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01.  
Resumo Executivo

Na última década, ataques de negação 
de serviço (DDoS) se tornaram uma 
ameaça perigosa e cada vez mais 
sofisticada na Internet que a maioria 
das empresas enfrentam diariamente. 
De acordo com a pesquisa do Ponemon 
Institute, em média os ataques DDoS 
custam para as empresas $ 1,5 milhões 
anualmente.2 

De acordo com o Fórum Econômico 
Mundial de Davos, todas as empresas 
deveriam assumir que elas foram 
atacadas, ou ao menos concordar que 
isto não é uma questão de “se” elas 
serão alvos de um ataque, mas sim 
“quando”. 

Dada as rápidas e extraordinárias 
mudanças que foram realizadas no 
cenário DDoS, as empresas agora 
precisam implementar medidas de 
segurança que não apenas protegem 
a infraestrutura dos seus clientes mas 
também sua própria rede. 

De acordo com o Arbor Infraestructure 
Security Report 2014, o cenário DDoS 
evoluiu como uma consequência de 
uma combinação de fatores: 

• Um aumento no número de ataques 
e um uso mais amplo de técnicas de 
‘ataque rápido’ que envolvem ataques 
curtos de alta intensidade. 

• Maior uso de hospedagem e recursos 
cloud como plataformas para ataques 
DDoS para a evitar a detecção e 
aumentar capacidade de ataque. 

• Maior frequência de ataques DDoS 
em camada de aplicação tanto como 
uma técnica independente quanto 
combinada com métodos de ataque 
volumétrico. 

Este white paper resumirá as 
consequências para sua empresa 
de não evitar ataques DDoS. 
Consequências graves como queda 
na produtividade, dano à marca e 
reputação, e perda de receitas. 

Além disso, tem como objetivo fornecer 
visão detalhada sobre a forma como os 
ataques DDoS são realizados e como 
proteger sua empresa – e seus clientes 
– contra eles. Crucialmente, ajudará 
a avaliar qual solução DDoS efetiva 
poderia significar para seu negócio. 

1 Fonte: http://www.stateoftheinternet.com/security-cybersecurity-ddos-protection-ddos-mitigation.html
2 Fonte: The Cost of Denial of Service Attacks, Ponemon Institute, Março 2015.

Ataques de negação de serviço se tornaram uma das 
principais ameaças de cibersegurança enfrentadas 
pelas empresas, fazendo da proteção DDoS um aspecto 
fundamental de uma estratégia de cibersegurança ¹

Este documento é propriedade da Telxius.
É proibida qualquer reprodução, distribuição ou publicação
sem o consentimento expresso por escrito da Telxius.
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02.  
Ataques DDoS
– o que são?

Os ataques de negação de serviço 
(DDoS) estão entre as ameaças mais 
comuns na Internet. Esses ataques 
são gerados internacionalmente e sua 
tarefa principal é saturar a banda de 
rede para tornar a rede indisponível aos 
seus usuários e evitar que um serviço 
seja fornecido. 

Enquanto no passado a maioria dos 
ataques eram aleatórios, atualmente 
são mais sistemáticos e frequentemente 
concentrados em uma única empresa. A 
motivação de um ataque pode variar de 
“hactivismo” e extorsão, à sabotagem 
competitiva ou até mesmo mero 
vandalismo. Seja qual for o motivo, os 
ataques DDoS são um assunto global e 
nenhuma empresa pode ignorá-los. 

2.1 Entendendo os ataques
Os ataques DDoS tentam saturar seus 
links de Internet para tornar seu serviço 
indisponível. Sobrecarregando a rede 
com um alto volume de tráfego ou 
abrindo um grande número de sessões 
que os recursos da rede não são 
capazes de suportar, o desempenho é 
reduzido a um nível inutilizável. 

Fundamentalmente, há dois tipos de 
ataques. O primeiro ocorre na camada 
de aplicação (Camada 7) e o segundo na 
camada de rede (Camada 3): 

• Camada de aplicação: os ataques 
são especialmente preocupantes 
para provedores SaaS. Esses ataques 
copiam o tráfego legítimo de usuário 
para desviar das soluções antiDDoS 
barebone e colapsar o servidor web. 

• Camada de rede: os ataques 
derrubam uma página ou aplicativo 
SaaS sobrecarregando os recursos 
do servidor e da rede, causando 
inatividades e bloqueando respostas 
ao tráfego legítimo. 

 

Os ataques DDoS são frequentemente 
lançados contra vítimas usando uma 
rede de computadores zumbis ou 
botnet.  

É importante entender que para 
ataques que tentam consumir a 
largura de banda disponível, a única 
estratégia efetiva é mitigar o ataque o 
mais próximo possível da origem para 
evitar que seus links de Internet fiquem 
saturados. 

Além disso, se um ataque consumir 
com sucesso muita largura de banda 
e saturar os trunk links internacionais 
da rede, todos os seus clientes 
podem ser prejudicados também. 
Consequentemente, o impacto pode 
ultrapassar o impacto econômico, 
levando à insatisfação do cliente e 
prejudicando a reputação da marca. 

2.2 Perfis de ataques DDoS 
Os tipos de ataques DDoS progrediram 
no modelo de rede OSI ao longo do 
tempo, subindo da rede à sessão, 
diretamente aos ataques na camada 
de aplicação atuais. Então como se 
parecem? 

• Volumétrico: consume alta largura 
de banda. O fluxo de mensagens de 
entrada (alto volume de dados) ao 
sistema alvo força-o a desligar ou 
desacelerar o desempenho do serviço, 
negando assim serviço a usuários 
legítimos. 

• Camada de aplicação: consume 
baixa largura de banda. 
Especialmente complexos e difíceis 
de serem detectados, esses ataques 
sobrecarregam elementos específicos 
da infraestrutura de um servidor de 
aplicação. 

2.3 Ataques DDoS Comuns 
Atualmente, há uma ampla variedade 
de ataques que tentam sobrecarregar 
um alvo e torná-lo inacessível. Alguns 
dos ataques mais frequentes são: 

• Ataques de exaustão de estado TCP: 
Esses tentam consumir as tabelas 
de estado da conexão que estão 
presentes em vários componentes 
de infraestrutura, tais como 
balanceadores de carga ou firewalls.

• Ataques simples de rede: 

- SYN floods: exploram a 
apresentação de três vias (threeway 
handhske) do TCP – consumindo 
recursos de servidor suficientes para 
tornar o sistema sem capacidade de 
resposta ao tráfego legítimo. 

- UDP & ICMP floods: esses são 
fáceis para os invasores gerarem 
uma vez que o protocolo UDP não 
valida endereços de IP de origem, 
tornando-os fáceis de falsificar. Eles 
invadem portas aleatórias em um 
host remoto com vários pacotes UDP, 
fazendo com que o servidor verifique 
repetidamente a aplicação nessa 
porta, e quando não é encontrada 
nenhuma aplicação responde com 
um pacote de destinatário inacessível 
ICMP. Este processo enfraquece 
os recursos do host e pode acabar 
levando à inacessibilidade. 
Amplificar fluxos ICMP Echo Reply 
(pings) também são comuns. Eles 
sobrecarregam o recurso alvo 
com pacotes ICMP Echo Request, 
geralmente enviando pacotes o mais 
rápido possível sem esperar por 
respostas. 

• Ataques DNS: DNS se tornou um alvo 
favorito para ataques de fluxo DDoS. 
Em lugar de eliminar qualquer servidor 
web esgotando um servidor DNS, os 
usuários simplesmente não encontram 
o site necessário.

• Ataques NTP: NTP é um protocolo de 
rede para sincronização de clock entre 
sistemas de computação. Enviando 
uma resposta longa a uma requisição 
maliciosa curta, o invasor é capaz de 
sobrecarregar o sistema da vítima 
com tráfego UDP. Como a resposta é 
um dado legítimo vindo de servidores 
válidos, é particularmente difícil de 
detectar. 

• Ataques de aplicação: 

- Ataques slowloris: enviam 
cabeçalhos de requisições 
lentamente forçando o servidor 
web a manter conexões abertas 
sem completar as requisições. Isto 
eventualmente excede o conjunto 
de conexões concorrentes máximas 
e leva a uma negação de conexões 
adicionais de clientes legítimos. 

- Ataques SSL: estabelecendo várias 
sessões SSL simultâneas, a aplicação 
fica indisponível porque o sistema 
está ocupado processando as 
requisições anteriores.

“A natureza cada vez mais complexa dos ataques DDoS está fazendo 
com que a detecção e mitigação efetiva envolvam mais do que apenas 
implementar um aparelho ou serviço. Muitas empresas que não tem 
a capacidade para dedicar recursos e habilidades para monitorar 
e gerenciar a sua exposição ao risco DDoS diariamente e estão 
procurando aumentar o contexto e os serviços de valor agregado dos 
seus provedores para mitigação DDoS.”

Fonte: Gartner Competitive Landscape: DDoS Mitigation Solutions 28 October 2014 G00261259 Gartner Analyst(s): Sid Deshpande,  
Principal Research Analyst | Eric Ahlm, Research Director 
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03.  
Por que um antiDDoS é 
uma solução importante?

O volume, magnitude, tipo e 
complexidade dos ataques DDoS 
contra empresas aumentaram 
substancialmente com o tempo. As 
estratégias de segurança tradicional 
tais como firewalls, sistemas de 
prevenção de invasão (IPS) ou firewalls 
de aplicação web (WAF) que defendem 
apenas o perímetro de comunicações 
corporativas, não são mais suficientes 
para proteger a rede de uma empresa. 
É por isso que não é mais adequado 
tentar proteger essas ameaças a partir 
de uma posição interna. Atualmente, 
uma empresa precisa de uma aliança 
com um especialista ICT que possa 
oferecer ao seu negócio uma proteção 
robusta contra qualquer tipo de ataque. 

O número de empresas atacadas está 
aumentando o tempo todo e todos os 
setores da indústrias estão vulneráveis 
ao DDoS, especialmente empresas 
cujos negócios dependem da Internet. 
O Arbor Infrastructure Security Report 
2014 identificou um número de 
tendências principais, incluindo: 

• Duração de ataque mais curta – quase 
90% dos ataques duram menos de 
uma hora. 

• Aumento significativo na largura de 
banda consumida pelos ataques DDoS  
– aproximadamente 20% dos ataques 
detectados são maiores que 10 Gbps. 

• Maior volume de ataque pacote-por-
segundo – no último ano houve um 
aumento de 389% na largura de banda 
média de ataques. 

• Aumento no número de ataques  
– até 22%.

Dado o número e escala crescentes de 
ataques DDoS, planejar sua detecção e 
mitigação é fundamental. 

Muitas empresas pensam que não é 
provável que sua organização seja 
atacada. No entanto, no relatório PAC 
de 2015, Gerenciamento de Resposta de 
Incidência, 67% das empresas relataram 
ter sofrido uma violação cibernética, e 
100% relataram uma violação alguma 
vez no passado*. Isto aconteceu em 
várias empresas de muitos setores 
industriais (empresas de serviços 
financeiros, empresas de e-commerce, 
instituições governamentais, data 
centres, telecomunicações, serviços 
de saúde, lojas de varejo, etc.) uma vez 
que são todas vulneráveis aos ataques 
de negação serviço, especialmente se 
seus negócios dependem de operações 
online. 

O custo da inatividade depende de 
vários fatores, tais como o tipo de 
organização, setor, número de pessoas 
impactadas, etc. Além do mais, o custo 
e impacto financeiro no negócio é 
impressionante: 

• Ataques contra bancos podem 
interromper seus serviços on-line 
impedindo o cliente e seu parceiro de 
acessar os recursos ou processamento 
da transação em tempo real. 

• Para empresas de apostas on-line, 
uma interrupção dos seus serviços 
pode deixar os clientes furiosos, causar 
reclamações e perda de receitas bem 
como dano à marca e à reputação 
devido à experiência negativa do 
cliente. 

• As consequências para ISPs 
(Provedores de Serviços de Internet) 
de um ataque DDoS não podem ser 
exageradas. Por exemplo, se um 
ataque é dirigido à sua estrutura DNS 
os clientes não poderão acessar o 
site ou enviar um e-mail. E quando 
esses aplicações fundamentais para 
a empresa não estão disponíveis, 
as operações e a produtividade 
simplesmente cessam. 

Os ataques DDoS também continuam 
a aumentar na complexidade e 
alcançaram magnitudes de até 300 
Gbps. Além disso, os invasores DDoS 
não estão apenas dirigidos à camada 
de rede (camada 3) mas também à 
camada de aplicação (camada 7) onde a 
detecção é bem mais difícil. 

Claramente as empresas correm mais 
riscos de perda financeira e danos 
à reputação do que nunca antes. A 
segurança de rede é agora fundamental 
à sua sobrevivência com serviços de 
proteção DDoS oferecendo proteção 
completa e capacidade de mitigação 
necessária para a tranquilidade da 
empresa.

Provedores de 
serviço estão 
percebendo um 
aumento da 
demanda para 
detecção e serviços 
de mitigação DDoS.

Demanda para
Detecção DDoS
e serviços
de mitigação

O tamanho dos 
ataques DDoS 
aumentaram 
dramaticamente. 
Em 2014, o volume 
dos ataques 
alcançou até 300 
Gbps.

Tamanho 
dos ataques

Aparelhos celulares 
começaram a 
participar dos 
ataques DDoS.

Rede 
móvel

Em 2014, ataques 
curtos e acentuados 
pareceram ser 
mais comuns, com 
90 porcento dos 
ataques durando 
menos de uma hora.

Duração dos
ataques

O número 
de ataques 
experimentados 
por mês continua 
aumentando ano 
a ano.

Frequência dos 
ataques
por mês

 Os ataques 
na camada de 
infraestrutura 
continuam a dominar 
os ataques DDoS, 
mas os ataques na 
camada de aplicação 
se tornaram cada 
vez mais comuns nos 
últimos anos.

Ataques de
aplicação e
infraestrutura

Mitigação por volume Tempo de mitigação

1-6 hs

15-60 min

<15 min

>12 hs

6-12 hs

55% 39%

5%

0% 1%

<5 Gbps

5-10 Gbps

10-20 Gbps

>=20 Gbps

50%

8%

15%

27%

* Baseados no relatório de segurança de infraestrutura Arbor (2014)

*Fonte: Duncan Brown
PAC Online – Incident Response Management,
June 2015. How European Enterprises are Planning
to Prepare for a Cyber Security Breach.
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04.  
Rumo a um novo mundo 
de proteção

Como os ataques DDoS estão entre os 
mais difíceis de defender, é fundamental 
preparar um plano consistente de ação 
para garantir uma resposta imediata 
e apropriada. Isto coloca um desafio 
enorme para todas as empresas. 

Muitas empresas dependem de 
mecanismos de proteção DDoS 
específicos que não são suficientes 
para parar ataques complexos de alta 
capacidade antes que eles alcancem a 
rede corporativa. 

O problema é que algumas empresas 
não são conscientes do escopo e 
limitações de soluções de proteção 
ou a real escala e complexidade plena 
dos ataques atuais. Portanto, elas 
involuntariamente correm o risco de 
escolher a tecnologia equivocada para 
proteção DDoS. 

4.1 Por que as táticas 
tradicionais 
não são suficientes 

As táticas de segurança tradicionais 
estão baseadas na proteção do 
perímetro da rede do cliente. 
Dispositivos como Sistemas de 
Prevenção de Invasão (IPS) ou firewalls, 
são elementos essenciais da maioria 
das estratégias de segurança, mas eles 
simplesmente não estão concebidos 
para deter ataques DDoS modernos:

 • Eles não conseguem deter ataques 
que são muitos grandes ou complexos. 

• Os invasores invadem facilmente 
dispositivos de perímetros provocando 
mais tráfego que a conexão de Internet 
upstream ou mais tráfego que o 
dispositivo pode suportar. 

• Ataques HTTPS não serão detectados 
ou mitigados. 

• Eles têm alta carga de CPU, baixo 
rendimento e desempenho. 

Devido a isso as soluções de segurança
de rede tradicionais como firewalls,
IPS e WAF não são suficientes para 
controlar as últimas ameaças DDoS. De 
fato eles podem realmente aumentar 
o problema tornando-se em gargalos 
durante os ataques.

4.1.1 Firewalls
 Uma crença comum é que implantar 
um firewall forte o suficiente protegerá 
uma empresa contra ataques DDoS. 
Não exatamente. Apenas o firewall não 
é suficiente. 

Os firewalls oferecem um nível inicial 
de proteção e são uma das muitas 
opções em um conjunto de ferramentas 
abrangente, ao implementar uma 
política de segurança IT. No entanto, eles 
nunca foram concebidos para proteger 
contra ataques DDoS. Inicialmente, 
quando os ataques eram simples eles 
podiam oferecer alguma proteção. 
Infelizmente, os ataques são agora 
muito maiores e mais complexos para 
depender desse método.

Um firewall implementa uma política de 
controle de acesso entre dois ou mais 
domínios de segurança e inspeciona o 
fluxo de tráfego em cada um deles. Ele 
controla ambos tráfegos de entrada 
e saída de rede e pode permitir que 
alguns pacotes passem ou desabilitar 
o acesso a elas. No entanto, um 
firewall não pode avaliar os conteúdos 
de pacotes ‘legítimos’ e podem 
inadvertidamente permitem que alguns 
ataques passem pelo servidor web. 

Além disso, uma vez que firewall são 
dinâmicos, também estão vulneráveis 
a ataques DDoS e frequentemente 
se tornam eles mesmos em alvos. 
Exemplos de ataques típicos que afetam 
firewalls incluem syn flood, rst flood e 
fin flood. 

4.1.2 Sistemas de Detecção de 
Invasão (IDS) e Sistemas de 
Prevenção de Invasão (IPS) 

Um IDS monitora eventos em um 
sistema IT – complementando a 
primeira linha de defesa (por trás do 
firewalls). Oferece algumas excelentes 
capacidades de detecção de ataque, 
mas não pode mitigar o impacto de 
ataques e não está concebido para 
suportar ataques de alto volume. 

Um IPS identifica a atividade maliciosa 
e tenta bloqueá-la. No entanto, não 
está concebido para deter os tipos mais 
recentes de ataques. Similar ao firewall, 
um IPS é dinâmico e vulnerável aos 
ataques DDoS. 

Um IPS procura padrões de ataques 
dentro de conexões já que inspeciona 
conteúdos. Tem uma base de dados de 
vulnerabilidades conhecidas e compara 
o tráfego com essas vulnerabilidades. 
O desempenho do IPS depende 
amplamente do número de assinaturas 
que pode gerenciar. 

Um IPS é caracterizado pelo 
comportamento heurístico: aprende 
do passado por consumir grandes 
quantidades de recursos. Isto explica 
porque um IPS é vulnerável a ataques 
DDoS que requerem análise complexa e, 
como consequência, ficam sem tabela 
de sessão de memória ou CPD, etc. 

Exemplos de ataques típicos que afetam 
IPS incluem slowloris, teardrop e tcp 
window. 

4.1.3 Firewall de Aplicação Web 
(WAF)

Um WAF controla o tráfego que é 
fornecido a um servidor web para 
protegê-lo de ameaças de segurança. 

Os mecanismos usados pelos 
dispositivos WAF afetam a memória e 
CPU. Como consequência, o número de 
servidores que podem ser protegidos 
é geralmente bastante reduzido e 
apenas para URLs em risco. As URLs não 
comprometidas que não são protegidas 
subsequentemente se tornam alvos 
para os ataques DDoS. 

Os dispositivos WAF não são capazes de 
detectar fluxos de requisições legítimos 
porque eles não podem considerá-los 
como tráfego malicioso. Portanto tais 
ataques facilmente esgotam a tabela de 
conexão. 

Exemplos de ataques típicos que afetam 
WAF incluem LOIC, Slowloris, RUDY e 
tcp syn. 

Defender dos ataques DDoS atuais que 
ameaçam a disponibilidade on-line de 
um negócio requer uma arquitetura 
concebida para essa finalidade que inclui 
a capacidade de detectar especificamente 
e combater incursões cada vez mais 
sofisticadas, complexas e falsas. Este 
método depende de tanta preparação e 
resposta como ocorre na inteligência de 
segurança, que informa a estratégia. 

4.2 Desafios do ‘novo mundo’ de 
proteção 

A proliferação de ataques DDoS 
requer um novo método que oferece 
proteção DDoS completa para garantir 
continuidade do negócio. 

Para atender as demandas da proteção 
de ‘novo mundo’, uma boa solução de 
proteção DDoS deveria: 

• Ser oferecido por um operador com 
habilidades consistentes de detecção e 
mitigação DDoS. 

• Ter capacidades de largura de banda 
consistentes para ser capaz de receber 
uma grande quantidade de tráfego 
sem causar congestão de rede. 

• Oferecer alta capacidade de mitigação. 

• Não adicionar latência desnecessária 
às redes que protege. 

• Garantir um tempo de resposta rápido. 

• Proteger todos os pontos de 
vulnerabilidade – mitigando ataques 
volumétricos de aplicação bem como 
neutralidade de ISP. 

• Possuir escalabilidade e flexibilidade 
integradas.

4.3 Visão geral de soluções 
antiDDos 

Algumas das mais populares 
respostas DDoS, como filtragem de 
roteador, roteamento black hole, 
mitigação de DDoS local e excesso de 
provisionamento (over-provisioning) de 
largura de banda, não são otimizados 
para lidar com os ataques modernos 
cada vez mais sofisticados. 

4.3.1 Excesso de 
provisionamento 
de largura de banda

Este método é comercialmente 
proibitivo como uma estratégia de 
prevenção DDoS e não oferece uma 
medida eficiente devido ao aumento 
contínuo do volume de ataques. Com 
os ataques atuais capazes de chegar 
a 300 Gbps, até mesmo as redes com 
melhores provisionamentos pode ser 
sobrecarregadas. Além disso, o excesso 
de provisionamento pode abordar 

ataques de camada de rede, mas não de 
camada de aplicação. 

Desde uma perspectiva ISP (Provedor 
de Serviço de Internet), o excesso 
de provisionamento de largura de 
banda deveria ser realizado com cada 
ponto de interconexão, i.e. com outro 
ISP e conectividade peering, seja 
nacionalmente ou internacionalmente. 
Para ser efetivo, o provisionamento 
deveria ser completado como parte de 
uma arquitetura concebida para esta 
finalidade contra ataques DDoS, cujos 
custos associados podem ser excessivos 
quando levados em consideração 
juntamente com os trunk links. 

Do ponto-de-vista de um cliente 
corporativo, esta solução iria aumentar 
o custo da conexão de Internet e ainda 
não seria garantia contra os ataques de 
volumes muito altos ou de camada de 
aplicação. 

4.3.2 Filtragem de roteador 
Muitas equipes de segurança usam 
listas de controles de acessos (ACLs) 
para filtrar tráfego indesejado como 
uma estratégia para defender sua rede. 
Embora ACLs de roteador possam 
oferecer uma primeira linha de defesa 
contra ataques básicos e simples, 
eles são inúteis por si próprios contra 
ameaças sofisticadas tais como ataques 
de camada de aplicação. 

Além disso, a saturação de 
interconexões de Internet ainda não é 
evitada. 

Isto significa que enquanto a filtragem 
de roteador poderia ser uma solução 
complementar para um ISP, não é 
apropriada para um cliente corporativo. 
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4.3.3 Roteamento de blackhole 
Roteamento de blackhole é quando 
um ISP bloqueia todo o tráfego que 
está direcionado a uma vítima de um 
domínio ou endereço de IP. O problema 
com isto é que pode resultar não só 
em descartar tráfego malicioso mas 
também pacotes legítimos. Não está 
afetado somente o site em questão, mas 
também quaisquer outros que estão 
compartilhando os mesmos servidores 
ou até mesmo roteadores. 

Isto significa que o roteamento de 
blackhole não é uma solução ideal 
porque afeta uma rede tão ampla – 
em alguns casos ajudando hackers 
a criar o caos que eles querem. 
Consequentemente, deveria ser 
usado somente em circunstâncias 
excepcionais. 

4.3.4 Mitigação de DDoS local 
não é suficiente 

Implementar uma solução DDoS local 
tem muitas limitações diante dos 
ataques mais sofisticados atuais: 

• Não pode deter ataques DDoS 
que são muitos grandes: Embora 
eles tenham uma grande chance 
de detectar tráfego suspeito na 
camada de aplicação, eles apenas 
podem proteger somente sua própria 
largura de banda. É pouco provável 
que uma empresa, ou até mesmo 
um ISP, tivesse largura de banda 
suficiente para gerenciar os ataques 
DDoS modernos muito grandes. Uma 
solução de DDoS local simplesmente 
não podem gerenciar fluxos de rede 
volumétricos que saturam o canal de 
internet de uma empresa. Portanto 
esses ataques devem ser mitigados na 
nuvem.

ISPs deveriam ter em conta que 
o dimensionamento das suas 
interconexões nacionais está sujeito a 
acordos de peering. Portanto, apesar 
de ter equipamento local, deveria ainda 
resultar em saturação dos links. 

• Conhecimento limitado dos ataques 
DDoS e equipamento: Engenheiros 
de segurança e rede capacitados 
são necessários para implantar 
dispositivos de mitigação e uma 
estratégia de segurança.

• Custos comerciais: CAPEX em 
equipamento é necessário. Isto pode 
ser caro, ter custos operacionais 
contínuos e permanecer realmente 
inativo até que um ataque seja 
executado. 

Operar o serviço e adquirir experiência 
em mitigação de ataques DDoS não é 
fácil. Encontrar pessoas capacitadas e 
o processo de aprendizagem envolvido 
é muito difícil e consome tempo. Isto 
significa que mesmo que você gaste 
dinheiro na aquisição de equipamento 
local, você ainda precisa de uma equipe 
consistente e capacitada que entenda 
como aplicar as contramedidas corretas 
quando ocorre um ataque. 

Mais ainda, o custo associado com o 
serviço de tráfego de internet também 
aumenta devido ao gasto associado de 
tráfego malicioso que deve ser pago ao ISP. 

4.3.5 Solução cloud com um 
provedor de conectividade 
(Tier-1) 

Uma solução baseada em cloud fornecida 
por um ISP Tier-1 tem benefícios 
significativos comparada a outras 
soluções. O serviço é completamente 
transparente, tanto em configuração 
como em operação, sem nenhum 
impacto nos roteadores do cliente. 
As principais características são as 
seguintes: 

• Rede Tier-1 – cobertura global: 
A vantagem da visibilidade global 
que vem da rede Tier-1 com forte 
experiência em redes e roteamento. 

• Alta capacidade de mitigação:  
A alta capacidade de mitigação que 
este tipo de solução oferece significa 
que quase qualquer tipo de ataque 
volumétrico pode ser detido. 

• Equipe especializada: Mitigar os 
ataques DDoS requer um grande 
número de atividades que são melhor 
gerenciadas por operadores altamente 
qualificados, capacitados no serviço. 
O suporte é oferecido por um grupo 
específico exclusivamente dedicado ao 
tratamento eficiente com os ataques 
DDoS. 

• Solução transparente: É uma solução 

não-intrusiva que é completamente 
transparente já que o tráfego 
do cliente não é inspecionado 
diretamente. Quando um ataque é 
detectado, apenas os IPs que são o 
alvo do ataque são desviados aos 
centros de depuração. Isto significa 
que o tráfego limpo é entregue de volta 
à rede sem afetar o resto dos serviços – 
garantindo continuidade dos serviços 
que não estão sofrendo ataques. 

• Proteção completa: O serviço oferece 
proteção completa sem necessidade 
de contratar proteção DDoS de 
cada ISP – desde que medidas de 
roteamento adicional possam ser 
aplicadas. 

• Economia de custos: Esta solução 
significa que nenhum custo incorrerá 
com relação ao tráfego gerado pelo 
ataque. 

4.3.6 Solução cloud com um 
provedor agnóstico para a 
conectividade (Sem Tier-1) 

Devida atenção deveria ser entregue 
para adquirir um serviço agnóstico 
para o provedor. No entanto, quando 
comparado com uma solução Tier-1, o 
seguinte também deveria ser levado em 
conta: 

• Serviço agnóstico para o provedor: 
A solução é agnóstica para o ISP, 
portanto se o cliente está conectado a 
muitos ISPs, não é necessário adquirir 
uma solução antiDDoS para cada um 
deles. 

• Cobertura global: A infraestrutura é 
suportada em várias redes Tier-1, de 
forma que o serviço tem cobertura 
global. 

• Alto custo: Estes provedores de 
serviço antiDDoS não têm sua própria 
rede. Como tal eles precisam pagar 
seus próprios provedores de Internet 
para transportar o tráfego aos centros 
de depuração. Como consequência, 
o custo deste tipo de solução é 
geralmente maior do que uma solução 
Tier-1. 

• Maior latência: Embora o tráfego 
seja desviado somente sob ataque, 

a solução desvia mais tráfego 
do que o necessário e adiciona 
latência para entregar o tráfego 
limpo. Adicionalmente, os centros 
de depuração são distribuídos 
internacionalmente e muitos hops são 
adicionados para desviar o tráfego em 
direção a eles. 

• Entrega de tráfego limpo: A limpeza 
de tráfego malicioso é entregue pelo 
desvio BGP, enquanto o tráfego limpo 

passa através do túnel GRE ou de um 
novo link físico implantado entre o 
centro de depuração e o roteador do 
cliente. 

 Por um lado, a entrega via túnel GRE 
tem um grande impacto na carga de 
CPU porque todo o tráfego classe C 
flui através do túnel GRE, não só o 
tráfego de IP que está sendo atacado. 
Isto significa que o roteador do 
cliente deve suportar tuneis GRE para 

entregar o tráfego limpo. O cliente 
deve também possuir roteadores 
potentes para reinjetar o tráfego. Por 
outro lado, a entrega através de um 
novo link físico para acessar a rede do 
cliente requer que um novo circuito 
seja instalado. Como consequência, 
tanto um túnel GRE e um cenário 
baseado em links físicos significa que 
vai incorrer custos mais altos do que 
uma solução Tier-1.

Comparação de soluções antiDDoS

Cu
st

o

Eficiência

Excesso de 
provisionamento de 
largura de banda

Solução local

Solução cloud com
um provedor agnóstico
para a conectividade
(Sem Tier-1)

Solução cloud com
um provedor de 
conectividade (Tier-1)

Roteamento blackhole

Tamanho: Tempo levado para ter a solução pronta.
Cor: Verde (nenhuma experiência necessária).
 Magenta (quanto mais forte a cor, mais experiência necessária).

Comparação de soluções locais vs soluções  
em nuvem desde uma perspectiva ISP

 Solução local Solução baseada em nuvem
Preço  $$  $
Capacidade de mitigação  Baixa  Alta
Redundância  Sim  Sim
Detecção de ataques volumétricos  Sim  Sim
Detecção de ataques de aplicação  Não todos  Não todos
Mitigação internacional  Não  Sim
Defesa contra saturação de link  Não  Sim
Precisa ter equipe de segurança  Sim  Não
Custo operacional  Sim  Não
Investimento CAPEX  Sim  Não
Tempo de implementação  Meses  Dias
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05.  
Nossa solução
de proteção DDoS

Nosso serviço de proteção DDoS é um 
serviço de valor agregado de trânsito 
de Internet, que oferece uma solução 
de segurança que detecta e mitiga os 
ataques DDoS. 

A proteção DDoS representa uma 
solução de segurança efetiva que ajuda 
uma empresa a repelir esses ataques 
nos pontos de entrada da nossa rede 
internacional antes que eles alcancem 
as redes dos nossos clientes. 

Como uma empresa de 
telecomunicações global, oferecemos 
aos clientes serviços que entregam 
eficiência máxima e uma proteção 
abrangente contra ameaças de Internet. 
Nossa rede global Tier-1 e nossa ampla 
experiência em redes e roteamento nos 
permite combinar todas as capacidades 
necessárias para oferecer uma solução 
completa contra ataques DDoS. 

5.1 Descrição do serviço 
O serviço de proteção DDoS combina 
muitas funcionalidades, plenamente 
adaptadas às necessidades do cliente, 
para fornecer uma solução altamente 
efetiva contra ataques DDoS:

• Monitoramento. 

• Detecção. 

• Mitigação. 

• Relatório de tráfego e ataques. 

• Dados de status do serviço em tempo 
real 
através de um portal on-line. 

5.1.1 Monitoramento
O sistema é capaz de oferecer 
monitoramento passivo e não-intrusivo 
do tráfego da rede – analisando nosso 
backbone de rede internacional, 
coletando estatísticas de fluxo dos 
roteadores de fronteira e oferecendo 
detecção global e de perímetro de toda 
a rede. Este serviço flexível não requer 
uma instalação de equipamento dentro 
da rede do cliente, nem desvia tráfego 
quando não há ataque ou ameaça em 
andamento. 

5.1.2 Detecção
Usando os dados monitorados, o
serviço é capaz de detectar qualquer 
tipo de ataque volumétrico destinado a
um negócio no ponto de entrada de
nossa Rede Internacional. Embora 
muitos ataques tenham origens 
nacionais, eles geralmente utilizam
redes internacionais para mascarar sua 
origem verdadeira. Os invasores
geralmente falsificam o endereço de 
IP de origem dos pacotes enviados 
a um alvo na expectativa de que um 
dispositivo de terceira parte envie
dados indesejados às vítimas do
invasor. Isto torna difícil de bloquear
os ataques bem como descobrir sua
localização de rede verdadeira. 

Nosso serviço oferece proteção global 
contra essa agressão. Quando um 
comportamento de tráfego incomum é 
detectado, o serviço gera um aviso que 
é armazenado e classificado de acordo 
com um limite específico. É então 
analisado por uma equipe de técnicos 
profissionais. 

* Fonte Fig.01 e Fig.02: Akamai: State of the   
 Internet Report, September 2015. 2015 executive  
 review [Q2 2015 connectivity & security]

Principais países de origem

Fig.01*
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5.1.7 Relatórios de tráfego de 
mitigação de DDoS não é 
suficiente 

Este serviço também pode gerar 
relatórios customizados relacionados 
ao tráfego, independentemente dos 
ataques DDoS, incluindo: 

• Estatísticas no volume de tráfego 
divididas por aplicação. 

• Estatísticas de distribuição de sub 
rede de IP ou sistemas autônomos 
(ASN) aos quais a maioria do tráfego é 
enviado ou recebido. 

• Uma vista do tráfego de uma rede, país 
por país, etc. Esses relatórios fornecem 
valor adicional dando resultados 
tangíveis que mostram exatamente 
como o serviço é executado e protege 
a rede. 

5.1.8 Portal do cliente 
O serviço também oferece aos clientes 
um portal on-line onde é possível 
consultar uma ampla gama de dados 
e informação. O portal oferece total 
visibilidade do seguinte:

• Serviço: endereço de IP fornecido. 

• Ataques e ações de mitigação: acesso 
a relatórios de ataques. 

• Tráfego: acesso a relatórios de 
ataques. 

• Alarmes: Informação sobre alarmes 
em andamento, alarmes recentes 
(aqueles que foram desligados nas 
últimas 24 horas), classificação do 
alarme/ anomalia de acordo com 
seu grau de impacto potencial ou 
severidade (alta, média ou baixa). 

Mais informação sobre nosso serviço
pode ser encontrada na Página 16.

5.1.3 Mitigação 
A proteção DDoS também implanta 
centros de depuração instalados na 
rede. Qualquer tráfego considerado 
suspeito pelo equipamento de detecção 
é então direcionado a esses centros. 

Nos centros de depuração o tráfego é 
analisado e, se necessário, purificado 
de conteúdo malicioso. O sistema é 
capaz de identificar ambos tráfegos 
malicioso e legítimo. O primeiro é 
descartado enquanto que o segundo é 
redirecionado ao cliente, garantindo a 
continuidade do serviço. 

Com nossa solução DDoS somente o 
tráfego da rede visada é manipulado 
por mitigação. Além disso, 
implementamos mecanismos de 
mitigação diferentes. 

O sistema é capaz de mitigar um 
ataque o mais próximo possível do 
ponto de entrada. Dependendo de 
onde entra a Rede Internacional, será 
enviado a um centro de depuração ou 
a outro sem desvios a outras redes de 
Internet remotas, de forma que a baixa 
latência seja garantida. Além disso, o 
serviço garante que o tráfego limpo 
seja entregue a clientes de uma forma 
transparente, sem afetar ao restante 
dos seus serviços. 

5.1.4 Equipamento no local do 
cliente (CPE) 

Os clientes têm a opção de implementar 
equipamentos no local (CPE). O CPE 
ajuda a proteger contra ataques iniciais 
de camada de aplicação e é projetado 
para detectar e deter ataques DDoS 
imediatamente, sem configuração 
prévia ou qualquer interação de 
usuário. 

Adicionalmente, o CPE pode ser 
integrado a uma solução baseada 
em nuvem para mitigar ataques na 
nuvem. Quando um ataque começa 
a saturar a largura de banda de 
conexão, o aparelho CPE envia um 
sinal ao equipamento baseado em 
nuvem e a mitigação começa. Assim, 
nossos clientes podem manter a 
disponibilidade das redes, serviços e 
aplicações. 

5.1.5 Operação e fornecimento 
de equipamento local 

Se um cliente tem uma infraestrutura 
de segurança local e gostaria de usá-la 
para complementar a solução baseada 
em nuvem, oferecemos as opções de 
operar o equipamento ou fornecê-lo. 

5.1.6 Relatórios de ataques 
Uma vez que o ataque DDoS é mitigado, 
o sistema oferece um relatório 
contendo dados sobre o volume, 
características, evolução do ataque e 
quaisquer medidas que foram tomadas. 
Esses relatórios incluem informação 
detalhada sobre ataques/anomalias, 
incluindo gráficos, protocolos, pontos 
de entrada e partida, além de endereços 
de IP visados. 

Principais fontes de ataques DDoS em Q2 2015

Fig.02*

4 principais países de origem

10 principais países de origem
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Nossa proposta de valor
de Proteção DDoS
Combinamos todas as capacidades 
da nossa plataforma para oferecer 
um serviço inteligente e global que 
protege completamente os clientes dos 
ataques DDoS ao mesmo tempo em que 
minimiza o impacto nas operações do 
seu negócio. 

Serviço de Nuvem Gerenciado 
Completo
Nosso serviço de proteção DDoS é um 
serviço baseado em nuvem gerenciado. 
As soluções baseadas em nuvem 
tais como a que oferecemos, fornece 
escalabilidade e uma solução global 
para proteger seu negócio contra os 
tipos mais comuns de ataques DDoS. 

Podemos mitigar um ataque o mais 
próximo possível da origem para evitar 
que seus links de Internet fiquem 
saturados. 

Além disso, podemos controlar ataques 
maiores do que qualquer organização 
com uma solução no local. Soluções 
locais podem ser saturadas por ataques 
que são maiores do que a capacidade 
de mitigação local. Eles sobrecarregam 
os links internacionais e degradam o 
serviço de tráfego de Internet – não 
apenas impactando na vítima alvo 
visada, mas também nos clientes da 
vítima. 

Mais ainda, nosso serviço de Proteção 
DDoS é capaz de cobrir um grande 
número de cenários de conectividade 
usando vários mecanismos que 
simplificam a solução do problema para 
nossos clientes. 

Ampla cobertura
Nossa rede internacional Tier-1 está 
interconectada com os principais 
jogadores de Internet e fornece tráfego 
diário de mais de 4,5 Tbps. O serviço 
de Proteção DDoS oferece visibilidade 
global cobrindo toda nossa rede 
internacional. 

A solução protege a rede do cliente 
de fora e monetiza os prejuízos 
econômicos causados não apenas a eles 
mas também a seus próprios clientes. 

Experiência consolidada 
Combinamos todas as capacidade da 
nossa rede global Tier-1 e experiência 
consolidada em redes e roteamento 
como um líder ISP. O resultado é um 
serviço completo que acreditamos que 
nenhum outro conjunto de soluções 
pode conseguir. 

Suporte 24/7 
Telefónica é certificada ISO/IEC 
27001:2007 e é um membro de FIRST, 
o Fórum para Resposta de Incidência 
e Equipes de Segurança global. Como 
empresa temos mais de 7 anos de 
experiência no espaço e nossa equipe 
é composta por profissionais de 
segurança especializados e altamente 
qualificados.

Para que nossos clientes não precisem 
investir em pessoal altamente 
capacitado 24 horas por dia para operar 
o serviço de forma eficiente, oferecemos 
suporte 24/7 a nível mundial para 
combater ataques DDoS. Nossos 
técnicos especialistas monitoram, 
detectam e analisam constantemente 
a evolução dos ataques em tempo real 
– respondendo instantaneamente ao 
tráfego malicioso. Como consequência, 
podemos mitigar ataques em minutos, 
tendo encaminhado o tráfego malicioso 
através dos nossos centros de 
depuração. 

Mais inteligente e confiável
Usamos tecnologia própria líder de 
mercado para detectar e encaminhar 
todo o tráfego suspeito ao centro de 
depuração mais próximo na nossa rede 
global. Muitos centros de detecção e 
depuração são implantados na nossa 
rede internacional para entregar uma 
solução confiável e amplamente 
disponível capaz de mitigar ataques 
próximos ao ponto de entrada. 

Granularidade e transparência 
Podemos detectar proativamente e 
encaminhar todo o tráfego suspeito 
ao centro de depuração, mitigando os 
ataques antes que eles cheguem à rede 
de uma empresa. 

O desvio do tráfego suspeito aos 
centros de depuração está baseado em 
anúncios de IP específicos de forma que 
apenas os IPs atacados são desviados. 
O tráfego limpo é simplesmente 
entregue de volta à rede do seu cliente 
sem afetar o resto de seus serviços. 

Baixa latência 
Os centros de depuração estão situados 
na nossa própria rede. Isto significa 
que lidamos com os ataques o mais 
próximos possível da sua origem. O 
tráfego é desviado o menos possível 
para garantir que nossa latência esteja 
sempre mais baixa do que outras 
soluções no mercado. 

Privacidade 
O serviço oferece monitoramento 
passivo e não-intrusivo do tráfego 
do cliente já que o tráfego não é 
inspecionado diretamente. Analisa 
informação estatística sobre o tráfego 
que garante a privacidade dos pacotes. 

Flexível e versátil 
A versatilidade do nosso serviço 
significa que nossa solução pode 
atender as necessidades individuais de 
cada cliente. É totalmente adaptável a 
qualquer conectividade e flexibilidade 
necessária através das opções de 
contrato. 

Qualidade do compromisso de 
serviço 

Estamos comprometidos em garantir 
Acordos de Nível de Serviço (SLA) 
específicos para o Serviço de Proteção 
DDoS Global: 

• Informação do tempo depois da 
detecção de um ataque SLA. 

• Tempo para começar uma mitigação 
SLA.

• Disponibilidade do serviço SLA. 
Rede Internacional Telxius

Visibilidade global 
de uma rede Tier-1

Proteção total  
da sua rede

Capacidade máxima

Experiência

Serviço adaptado 
às suas necessidades

Serviço global

Proteção DDoS

Com uma capacidade mais alta do que 
Tbps

Visibilidade global Detecção e mitigação 
de qualquer tipo de ataque: rede, 
transporte e aplicação de camadas de 
uma rede Tier-1

Maior capacidade de mitigação do que
outras soluções no mercado

Experiência em detecção DDoS e
mitigação baseada em 7 anos
operando o serviço

Flexível, versátil e adaptável

Suporte 24x7 a nível mundial fornecido 
por
uma equipe de pessoal especializada em 
segurança
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Tampa

Virginia Beach

Titusville

Panamá

Juan
San

Barranquilla

Tetuan
Tanger

Melilla

Ses Covetes
Palma

El Medano

Conil
Chipiona

Bilbao

Roquetas

Aruba
Curacao

Boca Raton

St. Croix

Hollywood

Telxius Coverage
Telxius Extended Coverage
Telxius International PoP
Telxius Landing Station
Off-Net Landing Station
SAM-1 cable
PCCS cable
UNISUR cable
SAM-1 Extension to Dominican Republic

MAREA cable
BRUSA cable
Telxius Fibre Route
Extended Fibre Route
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Por que
Telxius?
Telxius, criada em 2016, é a nova empresa global de 
infraestrutura de telecomunicações do Grupo Telefónica, 
cujo objetivo é capturar o aumento exponencial de 
tráfego de dados esperado nos próximos anos. Com 
uma rede de cabo internacional de alta capacidade, 
Telxius gerencia uma rede de 65.000 km de cabos de 
fibra ótica submarinos conectando a Europa e a América, 
31.000 km dos quais de propriedade de Telxius. Isso 
inclui, entre outras infraestruturas, SAM-1, o sistema de 
cabos submarinos que conecta os Estados Unidos com 
a América Central e a América do Sul desde o ano 2000, 
PCCS (Sistema de Cabos Caribe Pacífico), que conecta 
os Estados Unidos, Porto Rico, Curaçao, Colômbia, 
Panamá e Equador, e Unisur, que conecta o Uruguai e a 
Argentina. Espera-se que BRUSA, o novo cabo marítimo 
medindo aproximadamente 11.000 km e conectando 
Brasil, Porto Rico e os Estados Unidos, esteja operando 
em 2018, bem como MAREA, um cabo que conectará os 
Estados Unidos e a Europa, em parceria com Microsoft 
e Facebook. Telxius também possui 16.000 torres de 
telecomunicações em cinco países, com um dos maiores 
catálogos de torres no mercado entre as empresas de 
infraestrutura independente.



Saiba mais sobre nossos serviços e os benefícios 
que eles podem trazer para sua empresa, visite: 
telxius.com os escreva para: sales@telxius.com


