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Prefácio
Antes de ingressar na Palo Alto Networks, servi 35 anos nas Forças Armadas dos Estados Unidos e, nos últimos 
10 anos, dediquei-me a atribuições relacionadas aos assuntos cibernéticos. Durante a minha gestão, pude ver em 
primeira mão como o ransomware era uma grande ameaça à segurança nacional – e ainda vemos isso hoje. 

O ransomware é uma das principais ameaças na segurança cibernética. De acordo com o Identity Theft Resource 
Center, houve 878 ataques cibernéticos em 2020, 18% dos quais foram registrados como ransomware.1 Esse tipo 
de ameaça é uma área de foco para a Palo Alto Networks. Nossas equipes de inteligência de ameaças globais da 
Unit 42 e de resposta a incidentes trabalharam em conjunto para criar o Relatório de ameaças de ransomware 
da Unit 42 de 2021 para fornecer as informações mais recentes sobre as principais variantes de ransomware, 
as tendências de pagamentos de resgate de ransomware e as melhores práticas de segurança para que possamos 
compreender e gerenciar melhor as nossas respostas às ameaças atuais. 

Simplificando: o ransomware é um negócio lucrativo. O resgate médio pago por organizações nos EUA, Canadá 
e Europa aumentou de US$ 115.123 em 2019 para US$ 312.493 em 2020 – um aumento de 171% de um ano para o 
outro. Com novas táticas, como a extorsão dupla, esse número só vai continuar a aumentar.

Organizações em todo o mundo estão sendo reféns de ransomware, e muitas estão sendo forçadas a pagar os 
criminosos cibernéticos porque elas não estão equipadas para combater a ameaça por vários motivos, desde 
a falta de backups recuperáveis até o custo do tempo de inatividade, superando o custo de pagar o resgate.

Precisamos reduzir significativamente esse empreendimento criminoso, e é por isso que estou orgulhoso de que a 
Palo Alto Networks seja membro da Ransomware Task Force (Força-tarefa de Ransomware - RTF) do Institute for 
Security and Technology, do qual atuo como copresidente.

A RTF está focada no desenvolvimento de um conjunto de recomendações para uma estratégia abrangente de 
forma a mitigar as ameaças de ransomware. Para desenvolver um conjunto de soluções que atacará todos os 
aspectos do flagelo do ransomware, a RTF recrutou um grande e diversificado conjunto de especialistas que estão 
atualmente investigando uma ampla gama de recomendações – reconhecendo todo o bom trabalho que já foi feito 
nesse aspecto.

Isso significa explorar questões como:

• O que podemos fazer para preparar melhor as organizações contra um ataque de ransomware? 

• Como as organizações podem entender e responder melhor a um ataque de ransomware? 

• Quais são as maiores barreiras para a adoção da segurança de ransomware? 

• Como podemos tornar mais difícil para os agentes de ransomware realizar um ataque? 

• Como podemos tornar o resultado de um ataque de ransomware menos destrutivo? 

• Como podemos criar soluções personalizadas para as muitas vítimas diferentes de ataques de ransomware? 

À medida que essas discussões avançam, a força-tarefa visa fornecer recomendações claras e viáveis para os 
tomadores de decisão do setor público e privado internacionalmente no 2º trimestre de 2021.

Acredito que recursos como o Relatório sobre ameaças de ransomware da Unit 42 de 2021 nos ajudarão nesse 
esforço de aprender tudo o que pudermos sobre esse tipo de ameaça, permitindo-nos trabalhar nos setores 
público e privado para reduzir de forma colaborativa o problema do ransomware a algo mais administrável do 
que a ameaça significativa que enfrentamos hoje.

John Davis 
Major General aposentado do Exército dos EUA 
Vice-presidente do Setor Público na Palo Alto Networks

1. “2020 Data Breach Report,” ITRC, 28 de janeiro de 2021, https://notified.idtheftcenter.org/s/2020-data-breach-report.

https://securityandtechnology.org/ransomwaretaskforce/
https://notified.idtheftcenter.org/s/2020-data-breach-report
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Resumo executivo
Para avaliar o estado atual do cenário de ameaças de ransomware, as equipes de inteligência de 
ameaças da Unit 42 e a equipe de resposta a incidentes colaboraram para analisar o cenário de ameaças 
de ransomware em 2020, fazendo uso dos seus dados globais.

Este relatório detalha as principais variantes de ransomware (com links para avaliações de ameaças para 
cada variante), a média de pagamentos de ransomware, previsões de ransomware e as próximas etapas 
práticas para reduzir imediatamente o risco de ransomware.

Os criminosos cibernéticos estão 
ganhando e exigindo mais dinheiro 
do que nunca 
Observação: Os dados a seguir são dos EUA, 
Canadá e Europa.

O resgate médio pago pelas organizações 
aumentou de US$ 115.123 em 2019 para 
US$ 312.493 em 2020, um aumento de 
171% ano a ano. Além disso, o maior resgate 
pago por uma organização dobrou de 2019 a 
2020, de US$ 5 milhões para US$ 10 milhões. 
Enquanto isso, os criminosos cibernéticos 
estão ficando gananciosos. De 2015 a 2019, 
a maior demanda por ransomware foi de 
US$ 15 milhões. Em 2020, a maior demanda 
de ransomware cresceu para US$ 30 milhões.

É importante ressaltar que as demandas de 
resgate do Maze em 2020 foram em média de 
US$ 4,8 milhões, um aumento significativo 
em comparação com a média de US$ 847.344 
em todas as famílias de ransomware em 2020. 
Os criminosos cibernéticos sabem que podem 
ganhar dinheiro com ransomware e continuam 
a ser mais ousados com suas demandas.

Organizações de saúde na mira 
O mundo mudou com a COVID-19, e os 
operadores de ransomware aproveitaram 
a pandemia para atacar as organizações 
– principalmente o setor de saúde, que 
era o setor vertical mais direcionado para 
ransomware em 2020. Os operadores de 
ransomware foram descarados em seus 
ataques na tentativa de ganhar o máximo 
de dinheiro possível, sabendo que as 
organizações de saúde – que precisavam 
continuar operando para tratar pacientes com 
COVID-19 e ajudar a salvar vidas – não podiam 
ter seus sistemas bloqueados e estariam mais 
propensas a pagar um resgate. 

Nesse contexto, o ransomware Ryuk 
ganhou destaque. Em outubro de 2020, 
uma consultoria conjunta de segurança 
cibernética foi emitida pela Agência de 
Segurança de Infraestrutura e Segurança 
Cibernética (CISA), o Federal Bureau of 
Investigation (FBI) e o Departamento de Saúde 
e Serviços Humanos (HHS), alertando as 
organizações de saúde contra ataques do Ryuk.

A ascensão da extorsão dupla 
Um ataque de ransomware comum consiste 
em o operador do ransomware criptografar 
dados e forçar a vítima a pagar um resgate para 
desbloqueá-los. Em um caso de extorsão dupla, 
os operadores de ransomware criptografam e 
roubam dados para coagir ainda mais a vítima 
a pagar um resgate. Se a vítima não pagar o 
resgate, os operadores de ransomware vazam 
os dados em um site de vazamento ou domínio 
da dark web, com a maioria dos sites de 
vazamento hospedados na dark web. Esses 
locais de hospedagem são criados e gerenciados 
pelos operadores de ransomware. Pelo menos 
16 variantes diferentes de ransomware agora 
ameaçam expor dados ou utilizar sites de 
vazamento, e mais variantes provavelmente 
continuarão com essa tendência.

A família de ransomware que mais fez uso 
dessa tática foi o NetWalker. De janeiro de 
2020 a janeiro de 2021, o NetWalker vazou 
dados de 113 organizações vítimas em todo o 
mundo, ultrapassando de longe outras famílias 
de ransomware. RagnarLocker foi o segundo, 
vazando dados de 26 vítimas em todo o mundo. 
É importante notar que o Departamento de 
Justiça dos Estados Unidos anunciou em 
janeiro de 2021 que havia coordenado ações de 
aplicação da lei internacional para interromper a 
gangue de ransomware NetWalker. O domínio 
na dark web gerenciado pelos operadores 
NetWalker, que hospedava dados vazados, 
não está mais acessível.

https://us-cert.cisa.gov/ncas/alerts/aa20-302a
https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-launches-global-action-against-netwalker-ransomware
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01
Principais observações sobre 
ransomware em 2020
Pandemia COVID-19
Os adversários aproveitam os eventos atuais para induzir as vítimas a abrir e-mails de phishing, visitar sites 
falsos ou baixar arquivos maliciosos. Caso em questão: com o impacto global da pandemia COVID-19, os atacantes 
de ransomware a exploraram fortemente como um tema em ataques de ransomware direcionados a uma 
variedade de setores. Embora o setor de saúde tenha sido o principal alvo em 2020 devido ao coronavírus, muitas 
indústrias sofreram profundamente com os incidentes de ransomware.

Enfrentando uma perspectiva financeira mais frágil ao longo do ano, bem como com os desafios adicionais dos 
funcionários que trabalham em casa, muitas empresas tiveram que se contentar com menos. Com menos pessoal 
e mais cortes de orçamento, a conscientização sobre ameaças virtuais e as proteções de segurança cibernética 
podem ser mais difíceis de implementar.

Mudanças na abordagem
O ransomware se tornou cada vez mais fácil de obter e está disponível em muitos formatos voltados para várias 
plataformas. Observamos mudanças de modelos de alto volume e abordagem “spray-and-pray” (literalmente, 
"atirar para todo lado") para um modelo mais focado de “stay-and-play” (ficar e brincar), onde os operadores 
dedicam seu tempo para conhecer as vítimas e suas redes, seguindo uma abordagem de penetração de rede mais 
tradicional.

Plataformas como alvos
Além do ransomware que é observado no Microsoft Windows®, Apple macOS® e sistemas operacionais móveis, 
agora estamos vendo o Linux também na mira.

Facilidade de uso e disponibilidade
Os adversários entendem que o ransomware, especificamente o modelo baseado em assinatura de ransomware 
como serviço (ransomware as a service - RaaS), é simples de executar, excepcionalmente eficaz e potencialmente 
lucrativo – tanto em pagamentos diretos quanto na venda de informações valiosas. O modelo RaaS permite que os 
usuários utilizem o software de ransomware existente para realizar ataques, ganhando assim uma porcentagem 
de cada pagamento de resgate bem-sucedido.

Os operadores de ransomware continuam a obter acesso aos ambientes das vítimas por meio de métodos 
tradicionais, incluindo phishing, credenciais fracas ou comprometidas de Remote Desktop Protocol (Protocolo 
de área de trabalho remota - RDP) e exploração de vulnerabilidades de aplicativos/softwares. Apesar de a força de 
trabalho remota de 2020 ser maior, essas técnicas de invasão continuaram sendo as mesmas. Muitos operadores 
também estão combinando malware comum, como Dridex, Emotet e Trickbot para o acesso inicial. Uma vez 
dentro da rede, os adversários usam ferramentas nativas como PSExec e PowerShell para enumerar a rede e 
mover-se lateralmente.

A ascensão da extorsão dupla
Várias famílias de ransomware – NetWalker, RagnarLocker, DoppelPaymer e muitas outras, como mostrado na 
figura 1 – mostraram sua capacidade de transferir ilegalmente dados e usar técnicas de extorsão dupla. Em vez de 
apenas criptografar arquivos no(s) host(s) da vítima, os operadores transferem os arquivos primeiro para coagir 
ainda mais a vítima a pagar o resgate. Os arquivos transferidos ilegalmente são então publicados, ou ameaçados 
de publicação, em um site de vazamento de dados público ou na dark web, com a maioria dos sites de vazamento 
hospedados na dark web. Esses locais de hospedagem são criados e gerenciados pelos operadores de ransomware. 
Alguns operadores de ransomware provam ainda mais seu conhecimento do ambiente de rede da vítima exibindo 
os dados na forma de diretórios ou árvores de arquivos.



 Palo Alto Networks | Unit 42 | Relatório sobre ameaças de ransomware, 2021      6

A Figura 1 oferece uma visão geral de alto nível das vítimas impactadas por sites de vazamento que ainda 
existiam em janeiro de 2021. Isso nos dá uma compreensão da enorme escala dos danos que esses operadores de 
ransomware estão causando. Mais notavelmente, os vazamentos de ransomware do NetWalker lideram a lista 
com impressionantes 33%, e outros grupos são responsáveis por 7% ou menos cada um. Também é importante 
destacar que uma ação coordenada de aplicação da lei internacional foi conduzida para interromper a gangue de 
ransomware NetWalker em 27 de janeiro de 2021. O domínio na dark web gerenciado pelos operadores NetWalker 
não está mais acessível.

Figura 1: Número de organizações vítimas em todo o mundo, por família de ransomware, 
com dados publicados em sites de vazamento, janeiro de 2020 – janeiro de 2021
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Também analisamos o número de organizações vítimas 
com dados publicados em sites de vazamento, por região. 
Conforme visto na figura 2, a região das Américas foi a 
mais atingida, seguida pela EMEA (Europa, Oriente Médio 
e África) e JAPAC (Japão e Ásia-Pacífico).

Das organizações vítimas com dados publicados em 
sites de vazamento, os três principais países afetados 
globalmente foram os Estados Unidos (47% das 
organizações), Canadá (12%) e Alemanha (8%). Se essas 
porcentagens forem proporcionais a quantas organizações 
realmente pagam o resgate, isso pode significar que as 
organizações nos Estados Unidos são mais lucrativas 
para os operadores de ransomware do que outras. Além 
disso, dada a crescente aceitação de soluções de seguro 
cibernético em países como Estados Unidos, Canadá 
e Alemanha, muitas empresas podem decidir pagar o 
resgate se já estiverem cobertas por suas respectivas 
seguradoras. A Figura 3 fornece uma análise da Figura 2 
de uma perspectiva global.

Américas
62%

Europa,
Oriente
Médio

e África
29%

Japão
e Ásia-

Pacífico
9%

Figura 2: Porcentagem do total de 
organizações vítimas com dados publicados 

em sites de vazamento por região, janeiro 
de 2020 – janeiro de 2021

https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-launches-global-action-against-netwalker-ransomware
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Figura 3: Números de organizações vítimas com dados publicados 
em sites de vazamento por país, janeiro de 2020 – janeiro de 2021

100+ 20–40 10–20 1–10

Número de organizações vítimas com dados publicados em sites de vazamento por país

Estados Unidos 151 Bélgica 4 Chile 1 Paquistão 1

Canadá 39 Suécia 4 Colômbia 1 Peru 1

Alemanha 26 África do Sul 3 Croácia 1 Polônia 1

Reino Unido 17 Espanha 3 Grécia 1 Portugal 1

França 16 Japão 2 Hong Kong 1 Arábia Saudita 1

Índia 11 México 2 Jamaica 1 Singapura 1

Austrália 7 Nova Zelândia 2 Quênia 1 Sri Lanka 1

Brasil 5 Coreia do Sul 2 Luxemburgo 1 Taiwan 1

Israel 5 Suíça 2 Malásia 1 Tailândia 1

Itália 5 Áustria 1 Noruega 1 Emirados Árabes 
Unidos 1
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Figura 4: Número de organizações vítimas com dados publicados em sites 
de vazamento, globalmente por setor, janeiro de 2020 – janeiro de 2021

A Figura 4 divide as organizações vítimas por seus respectivos setores, mostrando o número de organizações 
por setor em que os dados foram expostos a um site de vazamento controlado pelos operadores de ransomware. 
Muitos dos operadores vazaram os dados de cada organização, provavelmente em um esforço para pressionar as 
organizações vítimas a pagar o resgate dentro de um prazo, caso contrário os operadores decidem vazar os dados 
completos. Os dados publicados de cada organização variaram de 30 MB a mais de 1000 GB.

A reintrodução de campanhas de DDoS
Várias famílias de ransomware foram identificadas usando distributed denial-of-service (rejeição distribuída de 
serviço - DDoS) contra sites de vítimas como vantagem adicional. Por exemplo, os operadores de ransomware 
Avaddon começaram a empregar ataques DDoS contra organizações vítimas que não cooperam com os agentes 
durante o período de negociação. Esse conceito não é novo. Em 2016 e novamente em 2019, os operadores estavam 
enviando ameaças de DDoS para as vítimas se elas não pagassem. No entanto, em 2020, essa estratégia destrutiva 
foi reintroduzida.

Custos de incidentes de ransomware
Organizações de todos os tamanhos em muitos setores foram afetadas por ransomware. Em comparação com 
2019, observamos um aumento de casos de resposta a incidentes de ransomware em vários setores nos EUA, 
Canadá e Europa, conforme mostrado na figura 5. Embora essa figura represente um resumo da segmentação 
geral da indústria, não é representativa em relação ao aumento conhecido de incidentes em setores como saúde, 
manufatura e educação. Os ataques de ransomware ao longo de 2020 foram mais complexos do que nos anos 
anteriores, levando a tempos de resposta à violação mais longos e aprofundados.  

Mais notavelmente, o setor de tecnologia da informação viu um aumento de 65% nos casos de resposta a 
incidentes de ransomware de 2019 a 2020. Conforme as organizações mudaram para forças de trabalho remotas 
devido à pandemia COVID-19, os operadores de ransomware adaptaram suas táticas de acordo, incluindo o uso de 
e-mails maliciosos contendo assuntos sobre a pandemia e até mesmo aplicativos móveis maliciosos que alegavam 
oferecer informações sobre o vírus.
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Figura 5: Casos de resposta a incidentes de ransomware 
por setor em 2019 e 2020 nos EUA, Canadá e Europa

Além disso, os agentes de ransomware estão exigindo mais dinheiro ano após ano nos Estados Unidos, Canadá 
e Europa. Em 2020, os pedidos de resgate foram em média US$ 847.344, muitas vezes solicitados na forma 
de bitcoin ou criptomoeda Monero. Essa quantidade pode variar drasticamente dependendo da família de 
ransomware. 

O custo total de um incidente de ransomware também costuma ser muito maior do que a própria demanda. 
Em 2020, o custo médio de um trabalho forense (ou investigação de resposta a incidentes) foi de US$ 73.851, 
mesmo quando os backups foram considerados uma opção viável para a organização. Esse número não leva em 
conta outros custos potencialmente acumulados, monetários ou demais, trazendo o custo médio total geral a 
um número que incapacitaria muitas empresas.

A Tabela 1 mostra uma análise dos custos de ransomware.

Tabela 1: Custos associados a incidentes de ransomware em 2020 nos EUA, Canadá e Europa (US$)

Dados de 2020 Dados anteriores (quando 
disponíveis)

Média do pedido de resgate US$ 847.344 —

Média do resgate pago US$ 312.493 US$ 115.123 (2019)

Maior demanda de resgate US$ 30.000.000 US$ 15.000.000 (2015–2019)

Maior resgate pago US$ 10.000.000 US$ 5.000.000 (2015–2019)

Menor pedido de resgate US$ 1.000 —

Custo médio de envolvimento forense US$ 73.851 US$ 62.981 (2019)

Custo médio de envolvimento forense, pequenas e médias 
empresas US$ 40.719 —

Demanda média de resgate, pequenas e médias empresas US$ 718.414 —

Custo médio de envolvimento forense, grande empresa US$ 207.875 —

Pedido médio de resgate, grande empresa US$ 2.923.122 —

https://www.paloaltonetworks.com/resources/datasheets/crypsis-corporate-overview
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02
Principais variantes de ransomware 
em 2020
2020 foi um ano importante para o ransomware. Vimos famílias novas e antigas de ransomware causando 
estragos nas indústrias em todo o mundo. Os operadores de ransomware tiraram proveito das preocupações 
generalizadas da COVID-19 conduzindo ataques de phishing contendo temas relacionados à pandemia e 
direcionados fortemente a setores já sobrecarregados, como o de saúde. Embora a lista a seguir não seja completa, 
a Palo Alto Networks observou essas famílias de ransomware durante o ano de 2020.

Ryuk
Desde agosto de 2018, vários setores, incluindo governo, saúde, energia e alta tecnologia, foram visados pelo 
ransomware Ryuk. Ao longo de 2020, vimos um aumento significativo nos ataques de ransomware Ryuk 
direcionados à educação, saúde e organizações governamentais/militares principalmente nos Estados Unidos, 
mas também no Reino Unido e no Canadá. Um grande foco foi colocado nos sistemas hospitalares, provavelmente 
devido à necessidade de tempo de atividade, uma vez que esses sistemas estavam sobrecarregados com o 
tratamento da pandemia COVID-19 em andamento. Observamos os pedidos de resgate iniciais de Ryuk variando 
de US$ 600.000 a US$ 10 milhões em vários setores. Na maioria das vezes, esses pagamentos foram comunicados 
usando uma conta ProtonMail e solicitados na forma de bitcoin.

Para obter acesso a um sistema de destino, o Ryuk comprometeu hosts por meio de macros maliciosas em 
documentos de phishing, utilizou malware de commodities como Trickbot, BazaLoader e Emotet e utilizou 
técnicas de exploração que permitem que software malicioso escape aos produtos de segurança de endpoint. 
Em alguns casos, o Ryuk foi instalado semanas ou até meses depois que um malware de backdoor, como o 
Trickbot, foi observado no host da vítima. Em pelo menos uma instância, ele foi implantado após o horário 
comercial usando contas de serviço de backup. Depois de obter acesso a um sistema, os operadores do Ryuk 
aproveitarão as conexões RDP para implantar a carga útil do Ryuk ou mover-se lateralmente pela rede. Durante 
a infecção ativa, o Ryuk fecha e criptografa todos os arquivos, incluindo seu próprio documento malicioso que 
resultou no download inicial. Um arquivo chamado “RyukReadMe” é colocado no sistema e ferramentas como 
PowerShell e Windows Management Instrumentation (WMI) são usadas para enumerar a rede enquanto evita a 
detecção. Acredita-se que o ransomware Ryuk esteja associado ao grupo de ameaças Wizard Spider.

Visite o blog da Unit 42 para obter mais informações sobre o ransomware Ryuk.

Maze (ChaCha)
O ransomware Maze, uma variante da família de ransomware ChaCha, foi observado pela primeira vez ativo 
por volta de maio de 2019 e aumentou a atividade exponencialmente no início de 2020. Usando documentos de 
phishing maliciosos do Microsoft Word e Excel, o Maze visou organizações globalmente em muitos setores, 
explorando serviços externos vulneráveis usando kits de exploração como o Spelevo para obter acesso aos 
ambientes de vítima. Os setores afetados pelo Maze incluem finanças, saúde, transporte e logística, alta 
tecnologia, telecomunicações, construção e engenharia, mídia e comunicação e muitos outros nos EUA, Reino 
Unido, Canadá, França e Suíça.

No final de 2020, o Maze começou a entregar sua carga útil de ransomware de dentro de uma virtual machine 
(máquina virtual - VM) como um meio de evitar a detecção. Essa nova técnica foi observada pela primeira 
vez no RagnarLocker e permite que o ransomware se implante como uma VM em quase todos os dispositivos 
direcionados que ele infecta. A carga útil de criptografia de arquivo Maze foi entregue em uma imagem de disco 
virtual do VirtualBox identificada em um arquivo MSI do Windows. Também incluído no arquivo MSI estava 
um hipervisor VirtualBox usado para executar a VM. Em alguns casos, os operadores implantaram a carga útil 
dias após estabelecer a persistência na rede. O Maze também usa várias ferramentas, incluindo Cobalt Strike, 
Mimikatz, PowerSploit e ProcDump, durante as campanhas. 

https://www.crowdstrike.com/blog/big-game-hunting-with-ryuk-another-lucrative-targeted-ransomware/
https://unit42.paloaltonetworks.com/ryuk-ransomware/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/maze-ransomware-says-computer-type-determines-ransom-amount/
https://unit42.paloaltonetworks.com/threat-brief-maze-ransomware-activities/
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Antes da criptografia de arquivos, os operadores de Maze podiam transferir arquivos para obter mais vantagens e 
obter o pagamento de resgate desejado. Esses arquivos, ou ameaças de expô-los, foram publicados em um site de 
vazamento. Em 2020, a demanda de resgate do Maze foi em média de US$ 4,8 milhões, um aumento significativo 
em comparação com a demanda de resgate média de US$ 847.344 em todas as famílias de ransomware em 2020. 
A comunicação direta com os operadores se dava por meio de um site do Tor.

Em novembro de 2020, os agentes do Maze anunciaram sua retirada do meio de ransomwares. No entanto, 
seu legado parece viver no ransomware Egregor, que começou a surgir pouco antes desse anúncio. Essas ações 
seguem um padrão semelhante ao do grupo de ransomware GandCrab, que anunciou sua retirada em maio de 
2019, apenas para retornar incorporado pelo REvil. 

Visite o blog da Unit 42 para obter mais informações sobre o ransomware Egregor ou o ransomware Maze.

Defray777
O Defray777, também conhecido como RansomEXX e Target777, foi descoberto em 2017. Executado inteiramente 
na memória, é o primeiro ransomware a ter arquivos executáveis autônomos para Windows e Linux, no qual 
a versão do Windows criptografará todos os arquivos e a variante do Linux criptografará apenas os diretórios 
especificados por meio de um argumento de linha de comando. Perto do final de 2020 e em 2021, os operadores 
do Defray777 começaram a exibir sua capacidade de transferir dados. Os dados associados às vítimas deste 
ransomware começaram a aparecer na dark web. O Defray777 está associado ao grupo de ameaças PyXie e tem 
como alvo os setores de saúde, educação, manufatura, governo, construção e engenharia e alta tecnologia nos 
EUA, Canadá, Austrália, Japão, França e Brasil.

Entre fevereiro e outubro de 2020, observamos o Defray777 ao lado de malware comum, como Trickbot e IcedID. 
Como muitas outras famílias de ransomware, o Defray777 é entregue mais comumente por e-mails de phishing 
contendo documentos maliciosos da Microsoft ou vulnerabilidades de software abusivas. O Defray777 é executado 
usando Cobalt Strike após a instalação de malware backdoor, como Vatet, e, após a criptografia, renomeia 
arquivos usando uma extensão de arquivo como .[ID exclusiva][número hexadecimal de oito dígitos] ou contendo 
777 ou .txd0t. Os resgates para essa variante foram registrados entre US$ 16.000 e US$ 42.000, exigidos via 
bitcoin.

Visite o blog da Unit 42 para obter mais informações sobre o ransomware Defray777.

WastedLocker
Um dos nomes mais recentes no cenário de ransomware é WastedLocker. Desde pelo menos maio de 2020, 
o WastedLocker tem sido usado ativamente contra vários setores verticais da indústria – principalmente aqueles 
com um grande número de ativos, o que acaba resultando em pedidos de resgate maiores que poderiam ser de 
US$ 10 milhões ou mais. WastedLocker está associado ao grupo de ameaças conhecido como Evil Corp, o mesmo 
grupo responsável pelas atividades de Dridex e BitPaymer.

Entre junho e setembro de 2020, a Unit 42 observou o WastedLocker visando os setores de tecnologia da 
informação, jurídico, farmacêutico, manufatura e transporte e logística nos Estados Unidos e no Reino 
Unido. Esses operadores têm sido extremamente bem-sucedidos com suas infecções de ransomware, graças 
a alguns dos recursos de malware, incluindo a capacidade de se mascarar como um navegador falso ou outra 
atualização de software. O WastedLocker foi desenvolvido com a evasão de defesa em mente, pois contém a 
capacidade de contornar os recursos de detecção de malware com base em comportamento no software de 
segurança antimalware e criptografa de forma transparente os documentos armazenados em cache na memória. 
Os operadores também foram observados usando ferramentas padrão disponíveis (por exemplo, Cobalt Strike 
e PSExec) não apenas para acesso inicial, mas também para enumeração de sistema, movimento lateral e 
comunicações de comando e controle (C2).

Visite o blog da Unit 42 para obter mais informações sobre o ransomware WastedLocker.

https://blog.malwarebytes.com/ransomware/2020/11/maze-ransomware-gang-announces-retirement/
https://unit42.paloaltonetworks.com/egregor-ransomware-courses-of-action/
https://unit42.paloaltonetworks.com/threat-brief-maze-ransomware-activities/
https://unit42.paloaltonetworks.com/vatet-pyxie-defray777/
https://www.pcrisk.com/removal-guides/14586-target777-ransomware
https://sensorstechforum.com/txd0t-virus-file-ransomexx-remove/
https://unit42.paloaltonetworks.com/ransomware-threat-assessments/8
https://blog.malwarebytes.com/threat-spotlight/2020/07/threat-spotlight-wastedlocker-customized-ransomware/
https://research.nccgroup.com/2020/06/23/wastedlocker-a-new-ransomware-variant-developed-by-the-evil-corp-group/
https://unit42.paloaltonetworks.com/wastedlocker
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GandCrab + REvil
Lançado em janeiro de 2018, o ransomware GandCrab causou um impacto considerável nos bolsos de muitas 
organizações. Apesar do anúncio de retirada em maio de 2019 e da prisão de um distribuidor importante em 
julho de 2020, bem como de um descriptografador disponível publicamente para várias versões do ransomware, 
continuamos a ver tentativas de infecção do GandCrab em várias organizações ao longo de 2020. Na verdade, 
até novembro de 2020, o GandCrab representou aproximadamente 45% das variantes de ransomware observadas 
coletadas da telemetria da Unit 42.

Em abril de 2019, o ransomware REvil (também conhecido como Sodinokibi) começou a surgir, visando os 
serviços profissionais e jurídicos, manufatura, mídia e comunicação, atacado e varejo, construção e engenharia 
e setores de energia nos EUA, Austrália, Canadá, Finlândia, e Hong Kong. Essa variante de ransomware, 
provavelmente desenvolvida pelos mesmos criadores do GandCrab, continuou a seguir o modelo tradicional de 
ransomware como serviço com preferência por vulnerabilidades RDP ou phishing para acesso inicial. Uma vez em 
um sistema, o malware tenta iniciar solicitações de DNS para vários domínios seguidos por uma conexão TLS 1.0 
após a resolução de DNS. 

Em janeiro de 2020, os operadores de ameaças começaram a utilizar métodos de extorsão dupla, informando às 
vítimas que exporiam publicamente os dados roubados se o resgate não fosse pago. Os pedidos de resgate foram 
solicitados em bitcoin e Monero, variando de US$ 18.000 a US$ 1,3 milhão.  

Visite o blog da Unit 42 para obter mais informações sobre o ransomware GandCrab e REvil.

NetWalker
O NetWalker (às vezes chamado de MailTo) é outra variante de ransomware que expôs dados comprometidos 
de vítimas na dark web, vazando dados de mais de 100 organizações em 2021. O NetWalker foi implantado 
ativamente desde agosto de 2019, visando os setores de governo, saúde, manufatura, transporte, logística e 
energia nos EUA, Canadá, Arábia Saudita, França, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia, Suécia, Paquistão, Índia, 
Tailândia, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, Colômbia e África do Sul. As organizações de vítimas viram-se 
com pedidos de resgate que variam de US$ 100.000 a US$ 2 milhões em bitcoin.

O NetWalker é baseado em PowerShell e executado diretamente na memória por meio de injeção reflexiva. 
Ele foi entregue às organizações por meio de e-mails de phishing, credenciais RDP fracas ou VPN e aplicativos 
da web expostos e, muitas vezes, disseminado por meio da execução remota do Server Message Block (Bloco de 
mensagens de servidor - SMB) usando PSExec. 

Em janeiro de 2021, os sites Tor usados para se comunicar com as vítimas do NetWalker foram retirados do ar por 
meio de um esforço coordenado com as autoridades internacionais. O NetWalker suporta o modelo afiliado de 
ransomware. Embora muitas das vítimas infectadas tenham sido solicitadas a se comunicarem com os operadores 
por meio do Tor, em pelo menos um caso as vítimas receberam comunicação por e-mail padrão. O site de 
comunicação principal pode ter sido desativado. No entanto, o malware ainda existe, assim como a capacidade de 
criar novas maneiras de interagir com as vítimas. O NetWalker está associado ao grupo de ameaças Circus Spider.

Visite o blog da Unit 42 para obter mais informações sobre o ransomware NetWalker.

DoppelPaymer
Outra variante de ransomware que surgiu em 2019 e se consolidou em 2020 é o DoppelPaymer, um descendente 
conhecido do ransomware BitPaymer.

Como vetor de infecção inicial, observou-se que o DoppelPaymer usa atualizações de software falsas. Depois de 
baixada e executada, a atualização falsa baixa e executa um malware de segundo estágio, como o Dridex, em um 
sistema infectado. Ferramentas de pós-exploração prontas para uso, como Cobalt Strike, PowerShell Empire e 
Mimikatz, também foram observadas durante infecções por DoppelPaymer, assim como PSExec (especificamente 
para facilitar o movimento lateral em ambientes comprometidos). Além disso, uma ferramenta chamada Process 
Hacker, que pode ser usada para encerrar serviços e processos de segurança, também foi observada nesses 
incidentes.

https://securityboulevard.com/2020/08/belarus-announces-arrest-of-gandcrab-ransomware-distributor/
https://unit42.paloaltonetworks.com/ransomware-threat-assessments/7
https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-launches-global-action-against-netwalker-ransomware
https://go.crowdstrike.com/rs/281-OBQ-266/images/ReportCSIT-20081e.pdf
https://unit42.paloaltonetworks.com/ransomware-threat-assessments/2
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No que diz respeito às abordagens de vitimização, os operadores do DoppelPaymer aderiram à tendência de 
extorsão dupla. Em fevereiro de 2020, eles lançaram um site de vazamento, ameaçaram vender dados na dark 
web e até criaram uma conta no Twitter para exposição geral. Além disso, de acordo com o FBI, sabe-se que os 
operadores do DoppelPaymer ligam para as vítimas para pressioná-las a pagar resgates. 

Em termos de vítimas, os operadores da DoppelPaymer têm como alvo os governos estaduais e locais, além de 
setores como atacado e varejo, manufatura, finanças, seguros, transporte e logística, alta tecnologia, hotelaria 
e imóveis nos EUA, Canadá, México, África do Sul, Bélgica, Itália, Noruega e Alemanha. As demandas de resgate 
do DoppelPaymer para 2020 foram relativamente altas, variando de US$ 50.000 a US$ 1,5 milhão, inicialmente 
solicitadas em bitcoin. O DoppelPaymer está possivelmente associado ao grupo de ameaças Indrik Spider.

Visite o blog da Unit 42 para obter mais informações sobre o ransomware DoppelPaymer.

Dharma
Uma das famílias de ransomware mais antigas que ainda vemos ativamente implantada hoje, o Dharma (também 
conhecido como CrySIS e Wadhrama) foi identificado pela primeira vez publicamente em 2016. Esse ransomware 
normalmente se espalha por meio de arquivos de instalação de software falsos ou e-mails de phishing e usa 
servidores RDP inseguros ou fracos. O Dharma tenta aumentar os privilégios por meio do uso do SMB. Os arquivos 
geralmente são criptografados com a extensão .cezar. No entanto, muitas outras extensões de arquivo foram 
observadas após a criptografia. O código-fonte do Dharma foi colocado à venda em fóruns de hackers por apenas 
US$ 2.000. O código-fonte disponível para malware como o Dharma pode significar mais personalização com 
outro malware, resultando em infecções mais bem-sucedidas e prejudiciais.

O Dharma tinha como alvo os setores de seguro, transporte e logística, alta tecnologia, saúde e governo nos 
Estados Unidos, Itália, Japão e Índia, com foco em empresas de pequeno e médio porte. As demandas de resgate 
variam enormemente, desde US$ 1.000 até US$ 150.000, solicitadas em bitcoin. Esses operadores parecem preferir 
se comunicar com as vítimas por e-mail padrão. Em vez de usar um serviço de anonimato, como o Tor, como 
muitas outras famílias de ransomware, o Dharma usa vários serviços de e-mail gratuitos, como Tutanota, Gmail, 
Foxmail e ProtonMail.

Visite o blog da Unit 42 para obter mais informações sobre o ransomware Dharma.

Phobos
Outro criminoso que entrou no cenário de ransomware por volta de dezembro de 2019 é o ransomware Phobos. 
É uma possível variante do ransomware Dharma que aproveita o phishing usando documentos do Word ou URLs 
maliciosos e credenciais RDP comprometidas ou fracas para acesso ao sistema. Phobos utilizou SMBv2 para 
movimento lateral. Os arquivos são frequentemente criptografados com a extensão .phobos, mas outras extensões 
de arquivo foram observadas ao longo do tempo usando o formato .[ID][Email].[extensão]. Os operadores Phobos 
também podem se oferecer para descriptografar um ou mais arquivos como prova de capacidade de decriptação e 
farão isso gratuitamente como um gesto de boa fé.

Ao longo de 2020, o Phobos visou pequenas e médias empresas nos setores de finanças, educação, manufatura, 
serviços jurídicos, profissionais, seguros, alta tecnologia, construção, engenharia, saúde e energia nos EUA, 
Portugal, Brasil, Seychelles, Romênia, Indonésia, Alemanha e Japão. Os pedidos de resgate foram solicitados em 
bitcoin e variaram de US$ 8.000 a US$ 50.000. 

Visite o blog da Unit 42 para obter mais informações sobre o ransomware Phobos.

Zeppelin 
O ransomware Zeppelin, uma possível variante do Buran/VegaLocker, tem sido usado ativamente desde pelo 
menos novembro de 2019. Este ransomware pode ser implantado em várias configurações e cria duas chaves de 
registro distintas para armazenar a chave de criptografia. Essas chaves são bastante distintas e contêm de forma 
destacada a string “Zeppelin” dentro delas.

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/doppelpaymer-ransomware-launches-site-to-post-victims-data/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/doppelpaymer-ransomware-sells-victims-data-on-darknet-if-not-paid/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/doppelpaymer-ransomware-sells-victims-data-on-darknet-if-not-paid/
https://twitter.com/doppelpaymer?lang=en
https://www.ic3.gov/Media/News/2020/201215-1.pdf
https://www.crowdstrike.com/blog/doppelpaymer-ransomware-and-dridex-2/
https://unit42.paloaltonetworks.com/ransomware-threat-assessments/4
https://www.darktrace.com/en/blog/old-but-still-dangerous-dharma-ransomware-via-rdp-intrusion/
https://www.zdnet.com/article/source-code-of-dharma-ransomware-pops-up-for-sale-on-hacking-forums/
https://unit42.paloaltonetworks.com/ransomware-threat-assessments/6
https://www.coveware.com/blog/phobos-ransomware-distributed-dharma-crew
https://blog.malwarebytes.com/threat-spotlight/2020/01/threat-spotlight-phobos-ransomware-lives-up-to-its-name/
https://unit42.paloaltonetworks.com/ransomware-threat-assessments/5
https://www.gdatasoftware.com/blog/2020/06/35946-burans-transformation-into-zeppelin
https://blogs.blackberry.com/en/2019/12/zeppelin-russian-ransomware-targets-high-profile-users-in-the-us-and-europe
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Em 2020, o Zeppelin direcionou-se aos setores de saúde, alta tecnologia, manufatura, finanças e imobiliário 
nos Estados Unidos, Canadá, Bulgária, Japão, Coreia do Sul, França e Taiwan. Principalmente, o Zeppelin foi 
implantado por meio do uso de servidores RDP fracos, anúncios maliciosos na web e e-mails de phishing com 
assuntos relacionados a faturas com macros maliciosas. Também digno de nota, esta variante de ransomware 
verifica especificamente o endereço IP de um sistema na execução e não será totalmente executado se um 
determinado sistema parecer estar localizado na Bielorrússia, Rússia, Ucrânia ou Cazaquistão. Isso indica que as 
operadoras podem estar dentro ou em torno dessas regiões.

Como outras famílias de ransomware, o Zeppelin demonstrou dupla capacidade de extorsão e interesse 
em transferir ilegalmente documentos antes ou no lugar da criptografia para serem vendidos na dark web. 
As demandas de resgate do Zeppelin pareceram relativamente consistentes em seus valores em cada setor da 
indústria alvo, variando de US$ 13.000 a US$ 35.000, solicitadas em bitcoin. 

Visite o blog da Unit 42 para obter mais informações sobre o ransomware Zeppelin.

Resumo de ransomware em 2020
A Tabela 2 coleta detalhes importantes da seção “Principais variantes de ransomware em 2020”.

Tabela 2: Resumo de ransomware em 2020

Nome (+ 
variantes/
aliases)

Modo de 
operação

Entrega típica 
(além de 
phishing)

Indústrias mais 
comuns 

Países mais 
comuns

Pedido de 
resgate (US$) 
+ tipo de 
pagamento

Dupla extorsão 
testemunhada

Avaliação 
da ameaça

Ryuk Spray-and-
pray

Malware de 
commodity, 
(por exemplo, 
Trickbot, 
BazaLoader, 
Emotet); técnicas 
de exploração 
usadas contra 
softwares de 
endpoint 

Gov., saúde, 
energia, alta 
tecnologia

EUA, Reino Unido, 
Canadá 

US$ 600.000–
10M, bitcoin

Não Clique aqui

Maze (ChaCha) Alvos RDP; serviços 
externos 
vulneráveis; kits 
de exploração 
como Spelevo

Finanças, saúde, 
transporte/
logística, alta 
tecnologia, 
telecom., constr./
eng., mídia/
comunic., entre 
outros.

EUA, Reino Unido, 
Canadá, França, 
Suíça

Média 
US$ 4,8M, 
bitcoin

Sim Clique aqui

Defray777 
(RansomEXX, 
Target777)

Alvos Vulnerabilidades 
de softwares

Saúde, educação, 
manufat., gov., 
constr./eng., alta 
tecnologia

EUA, Canadá, 
Austrália, Japão, 
França, Brasil

US$ 16.000–
42.000, bitcoin

Sim Clique aqui

WastedLocker Alvos Disfarçado de 
atualizações 
de software 
legítimas

Alta tecnologia, 
profissional/
jurídico, 
farmacêutica, 
manufat., 
transporte/
logística

EUA, Reino Unido US$ 10M+, 
bitcoin

Não Clique aqui

GandCrab 
+ REvil 
(Sodinokibi)

Alvos RDP Profissional/
jurídico, manufat., 
mídia, atacado/
varejo, const./
eng., energia

EUA, Austrália, 
Canadá, Finlândia, 
Hong Kong

US$ 18.000–
1,3M, bitcoin e 
Monero

Sim Clique aqui

NetWalker 
(MailTo)

Alvos RDP; VPN 
exposto e 
aplicativos da 
web

Gov., manuf., 
saúde, transporte/
logística, energia

EUA, Canadá, 
Arábia Saudita, 
França, Alemanha, 
Austrália, Nova 
Zelândia, Suécia, 
Paquistão, Índia, 
Tailândia, Reino 
Unido, Emirados 
Árabes Unidos, 
Colômbia, África 
do Sul

US$ 100.000–
2M, bitcoin

Sim Clique aqui

DoppelPaymer 
(BitPaymer)

Alvos Instaladores de 
software falsos; 
Dridex

Governo, atacado/
varejo, manufat., 
finanças, seguros, 
transporte/
logística, alta 
tecnologia, 
hotelaria, imóveis

EUA, Canadá, 
México, África 
do Sul, Bélgica, 
Itália, Noruega, 
Alemanha

US$ 50.000–
1,5M, bitcoin

Sim Clique aqui

https://blogs.juniper.net/en-us/threat-research/zeppelin-ransomware-returns-with-a-fresh-wave-of-attacks
https://blogs.blackberry.com/en/2019/12/zeppelin-russian-ransomware-targets-high-profile-users-in-the-us-and-europe
https://www.cybersecurity-insiders.com/zeppelin-ransomware-now-starts-stealing-data-instead-of-encrypting-files/
https://unit42.paloaltonetworks.com/ransomware-threat-assessments/3
https://unit42.paloaltonetworks.com/ryuk-ransomware/
https://unit42.paloaltonetworks.com/threat-brief-maze-ransomware-activities/
https://unit42.paloaltonetworks.com/ransomware-threat-assessments/8
https://unit42.paloaltonetworks.com/wastedlocker/
https://unit42.paloaltonetworks.com/ransomware-threat-assessments/7
https://unit42.paloaltonetworks.com/ransomware-threat-assessments/2
https://unit42.paloaltonetworks.com/ransomware-threat-assessments/4
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Tabela 2: Resumo de ransomware em 2020 (continuação)

Nome (+ 
variantes/
aliases)

Modo de 
operação

Entrega típica 
(além de 
phishing)

Indústrias mais 
comuns 

Países mais 
comuns

Pedido de 
resgate (US$) 
+ tipo de 
pagamento

Dupla extorsão 
testemunhada

Avaliação 
da ameaça

Dharma 
(CrySIS, 
Wadhrama)

Spray-and-
pray

RDP; 
instaladores de 
software falsos

Seguro, 
transporte/
logística, 
saúde, gov.

EUA, Itália, Japão, 
Índia

US$ 1.000–
150.000, bitcoin

Não Clique aqui

Phobos 
(Dharma)

Spray-and-
pray

RDP Finanças, 
educação, 
manufat., 
profissional/
jurídico, seguros, 
alta tecnologia, 
const./eng., 
saúde, energia

EUA, Portugal, 
Brasil, Seychelles, 
Romênia, 
Indonésia, 
Alemanha, Japão

US$ 8.000–
50.000, bitcoin

Não Clique aqui

Zeppelin 
(Buran/
VegaLocker)

Spray-
and-pray

RDP Saúde, alta 
tecnologia, 
manufat., 
finanças, imóveis

EUA, Canadá, 
Bulgária, Japão, 
Coréia do Sul, 
França, Taiwan

US$ 13.000–
35.000, bitcoin

Sim Clique aqui

O futuro do ransomware
Analisando as atividades ao longo de 2020 e olhando para os últimos anos, é fácil ver as tendências em andamento 
com ransomware e quais componentes aumentaram mais rapidamente do que o esperado.

Modelo de ransomware como serviço (RaaS - Ransomware-as-a-service)
A facilidade de sucesso com ataques de ransomware indica que operadores mais motivados financeiramente vão 
continuar aparecendo. Adversários de todos os tipos estão continuamente procurando por organizações como 
alvo e sabem que o ransomware não só é eficaz, mas também pode exigir pouco esforço, especialmente se estiver 
usando o modelo ransomware como serviço. É esperado que cada vez mais operadores sigam esse modelo para 
todas as quantias de dinheiro.

Aumento de variantes e capacidades
Algumas das famílias de ransomware mais comuns que observamos ao longo de 2020 tinham menos de um ano. 
Variantes de ransomware novas e atualizadas continuarão a ser desenvolvidas e implantadas para uso como 
malware autônomo ou junto com malware comum. Além disso, com o Linux sendo atacado com mais frequência, 
está claro que os adversários continuarão a desenvolver a capacidade de atingir todos os tipos de sistemas.

Mais invasores adotarão a extorsão dupla
A prova de comprometimento e as técnicas de extorsão dupla também tinham menos de um ano em 2020, 
mas agora sua popularidade aumentou. Pelo menos 16 variantes de ransomware agora ameaçam expor dados ou 
utilizar sites de vazamento, e mais variantes provavelmente continuarão com essa tendência. Nesse sentido, o uso 
do Tor e de outros serviços anônimos também continuará a crescer. O uso de serviços anônimos torna mais difícil 
para investigadores de segurança e policiais rastrear atividades e identificar indicadores que podem ser usados 
para defesa de rede.

Demandas de resgate em aumento
A maior demanda de resgate aumentou de US$ 500 para mais de US$ 30 milhões em apenas alguns anos 
(dobrando de US$ 15 milhões em 2019 para US$ 30 milhões em 2020). Enquanto os invasores continuarem sendo 
pagos, essas demandas continuarão a aumentar. Poucos operadores fazem pedidos de resgate em outras formas 
que não a moeda virtual, geralmente favorecendo o bitcoin, embora o Monero também tenha sido solicitado em 
vários incidentes que observamos.

Uso contínuo do que é familiar
Muito do sucesso desses operadores reside em sua capacidade de evitar a detecção. Os adversários continuarão 
a se infiltrar nas redes usando phishing tradicional e credenciais fracas, junto com ferramentas nativas dos 
ambientes visados. Isso inclui o uso de estruturas de pós-exploração, como Cobalt Strike, PowerShell Empire e 
PowerSploit.

https://unit42.paloaltonetworks.com/ransomware-threat-assessments/6
https://unit42.paloaltonetworks.com/ransomware-threat-assessments/5
https://unit42.paloaltonetworks.com/ransomware-threat-assessments/3
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Conclusão e recomendações
A defesa contra ataques de ransomware é semelhante à proteção contra outro malware. No entanto, representa 
um risco muito maior para a organização.

Acesso inicial
O acesso inicial é relativamente consistente em todas as variantes de ransomware. As organizações devem manter 
a conscientização do usuário e o treinamento para segurança de e-mail, bem como considerar maneiras de 
identificar e corrigir e-mails mal-intencionados assim que eles entrarem na caixa de correio de um funcionário. 
As organizações também devem garantir o gerenciamento adequado de patches e revisar quais serviços podem ser 
expostos à Internet. Os serviços de área de trabalho remota devem ser configurados e protegidos corretamente, 
usando o princípio do menor privilégio sempre que possível, com uma política em vigor para detectar padrões 
associados a ataques de força bruta.

Processo de backup e recuperação
As organizações devem continuar a fazer backup de seus dados e manter um processo de recuperação 
apropriado em vigor. Os operadores de ransomware direcionarão os backups locais para criptografia, portanto, 
as organizações devem garantir que todos os backups sejam mantidos offline com segurança. Os processos de 
recuperação devem ser implementados e ensaiados com as partes interessadas essenciais para minimizar o tempo 
de inatividade e os custos para a organização no caso de um ataque de ransomware.

Controles de segurança
As formas mais eficazes de proteção contra ransomware são segurança de endpoint, filtragem de URL ou proteção 
da Web, prevenção avançada de ameaças (ameaças desconhecidas/área limitada) e soluções antiphishing 
implantadas em todos os ambientes e dispositivos corporativos. Embora isso não garanta a prevenção total, 
eles reduzirão drasticamente o risco de infecção de variantes comuns e fornecerão medidas temporárias, 
permitindo que uma tecnologia ofereça uma linha de fiscalização quando outra pode não ser eficaz.

Recursos da Palo Alto Networks
Os serviços de segurança entregues na nuvem trazem o efeito de rede de milhares de clientes em várias 
tecnologias de segurança para coordenar a inteligência e fornecer proteção consistente em todos os vetores de 
ataque. Implantados em nossa gama de firewalls de última geração alimentados por aprendizado de máquina – 
hardware PA-Series, software VM-Series e CN-Series e Prisma® Access entregue na nuvem – nossos serviços 
eliminam as lacunas de cobertura geradas por ferramentas de segurança de rede distintas:

• O serviço de prevenção WildFire® detecta atividades associadas a variantes de ransomware conhecidas 
e desconhecidas, bem como outras ameaças baseadas em arquivos.

•  URL Filtering (Filtragem de URL) pode ser configurado para bloquear o acesso a URLs em categorias suspeitas, 
evitando que um host alcance via HTTP um servidor da web que a Palo Alto Networks tenha reconhecido como 
host de conteúdo suspeito/malware.

•  Threat Prevention (Prevenção de ameaças) aproveita a visibilidade do firewall para inspecionar todo o tráfego 
e prevenir automaticamente ameaças conhecidas, independentemente da porta, protocolo ou criptografia SSL, 
enfrentando ameaças em cada fase do ataque. Este serviço também pode detectar ataques de força bruta quando 
o perfil de proteção contra vulnerabilidades está habilitado.

•  Enterprise Data Loss Prevention (Prevenção de perda de dados empresariais - DLP) impede que os dados 
confidenciais de uma organização saiam da rede corporativa.  

O Cortex® XDR™ contém um módulo antiransomware, bem como um módulo de prevenção de exploração e 
antimalware que visa atividades baseadas em criptografia associadas a ransomware e outro malware comum, 
além de detectar movimento lateral. A detecção de análise local e a proteção contra ameaças comportamentais 
identificam atividades anômalas e arquivos maliciosos.

O Cortex XSOAR ajuda a acelerar a descoberta e a correção quando o ransomware é detectado, automatizando 
todo o processo de enriquecimento de dados do usuário e do host, bloqueando indicadores maliciosos e isolando/
colocando em quarentena terminais e usuários infectados.

Visite a Cyberpedia da Palo Alto Networks para ler mais sobre a prevenção de ransomware.

https://www.paloaltonetworks.com/network-security/next-generation-firewall
https://www.paloaltonetworks.com/prisma/vm-series
https://www.paloaltonetworks.com/network-security/cn-series
https://www.paloaltonetworks.com/prisma/access
https://www.paloaltonetworks.com/products/secure-the-network/wildfire
https://www.paloaltonetworks.com/products/threat-detection-and-prevention/web-security
https://www.paloaltonetworks.com/products/secure-the-network/subscriptions/threat-prevention
https://www.paloaltonetworks.com/enterprise-data-loss-prevention
https://www.paloaltonetworks.com/cortex/cortex-xdr
https://docs.paloaltonetworks.com/cortex/cortex-xdr/cortex-xdr-pro-admin/investigation-and-response/cortex-xdr-indicators.html
https://www.paloaltonetworks.com/cortex/xsoar
https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/ransomware
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Sobre
Inteligência de ameaças e resposta a incidentes Unit 42
Unit 42 reúne um grupo de elite de pesquisadores de assuntos cibernéticos e equipes de resposta a incidentes 
para proteger nosso modo de vida digital. Com uma reputação profundamente enraizada no fornecimento de 
inteligência de ameaças líder do setor, a Unit 42 expandiu sua área de atuação para fornecer resposta a incidentes 
de última geração e serviços de gerenciamento de risco cibernético. Nossos consultores servirão como parceiros 
de confiança para responder rapidamente e conter ameaças, permitindo que você possa se concentrar naquilo que 
mais importa: os seus negócios.

Cortex
Cortex® é o pacote de operações de segurança da Palo Alto Networks que oferece detecção e resposta ampliadas 
por meio do Cortex XDR, resposta especializada à violação de dados com a Unit 42 e muito mais. 

Cortex XDR™ é uma solução de segurança de endpoint baseada em comportamento e alimentada por IA que funde 
dados de endpoint, rede e nuvem para total consciência da situação do host.

Cortex XSOAR é a plataforma de orquestração, automação e resposta (SOAR) de segurança mais abrangente do 
setor, que ajuda a automatizar a investigação e a resposta para encerrar rapidamente o ransomware e limitar seu 
impacto na rede.

Strata
Os serviços de segurança entregues na nuvem integram-se perfeitamente com a plataforma de firewall de última 
geração líder do setor da Palo Alto Networks para coordenar a inteligência e fornecer proteção em todos os vetores 
de ataque.

Metodologia
As equipes de inteligência de ameaças e resposta a incidentes da Unit 42 colaboraram para criar este relatório 
de ameaças de ransomware. As informações neste relatório foram derivadas da análise dos dados de ameaças 
disponíveis para o ano de 2020 e uma retrospectiva de 2015–2019, quando relevante.

Os investigadores da Unit 42 analisaram dados de sites de vazamento de ransomware disponíveis na dark web 
e em sites públicos, dados de ameaças globais disponíveis por meio de fontes internas e externas e dados de 
resposta a violações fornecidos pelas equipes de inteligência de ameaças e resposta a incidentes da Unit 42 para 
os EUA, Canadá e Europa.

AutoFocus
O serviço de inteligência contextual de ameaças AutoFocus™ fornece a inteligência, a análise e o contexto 
necessários para entender os dados de ameaças em sua rede.

O conjunto de dados a seguir foi usado para determinar as principais variantes de ransomware em 2020, 
conforme detalhado aqui pela Unit 42:

Sessões de rede analisadas Amostras de malware únicas

19.568 164

http://www.paloaltonetworks.com/unit42
https://www.paloaltonetworks.com/cortex
https://www.paloaltonetworks.com/cortex
https://www.paloaltonetworks.com/cortex/cortex-xdr
https://www.paloaltonetworks.com/cortex/cortex-xdr
https://www.paloaltonetworks.com/cortex/xsoar
https://www.paloaltonetworks.com/network-security/security-subscriptions
https://www.paloaltonetworks.com/cortex/autofocus
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Resposta a incidentes da Unit 42
Os serviços de resposta à violação de dados da Unit 42 estão disponíveis para qualquer incidente de segurança 
cibernética, incluindo infecções por ransomware. Em um ataque de ransomware, os investigadores da Unit 42 
conduzem análises forenses especializadas para conter rapidamente o ataque e fornecer às vítimas informações 
importantes de resposta para garantir que as operações sejam restauradas de forma rápida e eficiente. 

Para os anos de 2019 e 2020, o seguinte conjunto de dados – que inclui empresas de todos os tamanhos em 
muitos setores da indústria, com dados selecionados datando de 2015 – foi usado para revisar as tendências nas 
atividades de ransomware nos EUA, Canadá e Europa:

Investigações de ransomware

252
Sites de vazamento de ransomware
A Unit 42 revisou os dados entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021 disponíveis em sites públicos de vazamento 
e na dark web para avaliar a compreensão das organizações que estão sendo extorquidas por operadores de 
ransomware. Os dados analisados para este relatório são um resumo do seguinte conjunto de dados:

Vítimas Setores vítimas

337 56
Regiões vítimas

5
Países vítimas

39


