de ataque. Essa combinação tem sido irresistível para os 
atacantes, e por um bom motivo.

 ATAQUES DDOS EM 2018 POR REGIÃO 

  Ásia-Pacífico: 2,3 milhões

  Europa, Oriente Médio e África: 1,7 milhões

  América do Norte: 1,6 milhões

  América Latina: 503.000

 POUCO CONFORTO 

Globalmente, o número de ataques DDoS vem caindo 4% a cada ano, 
até 6,13 milhões. Apesar dessa boa notícia, isso equivale a:

  16.794 ataques POR DIA

  699 ataques POR hora

  11 ataques POR minuto

principais 

conclusões
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FIGURA 77 

TAMANHO DO ATAQUE GLOBAL (GBPS) POR MÊS 2017 VS. 2018

 TAMANHO DO ATAQUE EM 2017 (GBPS) POR MÊS 

 TAMANHO DO ATAQUE EM 2018 (GBPS) POR MÊS 
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 A ÁSIA-PACÍFICO SE TORNOU A  

 REGIÃO MAIS ATACADA 

2018
A Ásia-Pacífico foi a região mais atacada, 
com 2,3 milhões de ataques.

2017
A EMEA foi a região mais atacada, com os 
mesmos 2,3 milhões de ataques.

 MAIOR ATAQUE DDOS EM 2018 

 631,9GBPS
 Aumento de 1,52% em 2017 

Não se deixe enganar. De fato, houve um 
grande aumento no tamanho do ataque 
que foi sustentado a cada mês durante 
todo o ano de 2018 na região.

  Em seis meses diferentes, ocorreram 
ataques superiores a 600 Gbps.

  Mais dois meses tiveram ataques de 
cerca de 500 Gbps.

   No total, dez meses tiveram ataques 
superiores a 300 Gbps.

Para colocar em perspectiva, em 2017 
houve apenas dois ataques superiores a 
300 Gbps.

 FREQUÊNCIA DO ATAQUE 

 Aumento de 16,9% no total 

A região da Ásia-Pacífico teve o maior 
aumento da frequência de ataque DDoS.

 

ásia-pacífico
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FIGURA 79

FREQUÊNCIA DE ATAQUES A APAC POR MÊS 2017 VS. 2018

FIGURA 78

TAMANHO DE ATAQUES A APAC (GBPS) POR MÊS 2017 VS. 2018
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europa, oriente 

médio e áfrica

 MAIOR ATAQUE DDOS EM 2018 

 506,5 GBPS
 Diminuição de 531,7 Gbps em 2017 

É interessante notar que ambos os 
ataques ocorreram em setembro.

 FREQUÊNCIA DO ATAQUE 

 Queda de 26% no total

Mas isso foi muito consistente durante 
o ano. 

Janeiro: mais ataques

180.035
Abril: menos ataques

115.450 
Média por mês

141.692

Na primeira metade de 2017, a 
frequência de ataque era muito 
semelhante aos números de 2018, no 
entanto: 

Agosto Dezembro 

 Número de ataques aumentou 20%

Média por mês

217.365
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FIGURA 81

FREQUÊNCIA DE ATAQUES A EMEA POR MÊS 2017 VS. 2018

FIGURA 80

TAMANHO DE ATAQUES A EMEA (GBPS) POR MÊS 2017 VS. 2018
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américa latina
 MAIOR ATAQUE DDOS EM 2018 

 600,0 GBPS
 Aumento de 55% de 270,6 Gbps 
em 2017 

 TAMANHO DO ATAQUE 

 Aumento de 45% no total 

Esse aumento surpreendente no 
tamanho do ataque DDoS foi consistente 
durante o ano. Observando os 
maiores ataques DDoS de cada mês e 
considerando um tamanho médio, eles 
foram maiores em 2018 do que em 2017.

 FREQUÊNCIA DO ATAQUE 

 Aumento de 13,9% no total 

Juntamente com a Ásia-Pacífico, a 
América Latina foi a única região que 
observou um aumento na frequência do 
ataque DDoS.

Média por mês

41.938
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FIGURA 83

FREQUÊNCIA DE ATAQUES A LATAM POR MÊS 2017 VS. 2018

FIGURA 82

TAMANHO DE ATAQUES A LATAM (GBPS) POR MÊS 2017 VS. 2018
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américa do norte  MAIOR ATAQUE DDOS EM 2018 

1,7 TBPS
  O maior ataque na história 
foi registrado em fevereiro 
de 2018 

 TAMANHO DO ATAQUE 

379 GBPS

Era o próximo maior ataque  

No geral, o tamanho do ataque 
aumentou de forma consistente durante 
o ano. 

   Apenas dois meses tiveram ataques 
maiores em 2017 do que o mês de 
2018 correspondente. 

   Em cinco meses diferentes, o maior 
ataque foi mais de duas vezes 
maior que o mesmo período do ano 
anterior.

 FREQUÊNCIA DO ATAQUE 

 Queda de 4% no total

ataques totais em 2018

6,13 MILHÕES
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FIGURA 85

FREQUÊNCIA DE ATAQUES A NAMER POR MÊS 2017 VS. 2018

FIGURA 84

TAMANHO DE ATAQUES A NAMER (GBPS) POR MÊS 2017 VS. 2018
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NÓS ULTRAPASSAMOS UM MARCO ESSE 
ANO, MAS ISSO NÃO FOI POSITIVO. 

conclusão

Os provedores de serviços encontraram problemas 
semelhantes no que se refere a proteger serviços com 
base em nuvem, como pudemos perceber pelo aumento 
significativo no número de ataques a serviços. Cada 
vez mais essas empresas utilizam fontes externas para 
ajuda com segurança, uma vez que muitas enfrentam 
desafios para criar e manter equipes de segurança
qualificadas. Por fim, vimos um aumento em 
ataques DDoS no setor público, um reflexo da 
instabilidade política em todo o mundo. 

Como mostram os resultados da pesquisa, tanto empresas 
quanto provedores de serviços devem encontrar uma 
forma de minimizar os riscos ao mesmo tempo que 
oferecem e protegem serviços digitais que impulsionem 
nosso mundo conectado. Esperamos que as informações
desse relatório ajudem os operadores de rede a entender 
a amplitude das ameaças que eles enfrentam e a obter 
insights importantes para navegar por um cenário de 
ameaças cada vez mais complexo.

Chegar à era do terabit dos ataques DDoS foi 
apenas um indicador do aumento surpreendente 
e persistente do tamanho dos ataques DDoS e de sua 
complexidade, como reportaram os participantes do WISR. 
Com um aumento global no tamanho máximo dos 
ataques de 273% em 2018, existem implicações 
claramente significativas e também novos desafios 
para as empresas e provedores de serviços. 

Em 2018, as empresas participantes continuaram 
lutando contra desafios, como ransomware, ameaças 
internas e ataques DDoS, tudo isso enquanto 
tentavam simplificar as operações. Ao mesmo tempo, 
os atacantes visam cada vez mais componentes 
importantes das iniciativas de transformação 
digital, como serviços de nuvem e SaaS. Conforme 
as empresas colocam mais importância em fazer 
negócios em um mundo conectado, não é 
surpresa que os atacantes persigam essa tendência. 
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de serviços, redes e aplicativos em data centers físicos ou virtuais, ou na nuvem, e 

como as soluções de desempenho e segurança da NETSCOUT, desenvolvidas com 

 

netscout.com ou siga @NETSCOUT no Twitter, no Facebook ou no LinkedIn.
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