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01 | A ameaça latente em empresas globais
Não importa se são causadas por erro humano, falhas do sistema ou atos
criminosos mal-intencionados, as violações de dados estão entre as ameaças
mais caras e graves às empresas atualmente. O Relatório anual do Custo de
uma Violação de Dados, realizado pelo Ponemon Institute, indicou que o custo
médio mundial de uma violação de dados nos 12 meses anteriores foi de US$
3,92 milhões1. As organizações afetadas por uma violação de dados também
correm o risco de ter as operações de negócios normais interrompidas, além
de perderem dados valiosos, clientes e sua reputação no setor.
As pessoas também pagam um preço. O Relatório de Riscos Globais de 2020
do Fórum Econômico Mundial (FEM) classificou os ataques virtuais como um
dos maiores riscos para o bem-estar humano. 75% dos entrevistados pelo
WEF disseram acreditar que o risco de roubo de dados ou dinheiro em
ataques virtuais aumentará, enquanto 76,1% também notaram um aumento
no risco de interrupção das operações e da infraestrutura. 2
Atualmente, as organizações de TI precisam de uma abordagem
sistemática da segurança para atender aos novos desafios criados pelas
ameaças à segurança generalizadas. As grandes empresas estão adotando
tecnologias de armazenamento inovadoras, como cópias protegidas. Elas
também estão usando métodos físicos de rede desconectada (air gap)
altamente efetivos para impedir ameaças e atender às expectativas dos
negócios. O segredo para colocar essas abordagens em prática está em
uma gestão de riscos bem-sucedida.

Cronologia de uma violação de segurança
Durante o ciclo de vida de uma violação de segurança, vários
eventos críticos acontecem. O primeiro evento é o momento
em que a violação ocorre. O segundo é quando os dados
foram tomados ou destruídos. O terceiro é quando a violação
é descoberta (por pessoas internas ou externas). E o quarto é
quando a violação se torna conhecida pelo público.
Quando se trata de uma resposta a um incidente, cada um desses
momentos da cronologia são chamados de eventos "boom".
Embora os noticiários geralmente foquem no evento em si, as
violações costumam se estender por muitos meses. O
momento antes de a violação ser divulgada ou descoberta é
chamado de "left of boom". Durante esse momento, os ladrões
virtuais roubam credenciais, obtêm mais acesso, roubam dados
para ser vendidos, buscam propriedade intelectual importante
ou preparam um ataque destrutivo. Todos os eventos "right of
boom" são destinados a responder e a lidar com fato de que a
violação de segurança agora é pública.

Durante um evento boom, as organizações têm a chance de responderem bem,
se atrapalharem ou perderem completamente o controle da resposta.
Atualmente, elas precisam de uma abordagem sistemática de segurança para
atender aos novos desafios criados pelas ameaças à segurança generalizadas. As
grandes empresas estão adotando tecnologias de armazenamento inovadoras,
como cópia protegida, criptografia abrangente ou proteção de dados por rede
desconectada (air gap).

02 | Cibersegurança e gestão de riscos
Cibersegurança x resiliência cibernética: Um ambiente ideal deve ter
tanto segurança quanto resiliência cibernética. Você precisa de ambas!
o
o
o
o

Segurança: "Tranque as portas! Evite intrusos!"
Prevenção: Trata-se de manter os vilões fora do seu ambiente em primeiro lugar.
Resiliência: "Minhas fechaduras estão quebradas! Como posso substituir o imóvel?"
Recuperação: após os criminosos entrarem, a organização precisa ter os meios de se
recuperar rapidamente e continuar as operações de negócios.

Há vários métodos disponíveis para que as organizações se protejam
de interrupções ou que ajudam a minimizar os custos. O Ponemon
Institute propõe as seguintes etapas para ajudar a minimizar as
consequências financeiras de uma violação de dados:
o Ter uma equipe de resposta a incidentes e testar planos de resposta a incidentes.

o Implementar programas que preservam a confiança dos clientes para ajudar a reduzir
perdas inesperadas de clientes após uma violação de dados.

o Descobrir, classificar e criptografar dados sensíveis e identificar

configurações inadequadas em bancos de dados.
o Investir em tecnologias que ajudam a melhorar a capacidade de rapidamente
detectar e conter uma violação de dados.
o Investir em governança, gestão de riscos e programas de compliance.
o Minimizar a complexidade de TI e ambientes de segurança.

Para estabelecer e manter uma estratégia de cibersegurança sólida, deve
ser empregada uma abordagem procedural para entender quais dados e
recursos de sistema você tem, qual é o valor deles e a quais riscos eles
estão expostos. Adotar os princípios de gestão de riscos para definir o
estado de segurança atual e o desejado da sua organização permite que
você considere diversos níveis possíveis de implementação.

Uma estrutura forte é fundamental para avaliar e implementar
estratégias de resiliência cibernética.

03 | A base do ciclo de vida
de resiliência da IBM
Em 2018, o National Institute of Standards and Technology (NIST) publicou
uma estrutura de aprimoramento da cibersegurança de infraestruturas
fundamentais. A estrutura é composta por três partes: Núcleo da estrutura,
níveis de implementação da estrutura e perfis de estrutura3. No núcleo da
estrutura, há diversas funções de cibersegurança Toda organização poderá
tomar as medidas necessárias e acessíveis, se ainda não tiver feito isso:
o Identificar: Promover uma compreensão organizacional dos riscos que as ameaças à
cibersegurança apresentam para sistemas, pessoas, recursos, dados e ativos.
o Proteger: Garantir a entrega de serviços fundamentais com as proteções adequadas.
o Detectar: Identificar um evento de cibersegurança quando ele ocorrer.
o Responder: Tomar medidas para lidar com um incidente de cibersegurança
o Recuperar: Restaurar quaisquer recursos ou serviços afetados por um incidente de cibersegurança.
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Em conjunto, essas funções garantem maior visibilidade da gestão de riscos
à cibersegurança em uma organização. Com uma compreensão clara, a
organização pode se focar em soluções de armazenamento adequadas.

04 | O papel da infraestrutura de armazenamento
Já faz muito tempo que o armazenamento desempenha o papel
de "guardião dos dados" em operações empresariais. Além de
fornecer contêineres onde os dados ficam quando não estão na
memória principal, a camada de armazenamento do sistema
tradicionalmente forneceu funções de proteção que ajudam as
organizações a se recuperarem de eventos incomuns. Ao longo
do tempo, o alcance dessas funções se expandiu:
o

o

o

o

Backup: Desde os anos 60 em diante, o armazenamento permitiu que os usuários
de programas salvassem uma versão dos dados em uma mídia à parte para
protegê-los de exclusão acidental, corrompimento ou falha no dispositivo principal.
Alta disponibilidade: Por cerca de duas décadas, o armazenamento forneceu
designs para criar um acesso por vários caminhos, acesso por vários servidores
e duplicação de cópias on-line de dados em uma sala de computadores.
Recuperação de desastres: Desde o final dos anos 1990, o armazenamento
fornece designs para criar cópias replicadas de dados ativos a distâncias
suficientes para garantir proteção contra quedas de energia e desastres naturais.
Recuperação rápida de dados online: A partir dos anos 2010, o
armazenamento fornece cópias de snapshots de dados para possibilitar uma
recuperação rápida após exclusão acidental ou corrompimento dos dados.

Em cada um desses casos, a nova função foi introduzida em
sistemas de armazenamento, software de gestão e processos
operacionais para abordar os aspectos específicos do risco

Passando de funções de armazenamento gerais para funções
relacionadas à resiliência cibernética especificamente, há quatro
recursos principais disponibilizados em bloco, arquivo, objeto, fita,
armazenamento definido por software e nuvem:

o

o
o

o

Isolamento é o grau de separação de snapshots ou dados de backup em relação ao
restante da rede. O isolamento pode ser garantido por meio de meios lógicos
utilizando-se cópias protegidas, armazenamento de objeto em nuvem ou por meio
de uma rede desconectada física (air gap).
Imutabilidade (ou armazenamento à prova de adulteração) impede que qualquer invasor,
externo ou interno, altere ou exclua os dados.
Desempenho é uma característica importante da estrutura de resiliência
cibernética. Em quanto tempo sua organização consegue se recuperar de um
ataque cibernético? Embora as fitas sejam melhores na questão de isolamento e
imutabilidade dos dados de backup, a recuperação pode demorar várias horas.
Facilidade de reutilização (ou facilidade de acessar seus dados de backup) é
importante para testar procedimentos de recuperação, validar backups e
restaurar dados em um ambiente sandbox para encontrar um ponto de
recuperação válido caso ocorra um incidente de ransomware.

o
o

o

Granularidade: As organizações precisam conseguir criar diversas cópias de proteção
para minimizar a perda de dados caso ocorra um incidente de corrompimento.
Isolamento: As cópias de proteção devem ser isoladas dos dados de produção ativos
para que eles não possam ser corrompidos por um sistema host comprometido.
(isso também é chamado de "air gap").
Imutabilidade: As cópias devem ser protegidas contra manipulação não autorizada.

DS8900F

O IBM® Safeguarded Copy impede que os dados sejam modificados ou
excluídos devido a erros do usuário, destruição mal-intencionada,
ataques por malware ou ransomware com cópias imutáveis de
determinados períodos de dados de produção e segurança com
controle duplo. O IBM RedPaperTM DS8000® Safeguarded Copy
identifica três novos recursos necessários para criar cópias preservadas:

No texto "Cinco tecnologias fundamentais para garantir uma estrutura de
resiliência cibernética", a IDC adicionou duas outras considerações:
"automação e orquestração" e "garantias e relatórios regulatórios"3.
Embora não sejam exclusivas de uma resiliência de ataque LDC, elas são
bons itens de uma lista de práticas recomendadas.

DS8900F

A ameaça de corrompimento de dados lógico (LDC) por meio de um
ataque cibernético – especificamente um ataque wiper ou por
ransomware – apresenta um novo conjunto de considerações de
proteção. Para fornecer o nível necessário de resiliência, os
provedores de soluções podem pegar emprestado algumas
ferramentas já em uso para backup e recuperação de desastres, mas
algumas novas funções de armazenamento também são necessárias
para lidar com novas medidas. É necessário um mecanismo que
combine as funções de armazenamento e processos operacionais para
preservar cópias de recuperação atuais de dados – mesmo diante de
um ataque de malware sofisticado. Após o ataque ter sido detectado e
uma resposta ter sido elaborada, essas cópias preservadas podem ser
usadas para reiniciar aplicações e retomar o serviço normal.

05 | Soluções de infraestrutura de armazenamento
Uma solução de armazenamento bem-sucedida garante um espectro amplo de
recursos para criar operações de TI que são resilientes em relação a ataques de LDC
ou interrupção acidental. As soluções abrangentes combinam funcionalidade de
armazenamento, configuração de rede, controles administrativos e segurança física.
Passaremos a ver algumas das principais soluções de resiliência cibernética e as
tecnologias disponíveis atualmente, inclusive snapshots, backups protegidos com a
mídia WORM (grave uma vez, leia várias), proteção air gap por fitas e armazenamento
de objeto em nuvem.
Recuperação e backup tradicionais baseados em snapshot
Os snapshots se tornaram um dos métodos com melhor desempenho e com
maior custo-benefício para abordar os requisitos de backup tradicional. As cópias
de dados com eficiência de espaço e somente-leitura fornecem pontos de
recuperação com bom custo-benefício que podem ser usados para restaurações
rápidas de versões anteriores de dados. Usar snapshots para se recuperar de
exclusão acidental ou corrompimento se tornou uma prática muito difundida.
Snapshots protegidos
Qual é a melhor forma de proteger snapshots? Uma abordagem é replicar
volumes de armazenamento do sistema de produção para um sistema de
armazenamento secundário do mesmo tipo. Os snapshots periódicos podem
então ser usados como cópias de recuperação na array secundária. A função de
replicação e snapshot devem ser automatizadas por meio de software. O sistema
de armazenamento de não produção não deve ser conectado diretamente a
nenhum servidor de aplicação, e a única conexão de dados de armazenamento
ativa deve ser a porta ou as portas pelas quais chegam as cópias de backup.

9

Backups protegidos com mídia WORM

Proteção eficaz de air gap em fita

Um backup funcional e um sistema de software de
arquivos pode migrar cópias completas de dados para
um espaço de armazenamento gerenciado e manter
versões de backup armazenando dados alterados.
Para a finalidade de proteger cópias de recuperação, a
mídia WORM pode ser útil. Cartuchos de fitas podem
ser identificados como WORM e usados para gravar
cópias de recuperação que são protegidas contra
serem sobrescritas por uma unidade de fita. Após
estar em um cartucho WORM, nenhum tipo de
malware de nenhuma aplicação ou servidor de
gerenciamento pode destruir a cópia de backup.
Diferente de snapshots com eficiência de espaço,
cópias completas gravadas em uma fita exigem tempo
para migrar dados. As restaurações são muito mais
lentas do que com snapshots. Os designs devem ser
personalizados com base nas necessidades de cada
empresa, mas pode ser interessante criar uma defesa
completa com uma recuperação baseada em snapshot
ampliada por um backup que coloca os dados na
mídia offline.

O termo "air gap" se refere a isolamento físico ou
virtual de sistemas ou redes para evitar
corrompimento generalizado de dados devido a
infecção por malware, falhas de sistema ou erro
humano. O conceito básico do air gap é trazer
sistemas de armazenamento secundários online
periodicamente para incorporar as alterações
mais recentes e, em seguida, colocá-los offline
novamente. As abordagens que usam funções de
snapshot para criar cópias podem ser
rapidamente acopladas para recuperar aplicações
danificadas. Entretanto, a proteção completa de
dados copiados tem limitações. A abordagem de
proteção mais completa, que não fornece acesso
de rede ou software a cópias protegidas, pode ser
implementada usando uma biblioteca de fitas. O
caráter "offline por design" de fitas oferece um
verdadeiro air gap físico e apresenta uma das
proteções mais seguras para combater crimes
virtuais.

Para saber mais detalhes sobre proteção de
dados com fitas, inclusive o uso de técnicas
de air gap, WORM e outros recursos de
segurança, consulte a descrição da solução
Soluções de fitas da IBM fornecem proteção
de dados moderna e eficaz.
Proteger dados com armazenamento de
objeto em nuvem
O armazenamento de objeto em nuvem é um
meio durável, seguro e com bom custobenefício para arquivar e proteger dados.
Definir políticas garante flexibilidade para
especificar os períodos de retenção padrão,
mínimo e máximo. Esses períodos de
retenção e guardas legais adicionais podem
ser aplicados a um só objeto ou a vários
objetos conforme os dados são enviados para
a nuvem. Isso significa que os objetos não
podem ser excluídos até o período de
retenção expirar e todas as guardas legais
serem removidas.

06 | Atingir o equilíbrio ideal de segurança
Ataques virtuais que negam acesso a dados ou os destroem vieram
para ficar. Inclusive eles estão se tornando cada vez mais sofisticados.
É por isso que atingir o equilíbrio certo entre a tecnologia que sua
organização usa e a filosofia que aplica à proteção de dados é
essencial para criar uma estratégia de segurança efetiva. As medidas
para se recuperar de ataques bem-sucedidos também serão uma
parte importante de uma postura de segurança bem desenvolvida.
Em ambos os casos, diversas soluções de armazenamento com
recursos de segurança fundamentais desempenham um papel
principal em proteger os sistemas da sua organização de várias
ameaças criadas para causarem prejuízo. Mas, sem uma compreensão
sólida do cenário de ameaças atual (e das informações que você deve
proteger), atingir esse equilíbrio pode ser uma tarefa árdua.
As empresas modernas podem usar abordagens como a estrutura
NIST e a gestão de riscos para ajudar a criar uma estratégia de
armazenamento abrangente. Tecnologias como snapshots, proteção
air gap por fitas e armazenamento de objeto em nuvem podem ser
usadas para criar e implementar as soluções de resiliência cibernética
que ajudarão as organizações, como a sua, a permanecerem seguras
diante de ameaças crescentes.

07 | Soluções de armazenamento de
resiliência cibernética
Apenas a IBM está em posição de oferecer soluções de resiliência
cibernética certificadas em razão da integração mais profunda entre
tecnologia inovadora e um portfólio abrangente de ofertas de
software, hardware e soluções comprovadas.
Crie soluções de resiliência cibernética com o IBM Spectrum Scale e o IBM QRadar
O IBM Spectrum Scale é uma solução de armazenamento definida por software
(SDS) de última geração que oferece uma longa lista de recursos de segurança e
proteção de dados de ponta.
A inteligência artificial (IA) é uma nova tecnologia eficaz que está sendo usada
para aprimorar a resiliência cibernética. A IBM desenvolveu soluções de
resiliência cibernética que utilizam recursos de gestão de dados de diversos
tipos do IBM Spectrum Scale, aplicam outras soluções do IBM Spectrum
Storage conforme necessário para reforçar recursos específicos e adicionam
recursos de IA eficazes por meio de uma nova solução chamada IBM QRadar.

O IBM FlashSystem impulsiona soluções de resiliência cibernética de
alto desempenho
O IBM FlashSystem conquistou a reputação de ser uma das famílias de
armazenamento mais rápidas e com mais recursos do mercado. Seus
recursos vão desde arquitetura acelerada por memória não volátil (NVMe) a
recursos de gestão de dados orientados pelo IBM Spectrum Virtualize.

Quando combinados, esse conjunto de soluções IBM SDS com o IBM Spectrum
Scale como componente de base oferece grande flexibilidade para lidar com
todos os requisitos de resiliência cibernética, usando componentes de nível
empresarial reconhecidos e recursos orientados por IA eficazes.

As soluções de armazenamento de dados do IBM FlashSystem podem servir
como a base de uma abordagem de resiliência cibernética flexível, de alto
desempenho e com bom custo-benefício para reduzir consideravelmente o
risco de interrupções e perdas financeiras devido a erros do usuário,
destruição mal-intencionada ou ataques por ransomware. Os arrays de
armazenamento oferecem muitos recursos de proteção de dados com alta
disponibilidade por meio do uso de tecnologias IBM FlashCore, mas o
verdadeiro segredo para criar soluções de resiliência cibernética eficazes
vem dos recursos do IBM Spectrum Virtualize.

Para saber mais sobre essa solução, acesse:
https://www.ibm.com/downloads/cas/VOJ907RG

Para saber mais sobre essa solução, acesse:
https://www.ibm.com/downloads/cas/EM2XWBEJ

POR QUE A IBM?
O IBM Storage para resiliência cibernética fornece soluções de ponta a ponta que
podem impedir, detectar e responder de forma efetiva a ataques virtuais em razão
de uma integração aprofundada entre tecnologia inovadora e um portfólio
abrangente de ofertas de hardware e software. Ao fornecer segurança de
multicamadas e funcionalidade de alta resiliência, esse portfólio pode maximizar
os recursos de proteção de dados para ajudar as organizações a reduzir
consideravelmente o risco de interrupção dos negócios e perdas financeiras devido
a erros do usuário, destruição mal-intencionada ou ataques por ransomware.
Não deixe sua organização ser pega desprevenida. O IBM Storage Lab Services tem o
conhecimento e os consultores técnicos necessários para ajudar você a transformar
sua empresa em uma organização com resiliência cibernética fornecendo:
i.
ii.
iii.

Avaliações de armazenamento de resiliência cibernética
Serviços de implementação
Verificações de integridade pós-implementação

Para saber mais, acesse:
https://www.ibm.com/br-pt/it-infrastructure/storage
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