
  

Evite que ataques de ransomware com a 
segurança de dados da Thales 



 

Evite que ataques de ransomware com a segurança de dados da Thales 

 

 

 

 
Neotel Segurança Digital www.neotel.com.br info@neotel.com.br 

 

Introdução 

   

Ransomware é um tipo de malware que os cibercriminosos usam para impedir que empresas e indivíduos acessem 
seus arquivos críticos de negócios, bancos de dados ou sistemas de inteiros, até que a vítima pague um resgate. É 
uma forma de extorsão cibernética. 

A Cybersecurity Ventures prevê que uma empresa será vítima de ataque de ransomware a cada 11 segundos, e o 
custo estimado para as empresas em todo o mundo será de cerca de US$ 20 bilhões até 2021. Os custos diretos 
podem ser atribuídos às exigências de resgate, enquanto os custos indiretos estão associados ao tempo de 
inatividade, recuperação de dados, perda de receita, melhorias nas defesas cibernéticas e danos à reputação. 

"É um fato lamentável da vida que o ransomware está aqui para ficar e que a proteção tradicional de endpoint 
baseada em software não é capaz de proteger bem contra esse tipo de malware", disse Stu Sjouwerman, fundador 
e CEO da KnowBe4, uma empresa especializada em treinamento de funcionários sobre como detectar e responder 
a ataques de ransomware.  

Este documento ajuda a entender a anatomia dos ataques de ransomware e explora as soluções disponíveis no 
mercado para se defender contra tais ataques. Ele ilustra como as políticas de segurança na Criptografia 
Transparente da Thales permitem que evitar que processos e usuários não autorizados criptografem os dados 
confidenciais e, assim, proteger contra ataques de ransomware. 

A Thales, líder do setor em segurança de dados, oferece um conjunto abrangente de soluções de proteção de 
dados que mitigam os riscos de negócios de violações de dados e ataques de ransomware. 

Ransomware em ascensão 

Embora a frequência de ataques de ransomware tenha oscilado ao longo dos anos, 2019 teve um aumento de 41% 
em relação ao ano anterior. As campanhas de ransomware evoluíram de ataques de alto volume de "spray e pray" 
que visam pequenas empresas e usuários domésticos a ataques de "big game hunting (BGH)” de baixo volume que 
visam empresas de médio a grande porte que têm os fundos ou cobertura de seguro para pagar grandes resgates.  

De acordo com a CrowdStrike®, um fornecedor de segurança de endpoint, organizações criminosas começaram a 
oferecer Ransomware-as-a-Service (RaaS) para fornecer kits de ransomware para criminosos cibernéticos menos 
sofisticados lançarem tais ataques e ganhar dinheiro rápido. 
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Aqui estão algumas estatísticas alarmantes a considerar sobre se sua empresa pode ser o próximo alvo de ataques de 
ransomware. 

 
• Quase 1000 organizações dos EUA foram impactadas por ataques de ransomware em 2019, como mostrado na 
figura acima, de acordo com a Emsisoft. 

•  O tempo médio de inatividade para as empresas se recuperarem de infecções por ransomware foi de 16,2 dias em 
2019, de acordo com a Coveware. 

•  O pagamento médio de ransomware aumentou para US$ 84.116 no quarto trimestre de 2019, novamente de 
acordo com a Coveware.  

•  25% dos incidentes de ransomware no terceiro trimestre de 2019 envolveram fornecedor de TI ou MSP 
comprometidos, de acordo com o provedor de seguros Beezley. 

Exemplos de notícias recentes de Ransomware  

Em maio de 2020, houve um aumento considerável de notícias de ataques de ransomware.  

• A maior cadeia hospitalar privada da Europa operada pelo Grupo Fresenius foi atingida pelo ataque do 
ransomware Snake. Eles são um grande fornecedor de máquinas de diálise renal e serviços para os maiores 
hospitais da Europa e Estados Unidos, e estão em alta demanda durante a pandemia Covid-19. Os intrusos 
mantiveram os sistemas de TI e dados como reféns em troca de pagamento em uma moeda digital, como o 
bitcoin.  

• O grupo Sodinokibi supostamente invadiu a Grubman Shire Meiselas & Sacks (GSMLaw), com sede em Nova 
York, usando o ransomware Sodin e REvil. Eles não só criptografaram todos os documentos legais do 
escritório de advocacia, mas também ameaçaram liberar dados confidenciais que incluíam contratos, 
números de telefone, correspondência pessoal e acordos de não divulgação de seus clientes de grande nome 
(como Robert DeNiro, Lady Gaga, Elton John e muito mais), se o resgate não fosse pago.  

• O gigante logístico australiano Toll Group sofreu um segundo ataque de ransomware em três meses. Uma 
nova variedade de ransomware conhecido como Nefilim ganhou acesso privilegiado usando um ataque de 
senha de força bruta para sistemas que estavam executando serviços de acesso remoto (RDP – Remote 
Desktop Protocol). Os intrusos aplicaram uma dupla extorsão, não apenas criptografando os arquivos dos 
usuários, mas também ameaçando publicar os dados on-line através de táticas de nome e vergonha.  
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Anatomia de um Ataque de Ransomware 

 

Passo 1: Reconhecimento - O intruso colhe endereços de e-mail de todos os 
funcionários de uma empresa e se prepara para lançar uma campanha de phishing 

Passo 2: Armamento - O intruso usa um kit de ransomware comprado na dark web 
sob medida para fornecer esse malware através de um anexo de e-mail 

Passo 3: Entrega - O intruso fornece o ransomware através de um e-mail falso com 
carga útil ou através de um serviço de protocolo de desktop remoto (RDP) 

Passo 4: Exploração - Quando um funcionário abre sem saber o falso anexo de e-
mail, o malware explora uma vulnerabilidade conhecida e infecta seu computador 

Passo 5: Instalação - O ransomware é instalado como um binário, que abre um 
ponto de acesso (backdoor) para se comunicar com um site de comando e controle 
(CnC) 

Passo 6: Comando e Controle (CnC) - O Ransomware envia endereço IP do host alvo 
e obtém a chave de criptografia necessária para criptografar todos os arquivos e 
bancos de dados 

Passo 7: Ação - O Ransomware exfiltra documentos confidenciais ao servidor CnC e 
criptografa esses arquivos e bancos de dados. Em seguida, exibe uma nota de 
resgate para o usuário final 

Práticas de segurança da básicas ficam aquém  
A maioria das organizações segue as melhores práticas de segurança da linha de base listadas abaixo ao se defender 
de ataques de ransomware. No entanto,  eles  não são suficientes na  maioria dos  casos. 

• Treinamento e Conscientização de Segurança: treinar funcionários para reconhecer e-mails de phishing 
suspeitos através de exercícios de simulação para se defender contra a entrega de ataques. No entanto, basta 
um funcionário cometer o erro de abrir um e-mail de phishing e infectar a rede de sua empresa.  

• Implantar gateways seguros (e-mail/web): essa técnica pode ser usada para defender ataques de ransomware 
entregues por e-mail. No entanto, os gateways de segurança são incapazes de detectar uma nova variedade 
de malware, porque ele não tem a assinatura (ataques de dia-zero).  

• Aplicar as correções (patches) de software mais recentes: varrer regularmente todos os sistemas e corrigir 
vulnerabilidades, ajuda a defender contra vulnerabilidades exploradas por ransomware. No entanto, o 
ransomware pode ser entregue com métodos de dia-zero, sendo difícil garantir 100% das correções em 
ambientes complexos.  

• Monitorar consultas ao DNS: Depois que um ransomware infecta um servidor/estação de trabalho, ele se 
conecta ao servidor do atacante (CnC) para trocar chaves de criptografia. Monitorar e bloquear o DNS para 
domínios de ransomware conhecidos (Ex.: "killswitch") pode impedir o ataque. No entanto, servidores DNS 
são incapazes de bloquear domínios CnC desconhecidos usados por novos ataques. Além disso, ataques 
modernos monitoram o DNS e tomam ações evasivas.  

• Backup regular de dados críticos: Existem momentos em que todas as suas defesas falham e o ataque de 
ransomware consegue criptografar os dados críticos da sua empresa. A melhor maneira de se recuperar de 
um ataque de ransomware é manter um backup seguro e ter um plano de recuperação claro que permite 
restaurar os dados críticos. No entanto, a restauração é cara e demorada. Além disso, é preciso determinar se 
o malware ainda está em seu sistema, identificar e fechar o ponto de entrada, ou a restauração será apenas 
uma correção temporária.  
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Bloqueando ransomware com políticas robustas de acesso a dados  

Apesar de todos os investimentos que as empresas fazem em tecnologias tradicionais de perímetro e segurança de 
estações de trabalho, violações de dados e ataques de ransomware continuam nas manchetes. 

Para bloquear efetivamente qualquer malware desconhecido (binários de ransomware) de tomar os dados como 
reféns, as organizações precisam de uma solução de segurança de dados robusta que possa fornecer os seguintes 
recursos:  

• Whitelisting do aplicativo que identifica "aplicativos confiáveis" – binários aprovados para executar 
criptografia/descriptografia de arquivos críticos de negócios. Ele também precisa fornecer uma maneira de 
verificar a integridade desses aplicativos com assinaturas para evitar que malware polimórfico entre em 
binários aprovados.  

• Controle de acesso fino aos dados críticos da empresa, que define quem (usuário/grupo) tem acesso a 
arquivos/pastas protegidos específicos e quais operações (criptografar / descriptografar / ler / escrever / listar 
/ executar) podem executar. Alguns malwares dependem da escalada de privilégios para obter um grande 
acesso ao sistema. Soluções de controle de acesso apropriadas podem impedir que usuários privilegiados 
examinem e acessem recursos.  

• A criptografia de dados em repouso protege os dados onde quer que residam, seja em data centers ou em 
nuvens públicas/privadas. Isso torna os dados inúteis para os intrusos quando roubam dados críticos ou 
confidenciais e ameaçam publicá-los, se o resgate não for pago. Além disso, alguns ransomwares criptografam 
seletivamente arquivos para que ele não os sistemas não fiquem totalmente offline. Outros procuram dados 
confidenciais e só criptografam esses arquivos. Nesses casos, arquivos criptografados não são possíveis de 
digitalizar pelo malware e não são atacados.  

A Thales oferece a plataforma líder do setor em segurança de dados que permite que proteger os dados críticos de 
negócios com whitelisting, controle de acesso fino e recursos de criptografia de dados em repouso fornecidos no 
produto Vormetric Transparent Encryption (VTE) mostrado na figura abaixo.  

 

O Vormetric Transparent Encryption é um dos produtos de proteção de dados amplamente implantados dentro da 
Plataforma Vormetric de Segurança de Dados. Protege dados estruturados e não estruturados com controle de acesso 
baseado em políticas a arquivos, volumes, bancos de dados, contêineres, big data onde quer que residam no local e 
em ambientes de nuvem híbrida.  
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Como a criptografia transparente impede ataques de ransomware  

As políticas de acesso podem ser definidas no Vormetric Transparent Encryption (VTE) para criar uma lista branca 
(whitelisting) de aplicativos "confiáveis" para impedir que quaisquer binários não confiáveis (por exemplo 
ransomware) acessem dados protegidos pelo VTE e para impedir que usuários privilegiados acessem dados de 
usuários em arquivos e bancos de dados. As políticas de acesso do VTE podem permitir bloquear quaisquer binários 
suspeitos de criptografar arquivos/bancos de dados, mesmo que o intruso tenha permissões de leitura/gravação para 
o arquivo de destino que contém dados críticos de negócios.  

Regras de política de acesso em criptografia transparente  

O VTE usa o conceito de "GuardPoints" que são recursos protegidos por uma política de acesso VTE. Um GuardPoint 
pode abranger um volume completo de unidade de disco, um diretório específico ou um bucket AWS S3 sob o qual 
todos os arquivos não estruturados ou arquivos estruturados do banco de dados residem. Cada política de acesso VTE 
é uma entrada de lista de controle de acesso (ACL), que inclui os seguintes critérios (mostrados na tabela abaixo) que 
são verificados quando um GuardPoint protegido está sendo acessado. Se o resultado do teste ACL for TRUE, então o 
privilégio definido no campo “Efeito” é concedido, caso contrário, o teste prossegue para a próxima ACL, semelhante 
às ACLs de firewall. 

Critérios  Ação 
Recurso Especifica quais diretórios em um GuardPoint estão sendo protegidos pela política  
Conjuntos de usuários  Especifica um conjunto de usuários/grupos que podem acessar os arquivos  
Conjuntos de processos  Especifica um conjunto de executáveis que podem operar o arquivo  
Quando Especifica o intervalo de tempo quando os arquivos podem ser acessados  
Ação Especifica a ação de arquivo permitida – ler, escrever, remover, renomear. criar diretório  

Efeito 
-Permissão/Negação: acesso aos dados 
-Aplica chave: Criptografar dados gravados no GuardPoint com chave na regra KeySelection 
-Criar registro toda vez que o GuardPoint for acessado 

 

Vamos ver agora como um cliente pode proteger um servidor Microsoft SQL de um ataque de ransomware usando 
três políticas simples, mas poderosas de controle de acesso em VTE, com um par de "set-lists" como mostrado abaixo.  

Políticas de acesso VTE para proteger a pasta SQL (também conhecida como GuardPoint):  

• Passo 1:  Criar uma lista de usuário privilegiados que inclua usuários administrativos. 

•  Privileged-Admin-Users: Administradores, Administradores de Domínio 

• Passo 2:  Criar uma lista de processos que inclua executáveis confiáveis para operações do banco de dados 
com a assinatura de cada processo que é verificado no momento da execução 

• Processos-SQL: <assinatura>; Arquivo/pasta: c:\Arquivos do programa\Microsoft SQL 
Server\MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\ 

• Passo 3:  Crie três listas de controle de acesso ao arquivo SQL-Operational-Policy. Qualquer Usuário ou 
Processo que passe uma verificação ACL específica durante a I/O do arquivo, recebe apenas as permissões 
listadas em Ação e privilégios no campo Efeito de cada ACL. 



 

Evite que ataques de ransomware com a segurança de dados da Thales 

 

 

 

 
Neotel Segurança Digital www.neotel.com.br info@neotel.com.br 

 

• Entrada 1: Crie uma " whitelist" de processos confiáveis que podem acessar o banco de dados para 
todas as operações normais do banco de dados. 

• Esta ACL só permitirá que os processos SQL criptografem usando a chave mencionada na 
regra de seleção principal abaixo. 

• ACL 1: Processo= SQL-Processos; Ação= all_ops; Efeito= Aplicar chave, permissão; 

• Entrada 2: Evite que hackers obtenham acesso não autorizado a conteúdos de banco de dados 
usando a escalada de privilégios  

• Esta ACL permitirá que usuários de administradores privilegiados apenas leiam meta dados e 
auditem todas as operações administrativas.  

• ACL 2: Usuário= Usuários de administradores privilegiados; Ação= leitura; Efeito= Auditoria, 
Permissão; 

• Entrada 3: Evite que quaisquer binários de ransomware desonestos criptografem arquivos sob o 
diretório do banco de dados MSSQL.  

• Esta ACL negará quaisquer usuários ou processos que não foram permitidos pelas 2 ACLs 
acima. 

• ACL 3: Regra de negação padrão= efeito= auditoria, negar 

• Definir a chave de criptografia a ser usada para criptografar o banco de dados, em qualquer ACL que 
tenha a 'ApplyKey' como o privilégio(Efeito). 

• Regra de seleção da chave = Key1  

O Vormetric Transparent Encryption tem integrações construídas com os principais sistemas de gerenciamento de 
informações de segurança e eventos (SIEM) para alertar proativamente para ataques de ransomware antes que eles 
aconteçam, melhorar a visibilidade e simplificar a conformidade normativa.  

Segurança abrangente de dados da Thales  

Além da Criptografia Transparente, a Thales oferece um portfólio abrangente de produtos de proteção de dados que 
incluem detecção e classificação de dados, criptografia de dados, tokenização e recursos de gerenciamento de chaves 
centralizados, que permitem aos clientes proteger dados críticos de negócios onde quer que residam -- em servidores 
de arquivos, bancos de dados, aplicativos, locais ou em ambientes multi-nuvem. A plataforma líder do setor em 
segurança de dados da Thales permite simplificar a segurança, melhorar a eficiência operacional e acelerar o tempo 
de conformidade.  

Sobre a Neotel 

Empresa brasileira focada em Segurança Digital com alianças tecnológicas com os principais provedores globais de 
tecnologia. De forma inovadora integra diversas soluções e serviços oferecendo uma plataforma que se diferencia 
pelo alinhamento aos objetivos de negócios, risco, exposição e compliance dos Clientes. Entregamos soluções sob 
medida para cada vertical, negócio e situação. Focamos no relacionamento para conhecer profundamente os clientes 
e assim oferecer serviços e soluções de forma totalmente agnóstica, escalável, elástica, transparente e simplificada. 
Protegemos o negócio de nossos Cliente sob vários aspectos diferentes – disponibilidade, desempenho, integridade, 
confidencialidade, risco, exposição, controle e visibilidade.  Nosso portfólio inclui soluções específicas para atender as 
regulações de mercado (PCI, SOX, etc.) e legislação específica (LGPD, GDPR, BACEN, CVM, etc.). 


