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O que é o 
ransomware?

Ransomware é uma categoria que corresponde a 
todo tipo de código malicioso que exija ao usuário 
o pagamento de um resgate para recuperar 
informações e, também, como veremos mais adiante 
no caso das organizações, para evitar a divulgação 
de informações roubadas e o consequente dano 
à reputação e confiança dos usuários ou clientes. 
Uma vez que o equipamento foi infectado, este 
malware utiliza diferentes mecanismos para 
deixar os dados inacessíveis para o usuário com 
o objetivo de extorqui-lo e exigir o pagamento de 
uma quantia de dinheiro em troca de recuperar 
o acesso às informações. É importante entender 
que o ransomware em geral não rouba nem acessa 
o conteúdo das informações, apenas bloqueia o 
acesso a ela. As primeiras variações de ransomware 
bloqueavam a tela do usuário e utilizavam diferentes 
truques para fazer com que acreditassem que havia 

um problema ou que haviam cometido algum delito 
e deviam pagar para resolvê-lo. Atualmente, existem 
novas variações que usam algoritmos complexos de 
criptografia para bloquear as informações e solicitar 
dinheiro em troca de recuperá-las. 

Diferente de outros códigos maliciosos, o ransomware 
não busca passar despercebido; pelo contrário, quer 
chamar a atenção dos usuários infectados. Talvez 
muitas empresas tenham se infectado com códigos 
maliciosos dos quais jamais tenha sabido, ou tenham 
passado vários dias até que a infecção tenha sido 
detectada. Longe disso, o ransomware é detectado 
instantaneamente, já que o próprio implanta um 
quadro avisando ao usuário que suas informações 
estão inacessíveis e que deve pagar.
.
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Variantes e tipos 
de ransomware

Existem duas variações principais de código malicioso usado para extorquir suas vítimas. Por um lado, o 
ransomware de bloqueio de tela, mais conhecido como “lockscreen”, que impede o acesso ao equipamento.  

Do outro lado, estão os ransomware criptográficos, chamados “cryptolockers”, que são aqueles que criptografam 
as informações dentro do equipamento, impedindo o acesso aos arquivos. 

Cryptolockers 

O ransomware do tipo criptográfico utiliza diversos al-
goritmos de criptografia para bloquear o acesso aos 
arquivos do usuário. Uma vez que se apodera de um 
sistema, começa a mudança na estrutura dos arqui-
vos e documentos de maneira que somente poderão 
voltar a ser lidos ou usados após restaurá-los a seu es-
tado original, o que requer o uso de uma chave conhe-
cida unicamente pelos ciberdelinquentes. Na maioria 
dos casos, o ataque afeta somente certos arquivos, 
sendo os de automação de escritório os mais prejudi-
cados normalmente. 

Assim que termina a infecção, aparece uma tela 
indicando que os arquivos foram criptografados e 
explicando ao usuário o processo de pagamento de 
uma quantia de dinheiro em troca da chave para 
descriptografar as informações. 

Isso não significa que a criptografia seja intrinsecamente maliciosa. De fato, é uma ferra-
menta poderosa e legítima empregada por indivíduos, empresas e governos para proteger 
aos dados frente ao acesso não autorizado. No entanto, como qualquer outra ferramenta 
poderosa, a criptografia pode ser usada indevidamente com fins maliciosos e isso é exata-
mente o que faz o ransomware criptografado.
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Variantes e tipos 
de ransomware Lockscreen 

O ransomware do tipo lockscreen, atualmente não 
tão frequente, é caracterizado por impedir o aces-
so e o uso do equipamento através de uma tela 
de bloqueio, impossibilitando qualquer ação para 
fechá-la, abrir o gerenciador de tarefas, os nave-
gadores ou qualquer outra parte do sistema. Nes-
ta tela, geralmente é mostrada uma mensagem 
onde se explica o que aconteceu e se solicita o pa-
gamento de um resgate. 

Como essa variação não criptografa os arquivos, 
nestes casos a informação poderia ser recuperada, 
já que o disco rígido pode ser extraído e o equipa-
mento pode ser limpo da infecção. Por esse mes-
mo motivo, este malware costuma usar armadi-
lhas e truques de engenharia social para persuadir 
o usuário a pagar o resgate.
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Os arquivos 
podem ser 
recuperados?

Esta é uma das primeras preguntas, se não for a 
primera, que faz uma vítima de ransomware; e a 
resposta é: depende. Naturalmente,se tiver a cha-
ve mestra, todos os documentos poderão ser des-
criptografados, no entanto, conseguir a chave sem 
ceder ao pagamento para os cibercriminosos é algo 
complexo. 

Ainda bem que existem variações de cryptolockers 
para as quais seja possível decifrar e recuperar os ar-
quivos afetados, na maioria das ocasiões isso é quase 
impossível, especialmente se o algoritmo for forte; a 
chave não pode ser obtida a partir de um código de 
malware; e as chaves mestras são únicas para cada 
vítima e funciona apenas para um equipamento.
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Ataques de 
ransomware 
direcionados

Uma mudança importante no cenário de malware que 
começou em 2018, depois do fenômeno do WannaCry, 
foi o foco em ataques direcionados ao invés de ataques 
massivos. Os operadores por trás dos diferentes grupos 
de ransomware deixaram de se concentrar em buscar a 
maior quantidade de vítimas possíveis e começaram a 
lançar ataques personalizados para alvos específicos e 
selecionados previamente para maximizar os lucros.

O objetivo dessa estratégia era afetar organizações 
e empresas do setor público e privado (incluídas nas 
pequenas e médias empresas) de diversas indústrias 
ou setores que tenham recursos suficientes para fazer 
pagamentos de regate e montantes mais elevados, e 
que poderiam ser mais afetados com danos à reputa-
ção. Além disso, para que a sensibilidade da informação 
afetada pressione as vítimas a pagar. Dessa maneira, os 
cibercriminosos podem arrecadar mais dinheiro e com 
uma quantidade menor de vítimas.

Este enfoque para ataques direcionados modificou os 
mecanismos de distribuição ou propagação mais co-
muns, apontando, sobretudo, para servidores de em-
presas e organismos, priorizando as fontes de dados 
que tenham potencial de comprometer a continuidade 
e a imagem da empresa ou organização afetada.

Por outro lado, este direcionamento levou os cibercri-
minosos a evoluir na direção de uma maior sofisticação 
e planejamento. Agora, precisam estudar com mais 
detalhes os alvos que lhe são apontados, o que impli-
ca, em muitos casos, em um período que os atacantes, 
depois do compromisso inicial, exploram a rede com o 
objetivo de coletar informações de interesse e conhe-
cer os recursos da vítima para somente depois liberar o 
ransomware no sistema. Isso permite, entre outros, de-
terminar o montante máximo que uma vítima poderia 
pagar pelo resgate.
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Novas 
modalidades 
extorsivas

Outra mudança que começou a ser observada no 
comportamento de algumas famílias de ransomware 
no final de 2019 e que se consolidou em 2020 com mui-
tos grupos que o adotaram, é a estratégia de doxing. 
Essa é a estratégia de roubo de informações através 
de criptografia de arquivos que os atacantes utiliza-
ram para extorquir as vítimas para que paguem. O 
ransomware Maze foi o primeiro a adotar essa estraté-
gia que incluiu a criação de um site no qual publicam 
o nome da vítima e amostras da informação rouba-
da, ameaçando publicá-la caso a vítima não chegue 
a um acordo no prazo de tempo estabelecido. Depois 
do Maze, vários grupos adotaram essa mesma estra-
tégia, como o Dopplepaymer, REvil ou Netwalker, e 
também criaram um site para divulgar a informação.

Além do doxing, outros grupos também começaram 
a implementar os ataques de DDoS aos sites de suas 
vítimas para convencê-los a pagar. Se isso não fosse 
suficiente, outra das estratégias usadas por alguns 
grupos são as chamadas ligações frias, nas quais os 
atacantes fazem uma ligação telefônica para suas ví-
timas caso usem as cópias de segurança ou backup.
. 
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O modelo do 
Ransomware-as-
a-Service

O Ransomware-as-a-Service (RaaS, na sigla em inglês) 
não é algo novo, mas entre 2019 e 2020 foi registra-
do um aumento importante de grupos operando sob 
este modelo que consiste em criar um programa de 
afiliados composto por diferentes atores com papeis 
bem definidos que levam porcentagens diferentes 
dos lucros. Por exemplo, quem desenvolve a ameaça e 
oferece acesso a terceiros para sua distribuição, quem 
promove o grupo dentro da dark web ou quem conta-
ta a vítima após a infecção. Este esquema é bastante 
atrativo para cibercriminosos sem conhecimentos 
técnicos que podem ter acesso a formas lucrativas de 
fazer dinheiro.

Em 2020, havia mais de 20 grupos de ransomware lu-
tando para conquistar seu espaço — em um cenário 
cada vez mais saturado e em crescimento — tentando 

melhorar sua reputação a partir da exibição de suas 
qualidades técnicas e por se manter em atividade por 
um longo período de tempo. REvil, Ryuk, Netwalker, 
Maze ou DopplePaymer, foram alguns dos grupos de 
ransomware mais ativos entre 2020 e 2021, mas foram 
surgindo outros.

O modelo colaborativo do RaaS permite a constru-
ção de um serviço de criação de ameaças na medida 
em que os diferentes ransomwares possam adaptar os 
mecanismos de infecção segundo características do 
alvo escolhido. Isso implica em variações nos métodos 
utilizados para acessar o sistema, no montante solici-
tado à vítima para o pagamento do resgate, ou modi-
ficar para cada ataque o código malicioso para evitar 
ser detectado por soluções de segurança que saibam 
da existência de ataques prévios da mesma ameaça.
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Vetores de 
propagação 

As formas de propagação do ransomware são diversas, 
como e-mails falsos (phishing), exploração de vulne-
rabilidades ou ataques ao Protocolo de Área de Traba-
lho Remota (RDP, na sigla em inglês). 

A seguir, os vetores de infecção mais comuns.

Mensagens falsas no e-mail

Um método típico de infecção de ransomware é através 
de falsos e-mails que habitualmente dizem ser de uma 
empresa conhecida, um orgão bancário ou uma agên-
cia governamental. Esses e-mails enganam o usuário 
para fazer com que ele baixe um arquivo, seja esse do-
cumento anexado no e-mail ou através de um link na 
web. Esses arquivos maliciosos costumam ser trojans 
que aparentam ser documentos de texto ou imagens 
inofensivas, porém ao abrí-los se inicia o download do 
ransomware que finalmente bloqueia o equipamento e 
os arquivos do usuário. Por essa razão, sempre se reco-
menda não abrir arquivos anexados nem abrir links de 
e-mails desconhecidos ou não esperados.

Ataques ao Protocolo de Área de Trabalho 
Remota (RDP)  
 
O Protocolo de Área de Trabalho Remota, mais conhe-
cido como RDP, permite a um computador acessar 
outros de forma remota e interagir com o mesmo 
como se estivesse sentado em frente à máquina. Atra-
vés do RDP é possível se conectar a outros dispositivos 
ou a um servidor. No caso dos ataques de ransomware, 
o RDP é um dos vetores de ataque mais usados para 
comprometer às empresas com ransomware.

Para conseguir o acesso através do RDP a um dispo-
sitivo ou servidor, os atacantes costumam recorrer 
aos ataques de força bruta, aproveitando a existência 
de senhas fracas, além dos mercados clandestinos 
nos quais se oferecem credenciais de início de sessão 
ao RDP roubadas. Assim que tiverem as credenciais, 
tentarão acessar o servidor como administrador para 
realizar diferentes tipos de ações maliciosas, como 
apagar arquivos, desabilitar cópias de segurança e a 
solução de segurança, ou baixar e instalar malware.
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Vetores de 
propagação 

Ainda que os ataques ao RDP não sejam novos, desde 
2020 que as tentativas de ataque a este protocolo ti-
veram um crescimento muito importante.

Download de arquivos em redes p2p ou 
sites de software pirata

No caso dos ataques massivos, ainda que tenham dimi-
nuído consideravelmente, isso não implica que tenham 
desaparecido. Outro vetor de propagação são os down-
loads de arquivos em redes p2p ou sites de software 
pirata. Muitos desses sites ou arquivos prometem sof-
twares gratuitos ou cracks para fugir de verificações 
de licença. No entanto, longe de ser gratuitos, podem 
infectar o equipamento do usuário para obter algum 
tipo de rendimento econômico, por exemplo, median-
te o pagamento de um resgate. Do mesmo modo, este 
tipo de programas consegue solicitar que se desabilite 
a proteção antivírus, o que facilita ainda mais infectar 
o equipamento. 

Em ambos os casos, seja através de um e-mail falso ou 
uma página maliciosa, o atacante precisa da interven-
ção do usuário para baixar e executar o arquivo malicio-
so, e para conseguir enganá-los faz uso da engenharia 
social. Por isso, a precaução e educação sobre seguran-
ça da informação são chave nestes casos.
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Sim ou sim se 
propagam através 
de enganar o 
usuário?

Além dos e-mails de phishing e dos ataques tentan-
do abusar do RDP, muitos códigos maliciosos apro-
veitam vulnerabilidades dos sistemas ou aplicativos 
que não estejam atualizados, como soluções VPN ou 
tecnologias utilizadas para o acesso remoto a redes 
de Windows. Alguns malwares têm inclusive a capa-
cidade de se propagar por si mesmos, explorando es-
sas vulnerabilidades, como foi o caso do WannaCry. 
Muitas variedades de ransomware trazem consigo 
um exploit que aproveita tais vulnerabilidades sem 
aplicar patches para poder executar o código no dis-
positivo, copiar o ransomware e executá-lo. 

Outros mecanismos de distribuição utilizados são 
através de botnets ou do download de um trojan que 
começa a infecção inicial, como aconteceu com 
o Emotet, ou como se viu com os trojans QakBot e 
Trickbot, que foram usados para distribuir os ran-
somwares Ryuk e Conti.
.
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E quanto aos 
dispositivos 
móveis? 

Basendo-se na mesma temática que Reveton, 
no começo de 2014 surgiram diversas famílias de 
ransomware para dispositivos Android que utilizavam 
a mesmo farsa da policía, afirmando que o 
equipamento havia sido bloqueado por infringir uma 
lei e demandando o pagamento de uma multa. Esses 
ransomware de bloqueio de tela, detectados pela ESET 
como Android/Koler ou Android/Locker, utilizava 
técnicas de engenharia social, incluindo garantir 
que o usuário fosse espiado por uma câmera, para 
conseguir maior credibilidade e aumentar assim as 
posibilidades de cobrança. 

Em meados de 2014, foi detectado o primero 
ransomware de ciptografia para arquivos em 
dispositivos Android, uma evolução esperada devido 
à grande extensão de este tipo de códigos maliciosos 

em dispositivos Windows. Esse trojan, chamado 
Simplocker, faz uma varredura no cartão SD do 
dispositivo e então criptografa arquivos usando 
o algoritmo AES. Como se trata de um algoritmo 
simétrico, a chave de criptografia fica codificada 
dentro do equipamento e é possível recuperar os 
arquivos infectados sem pagar os 20 dólares que 
solicita o resgate. 

No entanto, em uma segunda ocorrência, foram 
encontradas novas variações de Simplocker que 
incorporavam a utilização de chaves únicas geradas 
e enviadas através de conexões anônimas com o 
console do atacante por meio da rede Tor e por isso 
não foi possível descriptografar a informação.
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Em 2015, apareceu um novo ransomware de bloqueio 
de tela: Lockerpin. Este código malicioso acessa 
o equipamento com permissão de administrador 
e muda o PIN de desbloqueio do equipamento. A 
particularidade do Lockerpin fica nas diferentes fraudes 
que usa para conseguir permissão de administrador, 
desde simplesmente solicitar ao usuário até se 
passar por uma suposta atualização do sistema. 
Além disso, frente a  qualquer tentativa de cancelar 
essas permissões ou tentar recuperar a informação, 
o ransomware lança um erro e muda aleatoriamente o 
PIN. O usuário, então, deve voltar seu equipamento 
às configurações de fábrica para eliminar o malware, 
junto com todos os dados e arquivos do dispositivo.

Em Android

No caso da variantes para os dispositivos móveis, a 
propagação costuma se dar através de aplicativos 
maliciosos em lojas não oficiais e fóruns. Muitas vezes 
esses aplicativos se passam por versões gratuitas ou 
modificadas de aplicativos ou jogos populares, guias 
ou truques para esses jogos, ou aplicativos que dizem 
agregar funções extras ao dispositivo. Além disso, 
através da engenharia social, os atacantes manipulam 
as vítimas para que cliquem em um link malicioso e 
as dirigem a um pack de aplicativos Android (APK) 

infectado. Nesses casos, esses links chegam através 
de e-mails, SMS ou até mensagens em fóruns 
e comentários. Por outro lado, a partir de 2016 
começaram a aparecer casos onde os cibercriminosos 
incorporaram outros métodos mais sofisticados a 
suas técnicas de propagação. Os atacantes tentam 
esconder os payloads (a parte maliciosa do código) o 
mais profundamente possível dentro das aplicações, 
objetivando que não sejam detectáveis pelos 
controles das lojas oficiais e alguns fóruns. Para isso, 
uma técnica é criptografar o código e então transferir 
o arquivo para a pasta de ativos, que costuma ser 
usada para salvar imagens ou outros conteúdos 
necessários da aplicação móvel. No entanto, o 
aplicativo parece não ter nenhuma funcionalidade 
maliciosa exteriormente, mas leva em seu interior 
uma ferramenta capaz de descriptografar e executar 
o ransomware. 

É por isso que na hora de usar o dispositivo móvel, 
o mais importante é não baixar aplicações de 
fóruns ou repositórios não oficiais, além de manter 
o equipamento atualizado e, sobretudo, ter um 
software de segurança instalado.
.

E quanto aos 
dispositivos 
móveis?
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Qual é o risco do 
ransomware para 
uma empresa?

A informação é um ativo muito valioso para a 
organização. Portanto, se sua disponibilidade for 
comprometida, isso pode implicar em grandes 
consequências, talvez até devastadoras. Este é 
o principal motivo pelo qual muitos ataques de 
ransomware estão orientados para infectar arquivos e 
informações corporativas.

Além disso, a maioria das empresas trabalha com 
redes compartilhadas de informação, o que faz que 
uma infecção possa se propagar rapidamente através 
da rede, infectando não somente as estações de 
trabalho dos funcionários, mas também os servidores 
e bases de dados da empresa, onde muitas vezes estão 

guardadas informações críticas e sensíveis. 
A seguir, detalharemos alguns riscos específicos para 
levar em consideração: 

Em primeiro lugar, temos que mencionar as perdas 
financeiras, particularmente em casos onde a 
informação que se perde está composta de dados 
privados de clientes que devem ser ressarcidos e/ou 
indenizados de alguma maneira. Da mesma forma, 
se os arquivos afetados forem patentes ou fórmulas 
de certos produtos, isso poderia levar à interrupção 
completa ou parcial do negócio. 

Nessa mesma linha, há empresas que concentram seu   
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Qual é o risco do 
ransomware para 
uma empresa?

trabalho em servidores na nuvem, consequentemente, 
se esses estiverem infectados e não se tiver um plano 
de continuidade para continuar trabalhando fora 
de linha, então o correto funcionamento do negócio 
também será interrompido. 

Posteriormente, temos que mencionar um tema 
muito importante: o dano à marca. Este é um risco 
que compromete diretamente o prestígio, a solidez e 
até a credibilidade de uma empresa; e ainda que seja 
difícil medir o quando de dinheiro líquido poderá ser 
perdido, é possível ver na percepção dos usuários ou 
clientes, que perdem a confiança em um segundo e 
recuperá-la torna-se uma tarefa muito complexa. 

Finalmente, destacamos o tema da responsabilidade 
legal, ou seja, as obrigações que tem uma empresa 
com base em como são as leis de proteção de dados 
nos países onde opera. Novamente, no caso de perda 
da informação, devem ser pagas multas e indenizações 
a quem seja vítima do ataque. 

Ainda que não seja recomendável pagar o resgate, 
muitas vezes é mais prejudicial a perda de informações 
do que ceder ao atacante. No caso das empresas, não 
apenas o valor das informações perdidas em si ou que 
já não estão disponíveis deve ser considerado, mas 
também os custos indiretos (muitas vezes maiores, 
tal como destacamos nos pontos anteriores) que 
implicam na parada de operações, não trazer um 
serviço, atrasar as atividades ou qualquer outra 
consequência que afete a continuidade do negócio .
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Medidas de 
proteção 

O ransomware atenta para a disponibilidade da infor-
mação, por isso seu êxito será determinado pela capa-
cidade de bloquear os arquivos ou sistema da vítima, e 
que essa, de fato não tenha um plano de recuperação 
de dados, como um backup. Portanto, igualmente a 
qualquer ameaça que ponha em risco o acesso às infor-
mações, a principal ferramenta para recuperá-la é ter 
uma cópia de segurança. 

A importância do backup

Contar com uma copia dos arquivos críticos é muito 
importante no caso de uma perda de informações, 
especialmente porque existem múltiplos fatores pe-

las quais um usuário poderia experimentar este pro-
blema. Por exemplo, a limitada vida útil dos discos rí-
gidos, ou roubos ou extravios dos dispositivos e, claro, 
os já conhecidos códigos maliciosos. 

Considerando que o objetivo de um backup é poder 
recuperar as informações no caso de que ocorra al-
gum desses incidentes, não é recomendável que as 
unidades de suporte estejam conectadas à rede o 
tempo todo, já que, no caso de uma infecção na rede, 
também poderiam ser afetadas. É sempre melhor que 
o backup seja realizado em um disco ou dispositivo 
externo, que se armazene em um lugar diferente do 
equipamento, de tal forma que não seja roubado, ex-
traviado nem afetado por um incidente.
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O que deve incluir uma política de backup 
empresarial? 

Nem toda informação tem o mesmo valor, consequen-
temente, antes de começar o processo de backup, é 
fundamental determinar quais informações terão có-
pia de segurança. É possível conseguir isso avaliando 
os dados e estabelecendo quais tem mais relevância 
segundo as preferências pessoais, ou tipo de trabalho 
que é feito com tais dados, ou incluso o objetivo ou uti-
lidade que tenham. Existem três aspectos que devem 
ser analisados na hora de classificar uma informação e 
establecer uma política de  backup:

Criticidade:  

Determinar quais informações terão cópia de 
segurança. Considerar todas as informações 
que a empresa usa diariamente para funcionar, 
além daquelas que deve conservar para consul-
tas futuras. É importante entender que fazer 
um backup requer custo e esforço, por isso, é 
importante determinar quais informações re-
almente precisam de cópia de segurança. 

Periodicidade: 

Não se pode esquecer da frequência com a qual 
os dados são modificados. Existe informacões 
dinâmicas e históricas e é importante entender 
a diferência entre cada uma para determinar a 
cada quanto tempo a cópia de segurança será 
realizada. Existem diferentes tipos de backup: 

completo, diferencial ou incremental. Cada um 
tem seus benefícios no tocante a custos, es-
forço e periodicidade, por isso é recomendável 
saber o quanto é necessário fazer a cópia de se-
gurança para escolher o que melhor se adeque 
às necessidades. 

Meio: 

O tipo de suporte que se escolha para fazer 
a cópia das informações (disco rígido, fitas, 
meios óticos, nuvem, etc.), dependerá da 
quantidade de informações que deva guardar, 
a periodicidade com a qual se faça backup e da 
acessibilidade necessária. Além do mais, deve 
se considerar que o espaço físico onde seja 
guardada a cópia de segurança também deve 
estar protegido. 

Por último, é recomendável não pensar somente nos 
arquivos ou dados a copiar, mas também nas configu-
rações e documentação necessária para por em fun-
cionamento um equipamento ou sistema. Em muitos 
casos, frente a uma infecção de ransomware é provável 
que os técnicos precisem reestabelecer os sistemas, 
o que implica passar muitas horas em configurações. 
Ter uma cópia dessas configurações seguramente 
poupará varias horas de trabalho.

Medidas de 
proteção

https://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2013/11/guia-backup.pdf
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Educação e 
conscientização 

Os usuários vulneráveis são os que estão desinformados, 
aqueles que não estão alerta se receberem um e-mail 
falso, que acreditam que ransomware é tema de filme ou 
que os incidentes de segurança ocorrem somente nos 
governos e grandes empresas multinacionais. 

A maioria das infecções de ransomware precisa da 
intervenção do usuário em dado momento: seja para 
baixar um arquivo, clicar em um link malicioso, abrir 
um documento ou realizar o pagamento acreditando 
em alguma farsa. Cedo ou tarde, o fator de engenharia 
social será chave para o êxito da infecção. Portanto, 
outro ponto importante na prevenção é a educação e 
conscientização dos usuários.  

Estar informado sobre como agem as ameaças, quais 
são os truques que utilizam para infectar aos usuários, 

de uma maneira se propagam e como preveni-las 
são alguns dos conhecimentos que evitarão que um 
funcionário seja infectado.

Uma boa campanha de concientização não se 
consegue com ações esporádicas, pelo contrário, é 
necessário uma educação periódica e constante. 
A chave é não focar em apenas um recurso, mas 
aproveitar qualquer oportunidade para educar. Não se 
consegue conscientizar apenas em conversas e cursos 
explicando os riscos e as medidas de segurança, mas 
também se pode complementar com lembretes 
periódicos de boas práticas, um boletim de notícias 
da atualidade, guias e manuais de configurações de 
privacidade e segurança, ou até vídeos e pôsteres com 
conselhos práticos.

http://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2013/11/guia-empleado-seguro-eset.pdf
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Outras medidas 
de proteção  

Sem dúvidas, o uso da engenharia social é um dos 
principais mecanismos utilizados pelos atacantes 
para propagar suas ameaças, no entanto, não é 
o único, já que há técnicas que não precisam da 
interação do usuário com a ameaça para que essa 
se instale. Por exemplo, a injeção de um iframe em 
um site vulnerável pode levar um atacante a instalar 
algo no dispositivo do usuário sem que esse perceba 
o que está acontecendo. É por isso que também é 
importante contar com uma solução de segurança 
que detecte este comportamento malicioso.

Em relação aos ataques que buscam acesso através 
do RDP, recomenda-se desabilitar os serviços RDP 
expostos na Internet, desabilitar conexões externas a 
máquinas locais na porta 3389 (TCP/UDP) no firewall 
perimetral e habilitar a autenticação em nível de rede. 
Para as contas que possam iniciar sessão através do 
RDP, utilizar senhas complexas (mais de 15 caracteres) 
para se proteger contra ataques de força bruta; 
implementar o duplo fator de autenticação ao menos 
em todas as contas que possam iniciar sessão através 
do RDP; utilizar uma VPN para administrar todas as 
conexões RDP fora da rede local e isolar qualquer 
computador inseguro que precise acessar a partir da 
Internet usando RDP. 

Ainda que o ransomware parecesse ser a ameaça “da 
moda” nos últimos tempos, são muitos os tipos de 
ameaças que estão se propagando e afetando aos 
usuários. Seja um trojan, um worm, um bot ou o 

próprio ransomware, uma boa ferramenta integral de 
segurança será capaz de prevenir a infecção.
 
Ainda que o termo “antivírus” tenha marcado o 
subconsciente coletivo, este tipo de ferramenta evoluiu 
e passou da detecção de somente vírus de computador 
até converter-se em uma solução de segurança 
completa, com muitas outras funcionalidades como 
firewall, filtros de e-mail e antispam, antiphishing ou 
varredura de memória, entre outras, que protegem o 
sistema integralmente e permitem uma navegação 
segura no contexto atual de ameaças. 

Por último, é importante atualizar regularmente 
os sistemas e aplicações, já que muitas ameaças 
aproveitam, vulnerabilidades não corrigidas para 
propagar-se pela rede. Ainda que esta tarefa pareça 
tediosa e rotineira, existem ferramentas de gestão 
de patches e atualizações que simplificam muito o 
trabalho.
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O que fazer se 
ocorrer uma 
infecção 

É importante destacar que, frente a uma infecção, a 
possibilidade de recuperar a informação e a forma de 
fazê-lo dependerá do tipo de ameaça específica. 

Em geral, nos casos do tipo lockscreen é possível re-
cuperar o acesso ao sistema limpando a infecção ou 
restaurando o equipamento. Além do mais, nestes 
casos, se os arquivos não estiverem criptografados é 
possível recuperá-los do disco afetado. No entanto, 
em algumas variações, especialmente aquelas que 
afetam dispositivos móveis, o bloqueio não permite 
a recuperação do equipamento e por isso a única so-
lução terminará sendo um reset de fábrica, apagando 
toda a informação.

No caso dos filecoders, a recuperação pode ser mais 
complicada. Ainda que, na maioria dos casos, um bom 
software de segurança teria que ser capaz de remover 
o ransomware do dispositivo, os arquivos continuarão 

criptografados e, dada a evolução da ameaça, alguns 
arquivos poderiam ser publicados. Em algumas famí-
lias de ransomware, especialmente as que usam a crip-
tografia simétrica e guardam a chave dentro do códi-
go malicioso, é possível recuperar os arquivos usando 
a ferramenta específica de descriptografia; ainda que 
cada vez sejam menores as ameaças que usam este 
tipo de modelo. A grande maioria de famílias de ran-
somware que usa mecanismos de criptografia são mais 
sofisticadas, como o Ryuk, e são impossíveis de des-
criptografar sem a chave correta.

Em qualquer caso, se ocorrer uma infecção é reco-
mendável limpar o equipamento da infecção, seja uti-
lizando uma ferramenta de segurança ou reinstalando 
o sistema, e na sequência recuperar a informação e os 
arquivos através de uma cópia de segurança limpa.
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Pagar ou não 
pagar?

Hoje em dia o ransomware é um negócio rentável para 
os cibercriminosos, já que muitas pessoas e empresas 
decidem ceder às exigências e pagar o resgate em tro-
ca de recuperar suas informações.

Em 2020, foi registrado um crescimento importante 
dos lucros dos grupos de ransomware, produto da quan-
tidade de novos grupos e, também, devido ao cresci-
mento dos montantes exigidos para o pagamento dos 
regates. Em 2018, atacantes comprometeram com ran-
somware a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, e soli-
citaram o pagamento de 51.000 dólares para recuperar 
as informações, enquanto em 2020, foram registrados 
vários ataques, nos quais os criminosos solicitaram 
vários milhões de dólares para recuperar os arquivos e 
evitar o vazamento das informações.

Em geral, ao fazer o pagamento, recupera-se a chave 
para descriptografar a informação, já que se se pro-
pagasse que os invasores não mantém seu lado no 
acordo, ninguém pagaria. No entanto, desde o labo-
ratório da ESET recomendamos não pagar o resgate 
nem ceder as exigências, por dois motivos concretos. 

Ainda que em muitos casos ao pagar o resgate se res-
taure o acesso aos dados, a realidade é que se está ne-
gociando com um cibercriminoso do outro lado, so-
bre quem não conhecemos a identidade e nem temos 
forma de encontrá-lo. Portanto, não existe nenhuma 
garantia de que realmente enviará as chaves de des-
criptografia. Na verdade, houve casos nos quais a 
informação não foi recuperada, o delinquente nunca 
respondeu após o pagamento do resgate ou até soli-
citou o pagamento três vezes antes de realmente de-
volver o acesso aos dados. 

Por outro lado, ceder frente a estas exigências contri-
bui para que o negócio do ransomware seja cada vez 
mais rentável para os invasores, e portanto, esses irão 
aperfeiçoando suas técnicas e adaptando-se a novos 
cenários. Se as vítimas tiverem cópias de suas dados 
e estiverem prevenidas, não será necessário pagar o 
resgate, e por isso que o negócio irá decair. 

Por último, o pagamento do resgate não significa que 
o usuário vá estar fora de perigo. Os criminosos po-
dem deixar malware no equipamento, além de que 
agora sabem que você está disposto a pagar para re-
cuperar o acesso ao equipamento ou aos dados. Em 
resumo, poderia voltar a ser o alvo de outro ataque.
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O ransomware é uma ameaça que chegou para ficar. Vem evoluindo há vários anos, usando mé-
todos e algoritmos de criptografia cada vez mais complexos. Lamentavelmente, enquanto essa 
ameaça continuar sendo uma das atividades mais rentáveis para os cibercriminosos, esses irão 
aperfeiçoando suas técnicas e adaptando-se a novos cenários. De todas as maneiras, as mes-
mas técnicas de propagação continuarão vigentes: farsas, arquivos anexos em e-mails e, princi-
palmente, exploração de vulnerabilidades.

Está claro que as coisas estão ficando cada vez mais sofisticadas no mundo da tecnologia e 
as ameaças acompanham essa evolução. Com o aparecimento dos dispositivos móveis, não 
tardaram em aparecer as variações de ransomware e outras ameaças que afetem dispositivos 
Android, e com o auge da Internet das Coisas já se começam a ver códigos maliciosos que afe-
tam esses equipamentos. Por outro lado, a adoção de novos mecanismos de extorsão deixa 
em evidência que o objetivo é o dinheiro e que os cibercriminosos farão as mudanças e ajustes 
necessários para garantir maiores probabilidades de que as vítimas paguem.

Portanto, com o ransomware cada vez mais evoluído e as novas tecnologias no auge, é de vi-
tal importância a educação dos usuários, tanto em sua vida pessoal como nas suas atividades 
dentro da empresa. Assim como também é indispensável para as organizações combater esse 
tipo de ameaças com uma correta gestão da segurança e, no caso de haver vítimas, não realizar 
nenhum pagamento para acabar com essa conduta criminosa.

Conclusão
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