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Redefinindo a rede
É hora de considerar uma abordagem de segurança de rede atualizada. 

Os sistemas e as percepções nas quais confiávamos no passado não conseguem acompanhar o cenário 
de ameaças moderno. Os profissionais de TI precisam estabelecer uma nova visão de infraestruturas de 
segurança. 

Vamos examinar o que está impulsionando essa necessidade por um modelo de rede redefinido, o que 
estará em risco caso não nos adaptemos e com o que se parecem os elementos de uma abordagem de 
segurança de rede moderna.

Aceleração de ameaças

Os criminosos cibernéticos estão se tornando mais proficientes em explorar as mesmas tecnologias que 
ajudam nossas empresas a prosperar. O que vemos como avanços fortalecedores, outros veem como 
um novo conjunto de possíveis vulnerabilidades.

À medida que novos dispositivos e plataformas entram no mercado, os métodos tradicionais de acesso 
não-autorizado e entrega de malware estão sendo substituídos por técnicas mais fluidas que usufruem 
de novas tecnologias. 

• Phishing
• Negação de serviço
• USB/CD infetado
• Porta aberta explorada 

Métodos
Tradicionais

Métodos 
Avançados

• Spear phishing
• Ataques DoS avançados persistentes
• Engenharia social 
• Chaves de sessão ou privadas comprometidas



Inteligência contra ameaças

Pense no número crescente de ameaças de 
segurança com as quais as redes modernas 
precisam lidar. Pense novamente. 

Adquiridas separadamente, as 
contramedidas aplicadas nas redes de 
hoje não são uniformemente empregadas 
pelos elementos de segurança. Há uma 
percepção comum que quanto mais você 
gastar em produtos de ponta, melhor 
protegido você estará. Ainda assim, 
independentemente do preço de cada 
componente, um conjunto de elementos de 
segurança não resultará em uma solução 
que identifique e reduza eficientemente os 
ataques. 

Essa falta de uma verdadeira integração entre os 
componentes tem sintomas internos e externos:

Internos Externos
A aplicação de políticas dentro da 
arquitetura de segurança de uma rede 
pode não ser adequada, resultando em 
deficiências operacionais.

Dispositivos que regulam o tráfego de 
rede de entrada e saída, tais como um 
firewall, podem ser desproporcionais ao 
tamanho e às necessidades de uma rede, 
causando impactos no orçamento e no 
desempenho. 

O ruído dos dados de uma ameaça gerado a partir de elementos díspares 
pode dificultar a identificação dos eventos acionáveis. Como consequência, 
quando os ataques se formam, as redes apresentam tempos de resposta 
reduzidos, sendo, ainda assim, um desafio identificar a ameaça. 



Uma solução simplificada

Os agressores dependem das 
insuficiências das redes modernas 
para obter uma vantagem. 

Seja pela exploração de uma 
vulnerabilidade recém-descoberta 
para a qual uma operação tradicional 
poderá não estar preparada ou pela 
utilização das infraestruturas de 
rede desordenadas para evitar sua 
detecção, os criminosos cibernéticos 
buscam atingir visões desatualizadas 
da arquitetura de rede para executar 
suas façanhas.

Soluções de segurança de rede 
simplificadas são capazes de alertar 
os usuários com a inteligência contra 
ameaças, lançar respostas eficientes 
e, em última análise, atenuar os 
ataques antes que eles causem danos 
significativos.

Estabelecendo uma proteção crítica

À medida que os ataques se tornam mais prevalentes e sofisticados, as organizações precisam 
romper com as abordagens tradicionais e reativas voltadas à segurança da rede. Não fique para 
trás nesse ambiente de ameaças em rápida aceleração.

Com a abordagem da Level 3, sua rede estará habilitada para lidar com o ambiente de ameaças 
complexo e em constante mutação no qual você vive. Agora, mais do que nunca, é fundamental 
que sua organização possua a proteção que um fornecedor de rede global pode oferecer.

Explore a segurança de rede
Entre em contato com a Level 3 para realizar perguntas sobre 

a segurança de rede e sobre como proteger sua organização 
contra ameaças modernas.
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