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Ransomware em ascensão

Ransomware como um serviço
Um dos motivos da ascensão de casos é que se tornou 

comum para os criadores de ransomware estabelecer 

uma rede afiliada ou um programa de parceria. Nesse 

novo modelo, os criadores de ransomware o fornecem 

gratuitamente para os criminosos virtuais. Os criminosos 

usam o software, coletam o resgate dos seus alvos e dão 

uma porcentagem desse resgate para o criador. O criador 

tem risco mínimo e amplas oportunidades de sucesso. 

Alvos de ransomware
Nenhuma empresa ou indivíduo é pequeno ou grande 

demais para se tornar alvo de ransomware. Esses tipos de 

ataques agora são tão comuns que todas as organizações 

devem estar preparadas para lidar com eles. 

As cidades podem parecer que estão entre os alvos mais 

comuns de ataques de ransomware, já que devem divulgar 

publicamente quando foram vitimizadas. Porém, elas 

representam apenas cerca de 10% dos casos estimados.i 

Serviços públicos, organizações de saúde, editoras e 

instituições financeiras também são alvos comuns, de 

acordo com o relatório de investigações de violações 

Verizon Data Breach Investigations Report (DBIR).ii

Custo do ransomware
As demandas de resgate podem chegar a dezenas de 

milhões de dólares. Além do risco financeiro, eles também 

causam danos de reputação. Um ataque de ransomware 

— até mesmo um malsucedido — provavelmente vai exigir 

investigações de órgãos reguladores e abrir portas para 

processos jurídicos dos clientes. 

Organized software 
criminals specialize in 

creating malicious 
software and sell it to other 

criminals who deploy it.

Attackers who combine stolen 
access and purchased ransom-
ware sneak into a network using 
credentials, steal data, and then 

deploy malicious software.

Attackers who specialize in 
gaining unauthorized access 

steal credentials and sell 
them to other criminals who 

use and abuse them.

Criminal “helpdesks” collect 
royalties for attackers by 
negotiating the ransom 

demand and providing the 
victim with assistance in 

purchasing bitcoins. 

Os ataques de ransomware atingiram níveis recorde. Além de mais frequentes, eles estão se tornando mais sofisticados, bem-

sucedidos e prejudiciais. O ransomware é uma arma digital perigosa devido às suas muitas variantes e ao impacto drástico na 

continuidade dos negócios. Saiba como você pode se tornar mais resiliente para não ser a próxima vítima de ransomware. 

O ransomware agora é um grande negócio, 
parte de uma linha de produção do crime 
virtual organizado

Os criminosos 
organizados de software 
especializam-se em criar 

softwares maliciosos para 
vendê-los para outros 

criminosos que os usam.

Os invasores especializados 
em obter acesso não 
autorizado roubam 

credenciais e as vendem a 
outros criminosos que usam 

e abusam desses dados.

Os criminosos que combinam 
acesso roubado com ransomware 

comprado invadem uma rede 
usando as credenciais, roubam os 
dados e implantam um software 

malicioso em seguida.

A "assistência técnica" 
criminosa coleta os 

royalties para os invasores 
negociando a demanda 
do resgate e ajudando a 

vítima a comprar bitcoins. 
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Abastecendo o setor de ransomware
O aumento da probabilidade de recuperação de dados incentivou 57% das vítimas a pagar resgates no ano 

passado, mas nem todos aqueles que pagaram recuperaram os dados.iii

Organizações vítimas de ransomware

56% 
2019

62% 
2020

69% 
2021

Pessoas que pagaram o resgate  
e recuperaram os dados

61% 
2019

67% 
2020

72% 
2021

Como acontecem os ataques de ransomware
Em uma ameaça avançada, um criminoso dedica tempo para pesquisar uma lista de alvos potenciais e coletar informações 
sobre seus sistemas e usuários a fim de encontrar um ponto fraco. Eles podem vasculhar contas de redes sociais, anúncios 

de empregos, fóruns ou outros canais de comunicação. 

Quando encontram um ponto fraco, o próximo passo é invadir o perímetro da segurança cibernética, o que, para a maioria  
dos criminosos, é fácil. 

Os ataques de ransomware geralmente potencializam estratégias de phishing que incentivam vítimas desprevenidas  
a clicar em um e-mail aparentemente legítimo. O clique ativa o malware, comprometendo a estação de trabalho da vítima. 

Após os invasores obterem acesso àquela estação de trabalho, o objetivo é elevar seus direitos de acesso para que  

possam circular livremente. Eles mapeiam a rede para encontrar ativos de maior valor para explorar. Eles aproveitam  

as contas privilegiadas locais no ponto de extremidade para ampliar seu alcance para o restante da organização. Eles  

podem até mesmo instalar ferramentas que permitem que retornem quando quiserem.

Você deve detectar quando esses tipos de atividade estão 
ocorrendo para reduzir o "tempo de espera" do ataque. Esse  
é o período antes de um ataque ser detectado; um intervalo  
no qual o invasor pode ter conseguido o acesso, evitado  
a detecção, roubado dados e saído sem deixar rastros. 
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Os invasores geralmente usam credenciais de administrador para infectar o maior número de sistemas possível, incluindo 

backups digitais. Eles roubam dados confidenciais e desativam sistemas críticos, interrompendo totalmente a empresa. 

Em alguns incidentes, o ransomware causa tantos danos que pode colocar a vida das pessoas em risco, por exemplo, 

restringindo acesso a registros médicos ou sistemas de comunicação de emergência. 

Quando a organização está em suas mãos, os invasores geralmente ameaçam divulgar informações confidenciais ou dados 

corrompidos, a menos que recebam o pagamento do resgate. 

Um usuário corporativo pode estar lendo e-mails, abrindo documentos, navegando na internet, clicando em links ou  

inserindo um dispositivo via USB. Se esse usuário tem  direitos de administrador não gerenciados em sua estação  

de trabalho, ele pode instalar e executar qualquer aplicativo, independentemente de como obteve o arquivo executável  

de instalação. Quando um invasor assume o controle da estação de trabalho daquele usuário, ele também pode fazer  

isso. Ele pode instalar rapidamente ferramentas infecciosas ou maliciosas para obter acesso ao restante da organização. 

Infelizmente, com o aumento dos ataques de ransomware, a porcentagem de empresas que optaram por pagar o resgate 

também se elevou. Isso ocorre porque é cada vez mais comum que os criminosos cibernéticos devolvam o acesso aos 

sistemas e dados conforme prometido após o pagamento do resgate. 

"Quanto mais confiantes as empresas estiverem de que recuperarão seus dados mediante o pagamento dos resgates,  

maior será a probabilidade de realmente pagarem os resgates", conforme o relatório de proteção cibernética 2021 

Cyberthreat Defense Report. "A tendência de um número maior de empresas pagando resgates motiva os criminosos 

cibernéticos a aumentar seu volume de ataques de ransomware, o que significa um aumento também no número de  

vítimas de ransomware. Infelizmente, parece que esse ciclo vicioso não será quebrado tão cedo."iv 

Todos os usuários agora são usuários privilegiados

Vítimas de ransomware enfrentam escolhas difíceis

Será que você deve desconectar e desligar os sistemas?

Você deve saber:

– Você pode voltar para o modo manual?

– Quais sistemas ainda estão operacionais?

– Os invasores ainda estão acessando os seus sistemas?

Ao se tornar uma vítima, você geralmente tem três opções:

Restaurar o 
backup

Pagar o 
resgate

Não tomar 
medidas e 
apostar na 
reconstrução
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Como reduzir riscos e reagir a ataques de ransomware
As soluções de segurança cibernética tradicionais não 

conseguiram evitar que o ransomware infectasse as empresas 

e gerasse interrupções em massa. Os programas antivírus 

convencionais baseados em assinatura não conseguem 

prevenir e detectar esses tipos de ataques devido às variantes 

exclusivas de ransomware que crescem rapidamente. A 

criptografia dos dados também não impede necessariamente 

os ataques de ransomware. Os invasores ainda podem 

ameaçar divulgar publicamente esses dados, esperando que 

outros estejam dispostos a pagar para violar a criptografia. 

Para combater o ransomware, você precisa ir além das 

soluções tradicionais de segurança cibernética baseadas em 

rede, adotando um novo conjunto de ferramentas e uma nova 

mentalidade. Por mais que seja preciso trabalhar para prevenir 

o ransomware, você também deve presumir que será um alvo 

em algum momento. Portanto, é importante ter estratégias de 

segurança que ajudem você a se preparar e reagir. 

Recomendações básicas de prevenção do CISA e MS-ISAC
A Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), agência federal dos EUA responsável por proteger a infraestrutura 

das comunicações e a segurança cibernética do país, e o Multi-State Information Sharing and Analysis Center (MS-ISAC),  

centro de análise e compartilhamento de informações multiestados, uniram forças para elaborar o Guia do Ransomware.v  

O Guia descreve várias recomendações para a prevenção e reação a malware, incluindo detecção e análise, contenção e 

erradicação, bem como recuperação e atividade pós-incidente.

No mínimo, todas as organizações devem adotar as melhores práticas e abordagens de segurança que a CISA e o MS-ISAC 

recomendam para combater o ransomware.

Backups são essenciais no processo de recuperação. Você deve realizar e testar 

backups regularmente para limitar o impacto da perda de dados ou de sistemas  

e acelerar o processo de recuperação. Idealmente, você deve manter os dados  

críticos em um dispositivo separado e armazenar backups offline ou separá-los  

das redes de produção com acesso limitado.

Os invasores direcionam os ataques a sistemas de operação legados que não têm 

atualizações de segurança. Mantenha-se atualizado sobre todos os patches que  

são recomendados pelos provedores de tecnologia. O gerenciamento de patches  

pode reduzir mais de 80% das ameaças cibernéticas, deixando apenas os terríveis 

ataques de dia zero para serem tratados.vi

Se um usuário abre um anexo de e-mail que ativa macros, o código incorporado  

pode executar malware na máquina. Previna-se e bloqueie mensagens de e-mail  

com anexos de fontes suspeitas.

Faça o backup de todas  
as informações críticas

Mantenha sistemas e 
software atualizados

Evite ativar macros de 
anexos de e-mail
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Os invasores têm mais chance de sucesso nos ataques de ransomware quando 

enganam os usuários para que eles informem suas senhas. Certifique-se de que as 

senhas sejam complexas e difíceis de serem adivinhadas pelos invasores. Garanta  

que as pessoas e os sistemas alterem as senhas regularmente, não as compartilhem  

e não as armazenem de formas que os invasores possam facilmente acessá-las.

Ao adicionar aplicativos confiáveis a uma lista de permissão, você pode habilitar  

o download e a execução apenas de software e programas aprovados. 

Restrinja a maioria das permissões de usuário para instalar e executar aplicativos  

e programas aplicando o princípio do privilégio mínimo a todos os sistemas,  

dispositivos e serviços. 

RDP é um vetor comum de ataque para ransomware devido ao crescente trabalho 

remoto. Garanta que o RDP esteja configurado corretamente e que os recursos de 

segurança estejam ativados. Reforce seus sistemas desabilitando ou restringindo  

os serviços de alto risco do acesso RDP. 

Eduque os colaboradores sobre os sinais de ataques de phishing. Capacite-os 

para que se tornem uma defesa forte contra o crime virtual adotando melhores 

práticas de senhas, como a criação de senhas complexas, alteração regular e não 

compartilhamento.

Reforce as melhores 
práticas de senha

Implemente o controle 
de aplicativos

Adote uma postura 
de privilégio mínimo

Limite o acesso RDP 
voltado para internet

Estabeleça um 
programa de 
conscientização sobre 
segurança cibernética
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Proteções contra ransomware aperfeiçoadas para além do básico
Da mesma forma que os invasores ficam mais sofisticados, o seu programa de prevenção de malware também deve evoluir 

continuamente. Além das recomendações básicas estabelecidas pela CISA e pelo MS-ISAC, você pode criar uma postura 

mais robusta adotando os seguintes passos:

Em um ambiente de privilégio mínimo, forneça aos usuários apenas o acesso e as permissões necessárias para 
o trabalho. Mas você ainda deve monitorar e gerenciar privilégios para garantir que seus controles de privilégio 
mínimo estão funcionando como o esperado.

O PAM aprimora os controles de segurança, dificultando o roubo de senhas e abuso de privilégios pelos invasores. 
O uso de sequências aleatórias, a rotação e o gerenciamento contínuo de senhas podem limitar o percurso de 
um invasor. O uso de uma solução de PAM pode forçar os criminosos a assumir riscos maiores, aumentando a sua 
capacidade de detectar um invasor antes que ele cause mais danos.

Como parte da sua estratégia de privilégio mínimo, limite o acesso administrativo. Ao remover os direitos 
administrativos locais das estações de trabalho de usuários, você impede que o invasor use esses privilégios 

para ampliar um ataque direcionado.

Realize continuamente a auditoria e descoberta de contas privilegiadas e aplicativos que exigem acesso 
privilegiado, remova direitos de administrador quando não são necessários e adote a autenticação multifator 
para reduzir o comprometimento das contas de usuário.

Quando as pessoas precisam se lembrar de várias senhas e credenciais, elas sentem uma fadiga virtual e podem 
negligenciar as melhores práticas do uso de senhas. Você pode ajudar a reduzir essa fadiga colocando as senhas 

no segundo plano do trabalho diário das pessoas. 

Com soluções de PAM modernas, a maioria dos usuários sequer veem suas senhas. Em vez disso, as senhas 
são automaticamente geradas, armazenadas, rotacionadas e rastreadas em uma solução de PAM. Em vez de 
carregarem o peso de escolher uma solução técnica e mantê-la atualizada, com o PAM corporativo, tudo que os 
usuários precisam fazer é aproveitar.

Além de adicionar determinados aplicativos a listas de permissão, você também pode criar listas de negação para 
bloquear aplicativos maliciosos. Esses aplicativos que são desconhecidos podem ficar de quarentena em uma área 
ou lista restrita para serem analisados antes da aprovação.

Com o controle total de aplicativos, você pode elevar o acesso de forma just-in-time (por período determinado) 
ou just-enough (acesso limitado). Dessa forma, usuários e sistemas podem executar as funções necessárias 
para realizarem seu trabalho, mas você não precisa se preocupar com acessos de administrador ilimitados e 
permanentes.

Não apenas privilégio mínimo, mas também gerenciamento de acesso privilegiado

Não apenas listas de permissão, mas também controle total de aplicativos

Não apenas melhores práticas de senha, mas também deixá-las em segundo plano com o PAM
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Para tornar o seu programa de conscientização mais eficaz, designe um embaixador de segurança cibernética 
em cada departamento para ajudar na adoção de políticas de segurança, detecção de ameaças e respostas a 
incidentes. Essa abordagem ajuda a ampliar a eficiência de qualquer equipe de segurança de TI, ao mesmo tempo 
que garante a responsabilidade por implementar e manter medidas de segurança cibernética.

Em vez de um exercício ocasional para cumprir regulamentos, encare a segurança como um programa 
contínuo e em evolução. Avalie regularmente o funcionamento dos controles de segurança, teste as 
habilidades de resposta a incidentes e mantenha a conscientização de segurança a todo momento. 

Melhor ainda, estabeleça medidas que verifiquem constantemente se há abuso de contas privilegiadas. 
Realize continuamente a auditoria e descoberta de contas privilegiadas e aplicativos que exigem acesso 
privilegiado. Essas medidas ajudarão você a não deixar passar alertas de um ataque de ransomware, fazendo 

com que você reduza o tempo de espera. 

A maioria das organizações adotam a automação para ajudar na defesa, mas, em muitos casos, a 
automação cria previsibilidade: varreduras são executadas no mesmo horário toda semana, patches são 
aplicados uma vez por mês e avaliações acontecem uma vez por trimestre ou por ano.

As empresas que são previsíveis são vulneráveis. Os criminosos conseguem descobrir suas janelas e se 
aproveitam do momento. Em vez disso, estabeleça a prática de atualizar e avaliar sistemas de forma ad hoc. 
Realize atividades de segurança de maneira aleatória, como descoberta, testes de penetração e rotação de 
senhas.

Não apenas programas amplos de conscientização, mas também embaixadores integrados

Não apenas avaliações direcionadas para a conformidade, mas também estratégias contínuas

Não apenas contínuas, mas também atividades de segurança não previsíveis 
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Resposta a incidentes
A prevenção é só uma parte da batalha. Não importa 
quantos controles preventivos você adote para bloquear 
malware, criminosos sofisticados ainda assim podem 
encontrar formas de invadir sua organização. 

É por isso que você precisa de uma estratégia de 
resposta a incidentes. 

Com uma estratégia de resposta a incidentes, você 
pode evitar que um ataque cibernético vire uma grande 
catástrofe. Equipes de operações de TI, segurança e 
resposta a incidentes podem formar uma frente unida 
contra o ataque de ransomware, coordenar ações e 
preservar a continuidade dos negócios.

Esteja preparado com um plano testado de resposta  
a incidentes.

Confira como uma solução 
empresarial de gerenciamento  
de privilégios pode ajudar o seu  
plano de resposta a incidentes

Obtenha um modelo 
de resposta a 
incidentes

COMEÇAR PLANEJAMENTO

Lista de verificação de resposta a incidentes

Propriedade

Comunicação

Lista de contato

Definição clara da ameaça

 1) Confidencialidade - perda de dados

 2) Integridade - envenenamento de dados

 3) Disponibilidade - DDOS

Capacidade interna e responsabilidade 
terceirizada

Contenção (evidência)

Declaração à imprensa

Avaliação jurídica

Erradicação

Recuperação

Lições aprendidas

O PAM é essencial para a resposta a incidentes. Por exemplo, se uma violação for detectada em um departamento ou sistema, 

você pode rapidamente bloquear outros sistemas alterando privilégios ou senhas.
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É hora de agir
A previsão é que as ameaças de ransomware aumentem significativamente. Alguns especialistas em segurança estimaram  

que o número de casos de roubos de dados será mais que o dobro.vii

Quanto mais sofisticados os criminosos cibernéticos se tornarem, mais você deve se tornar também. Para reduzir o risco  

de interrupção do negócio, você deve estabelecer controles de segurança adequados agora.

Adote as práticas e soluções de segurança dispostos neste material para proteger a sua organização e ajudar a evitar que  

você seja a próxima vítima de ransomware.

Para saber mais sobre como você pode aplicar soluções de gerenciamento de acesso privilegiado para combater o ransomware, 

visite delinea.com.
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A Delinea oferece segurança integrada com base nos princípios da confiança zero (Zero Trust), 
privilégio mínimo e elevação de privilégios just-in-time (por período determinado). Se você está 
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recursos existentes em nuvem, fale com um dos especialistas em nuvem sobre o PAM para a nuvem. 

Saiba mais sobre as soluções da Delinea em delinea.com.


