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Previsões de ameaças
à nuvem e à IoT
McAfee Labs
A Intel Security compartilha previsões sobre a evolução
das ameaças à nuvem e à IoT em 2017.

Ameaças à nuvem
A confiança na nuvem aumentará, resultando em mais dados confidenciais e mais
processamento na nuvem e gerando mais interesse em ataques à nuvem.

A confiança na nuvem aumentou nos últimos três anos.¹
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A nuvem está crescendo rapidamente.²
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Os ataques na nuvem estão aumentando.³

Aumento de 129%

20.000

Ataques de DDoS no segundo trimestre
de 2016 em comparação com o segundo
trimestre de 2015: aumento de 129% no total
de ataques de DDoS

Tentativas de apropriação de contas
atingiram mais de 20.000 domínios e
subdomínios no segundo trimestre de 2016.

Ameaças à IoT
Os dispositivos IoT aumentarão em quantidade. Em sua maioria, terão segurança limitada,
serão difíceis ou impossíveis de atualizar e terão acesso a sistemas e redes importantes.

O mercado de dispositivos IoT está explodindo em volume.⁴
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Os dispositivos IoT têm segurança limitada

70%

50%
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dos dispositivos IoT, juntamente
com seus aplicativos móveis
e nuvens, permitem que um
atacante identifique contas de
usuário válidas por meio de
enumeração de contas.⁵

Até 2018, mais de 50% dos
fabricantes de dispositivos IoT
não conseguirão lidar com as
ameaças decorrentes de práticas
de autenticação insuficientes.⁶

dos dispositivos IoT
utilizam serviços de rede
sem criptografia.⁷

Os dispositivos IoT têm acesso a sistemas e redes importantes.

66%

620 Gbps de tráfego

10%

Até 2018, 66% das redes
terão uma violação de
segurança na IoT.⁸

A KrebsOnSecurity sofreu um ataque
de DDoS de grandes proporções
que gerou 620 Gbps de tráfego,
provocado principalmente por uma
rede de bots de IoT.¹⁰

Até 2020, 10% de todos os
ataques terão como alvo
sistemas IoT.⁹

Previsões do McAfee Labs sobre ameaças em 2017
Visite www.mcafee.com/2017Predictions para ler o relatório completo.
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