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Previsões sobre ameaças
em 2017
McAfee Labs
A Intel Security compartilha previsões sobre a evolução
das ameaças em 2017.

Ransomware
O ransomware atingirá um pico em meados do próximo ano, quando então começará a recuar.
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Ataques a hardware
Em 2017, veremos ataques contra hardware, contra firmware
de sistema e contra máquinas virtuais.

Ataques bem-sucedidos contra hardware e firmware são
mais poderosos que ataques contra aplicativos.
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Ataques de engenharia social
A autoaprendizagem acelerará os ataques de engenharia social.
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Compartilhamento de inteligência contra ameaças
O compartilhamento de inteligência contra ameaças fará grandes avanços em 2017.
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2015: Cybersecurity
Information Sharing Act
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Uma lei que oferece proteção contra
responsabilidade civil no compartilhamento
de informações contra ameaças com
o governo dos EUA e o setor privado.
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2017: Plataformas de
compartilhamento de
informações contra ameaças

2016: ISAO Standards
Organization
Um órgão de normatização que estabelece
diretrizes e melhores práticas para
análise e compartilhamento eficazes
de informações.
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2017: Comunidades ISAO
Comunidades confiáveis serão
estabelecidas.

Surgirão plataformas que permitam às
empresas incorporar automaticamente
inteligência contra ameaças em seus sistemas
de segurança.

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