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Resumo: A utilização da tecnologia como ferramenta para gerenciar a informação dentro das organizações 

atualmente é um recurso indispensável, auxiliando gestores nas tomadas de decisões, atendendo as demandas do 

mercado moderno. Tendo conhecimento do valor dessas informações, indivíduos mal intencionados 

vislumbraram a possibilidade de obter vantagens financeiras dessa situação, assim o Ransomware (Sequestrador 

Digital) passou a ser utilizado como ferramenta de extorsão. Sendo a informação ativo de tal importância para as 

empresas, se torna evidente a necessidade da segurança da informação a fim de garantir a integridade da mesma, 

porém apenas ter o conhecimento do papel da segurança da informação não será de grande ajuda, se faz 

necessário à implantação de regras e políticas de segurança alinhadas com o objetivo da organização. Sabendo 

dessa necessidade o presente artigo fez uso de pesquisas bibliográficas, objetivando propor soluções de 

segurança da informação, com ênfase na proteção contra Ransomware no ambiente organizacional. Propondo 

soluções em segurança que tenham como objetivo minimizar os riscos desse tipo de ataque e assegurar a 

segurança da informação. 
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Abstract: The use of technology as a tool to manage the information currently within organizations is an 

indispensable resource, helping managers in decision making, meeting the demands of the modern market. 

Knowing the value of such information by malicious individuals glimpsed the possibility of obtaining financial 

advantage of this situation, so Ransomware started to be used as extortion tool. Being the active information of 

such importance for companies, it becomes evident the need for information security to ensure the integrity of it, 

but only to have knowledge of information security role will be of great help, it is necessary to implementation 

of rules and security policies aligned with the objective of the organization. Knowing that need this article made 

use of bibliographical research aiming to propose information security policies, with emphasis on protection 

Ransomware in the organizational environment. Proposing security solutions that aim to minimize the risks of 

this type of attack and ensure information security. 
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1. INTRODUÇÃO 

A informação pode ser definida como um conjunto de dados que quando processados 

irão gerar uma informação de determinado valor, em um ambiente empresarial o resultado 

desse processamento dos dados pode significar uma vantagem competitiva em frente aos seus 

concorrentes. Sabendo da importância da informação nas organizações e do seu papel no 

planejamento e desenvolvimento da empresa a informação deve ser tratada como um bem do 

negócio, necessitando de atenção com a segurança, evitando que esses dados fiquem em poder 

de indivíduos não autorizados. 
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Conforme a ISO/IEC 27002, a informação é um ativo de grande importância no 

processo de negócios de uma organização, e por consequência disso existe a necessidade de 

da proteção desse ativo. Com o aumento da necessidade de tornar essa informação mais 

acessível aos utilizadores, a informação acaba ficando mais vulnerável a ameaças. 

Os novos recursos tecnológicos para gerenciar a informação e o uso crescente de 

sistemas compartilhados abrem a possibilidade para a execução de fraudes, vandalismo, 

desvios, sabotagem, entre outros riscos, a tendência da computação cada vez mais distribuída 

vem de encontro à eficácia da segurança da informação. 

Segundo Stair e Reynolds (2009), “o acesso não autorizado a computadores é um dos 

mais preocupantes e destrutivos problemas de comportamento enfrentado pela sociedade. É o 

equivalente “high tech” do crime de invasão a domicilio ou a um negócio”. A segurança da 

informação desempenha papel importante para manter a competitividade da organização, 

frente à importância da informação no ambiente corporativo. 

Com esse papel de grande importância da informação no ambiente organizacional isso 

se traduz e um bem de grande valor financeiro para as empresas, mais também atrai o 

interesse negativo, como essas informações tem o poder de garantir o sucesso ou determinar o 

fracasso dos negócios, impedir que os utilizadores tenham acesso, solicitando um retorno 

financeiro para ser devolvido, se torna uma atividade lucrativa quando levamos essa situação 

para empresas. Com isso surge o Ransomware, nome derivado do termo em inglês “ransom” 

que significa: resgate, resgatar, pagar resgate, que basicamente é um tipo de malware
3
 que 

bloqueia o computador ou criptografa os arquivos, exigindo o pagamento do resgate para 

recuperar o acesso a suas informações. 

Apesar de não ser um problema relativamente novo no cenário empresarial o sequestro 

de dados tem se popularizado em grande escala nos últimos anos, tendo como alvos principais 

empresas e órgãos públicos, incentivados pela grande lucratividade desse tipo de ataque. O 

aumento no número de ataques desse tipo também está relacionado com o modo de execução 

do mesmo, ao invés de atacar grandes corporações e pedir altas quantias de resgate, passou-se 

a realizar uma quantidade maior de ataques contra empresas de menor porte, hospitais, órgãos 

públicos, que possuem menor investimento em segurança digital e pedir valores menores de 

resgate, aumentando o volume de ataques. 
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Com o passar do tempo os ataques estão se tornando mais desenvolvidos, 

normalmente infectados por e-mails de spam com links até mesmo arquivos infectados, a 

porta de entrada preferida são os softwares desatualizados e descontinuados, como não existe 

nenhum tipo de atualização de segurança esses softwares se tornam verdadeiros convites ao 

ataque. 

Para Dias (2000), a política de segurança é uma ferramenta de proteção da informação 

que define padrões de segurança da informação que deverão ser seguido pelos usuários da 

organização. Pode ser utilizada para definir padrões de relação entre setores, fornecedores e 

avaliar o nível de segurança dos sistemas atuais. 

Desta maneira, políticas de segurança alinhadas ao objetivo da organização que 

garantam a segurança da informação e que não prejudique a produtividade dos colaboradores 

é o grande desfio a ser enfrentado, mais a sua importância no cenário atual do crescente 

aumento de casos de sequestro de arquivos digitais e constante evolução nos modos de ataque, 

desenvolver e manter políticas de segurança que auxiliem as empresas nessa batalha significa 

um passo fundamental para evitar grandes prejuízos. 

2. IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO 

Informação é um elemento primordial para a evolução dos seres humanos, 

proporcionando no início da sua existência descobertas que ajudaram a sobreviver e se 

desenvolver. O compartilhamento dessa informação ao passar do tempo nos permitiu 

chegarmos ao mundo moderno que vivemos hoje, e a importância da informação acompanhou 

essa evolução se tornando essencial em processos de negócios e tomadas de decisões em 

todos os tipos de organizações. 

Segundo Alves (2010), hoje em dia, a informação é o ativo mais valioso das 

organizações. Ao mesmo tempo passa também a ser o mais visado e desejado por pessoas mal 

intencionadas com o objetivo de vasculhar por curiosidade, furtar para obter informações 

sigilosas e valiosas, trazer danos seja por diversão, benefício próprio ou vingança, descobrir 

segredos entre outros. Por isso, mais do que nunca, existe uma preocupação enorme com 

relação à segurança das informações nas organizações e até mesmo nos lares, pois ela 

representa a inteligência competitiva dos negócios (competitividade) e lucratividade. Por isso 

está exposta a uma enorme variedade de ameaças e vulnerabilidades. 
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Figura 1 – Ciclo básico para obter a informação 

 

Fonte: Próprio autor, 2016 

Sabendo da importância da informação no meio corporativo a preocupação com 

segurança tem que ser levada como uma das prioridades no planejamento de qualquer 

organização. Deve-se levar em conta tanto a informação presente no ambiente convencional 

como no tecnológico, pois não importando onde essa informação estará ela será utilizada por 

pessoas para alguma finalidade dentro da organização, portanto proteger essa informação 

deve ser um tópico fundamental no planejamento de qualquer empresa. 

2.1 Segurança da Informação 

A segurança da informação pode ser definida como um processo organizacional com o 

objetivo de proteger a informação contra alterações não autorizadas, acessos não autorizados, 

assim como garantir que os usuários tenham acesso e utilizem a informação de maneira 

confiável. Assim, a proteção da informação pode garantir a continuidade de uma organização 

e minimizar os riscos, também podendo sinalizar a possibilidade de futuros investimentos. 

Segundo Côrtes (2008), a utilização de sistemas e tecnologias da informação têm 

ampliado as possibilidades de fraudes e desvios, além de ampliar eventuais erros e falhas 

(tanto de equipamentos quanto de funcionários e colaboradores). As organizações vêm 

intensificando cada vez mais o uso de novas tecnologias, o que pode ser bastante positivo 

quando feito com critério e adequação. Por outro lado, o uso inadequado pode abrir caminho 

para a realização de fraudes, desvios e furtos de dados, informações ou mesmo recursos 

materiais, requerendo especial atenção dos auditores. Dentro desse novo ambiente, eles 

podem prestar especial auxílio às organizações, promovendo o uso adequado e racional das 

tecnologias e dos sistemas de informação. 

Para Adachi (2004), a gestão da segurança pode ser dividida em três camadas: física, 

logica e humana: 

Entrada 

Dados 

 

Processamento 

Classificar 

Filtrar 

Organizar 

 

Saída 

Informações 
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 Segurança física tem como objetivo proteger os equipamentos que contém 

informações de pessoas não autorizadas e também proteger contra danos por causas 

ou desastres naturais. 

 Segurança lógica está relacionada a acessos e tipos de privilégios que diferentes 

usuários possam ter, ela segue regras e protocolos estabelecidos pela organização. 

 Segurança humana, das três camadas, esta é a mais difícil de avaliar os riscos e 

gerenciar a segurança, pois envolve o fator humano, com características 

psicológicas, socioculturais e emocionais, que variam de forma individual. 

A segurança humana merece uma atenção especial, pois como cita o autor é uma 

camada muito importante da segurança da informação que está sujeita a muitas variáveis, 

fatores pessoais, culturais e emocionais podem alterar o comportamento do usuário dentro de 

um ambiente organizacional, assim é atribuído ao usuário o papel de elo mais frágil quando se 

trata em segurança da informação.  

De acordo com Lyra (2008), a segurança da informação tem vários aspectos 

importantes, são eles: 

 Confidencialidade; 

 Integridade; 

 Disponibilidade; 

 Autenticação; 

 Não-repúdio; 

 Legalidade; 

 Privacidade; 

 Auditoria. 

A combinação desses aspectos garantem a segurança e idoneidade da informação, 

dando o suporte necessário para as organizações tomarem suas decisões a fim de atingirem 

seus objetivos. 

Segundo a ISO/IEC 27002, a segurança da informação é obtida a partir da 

implementação de um conjunto de controles adequados, incluindo políticas, processos, 

estruturas organizacionais e funções de software e hardware. Esses controles precisam ser 

desenvolvidos, analisados e atualizados para garantir que o objetivo do negócio e da 

segurança da informação sejam alcançados. 
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Somente entender a importância da segurança da informação dentro da organização 

não garante a segurança da sua informação, para aperfeiçoar a utilização dos recursos de 

segurança se faz necessário à criação de políticas de segurança que delimitará acessos, atribuir 

ou remover privilégios e conduzir investimentos no setor de segurança da informação, a 

criação de políticas de segurança classifica quais pontos necessitam de maior atenção e 

também facilita a avaliação das melhorias realizadas. 

2.2 Políticas de Segurança 

Política de segurança da informação pode ser definida como um conjunto de regras 

que tem como objetivo otimizar a utilização de toda a informação disponível no ambiente 

tecnológico, definindo regras de utilização da informação de acordo com o perfil do usuário, 

atendendo suas necessidades para cumprir suas tarefas e garantindo que suas informações não 

serão violadas ou expostas assim como as dos demais usuário. 

Para Oliveira (2013 apud Dantas, 2001): 

Pode-se definir a política de segurança como um documento que estabelece 

princípios, valores, compromissos, requisitos, orientações e responsabilidades sobre 

o que deve ser feito para alcançar um padrão desejável de proteção para as 

informações. Ela é basicamente um manual de procedimentos que descreve como os 

recursos de TI da empresa devem ser protegidos e utilizados e é o pilar da eficácia 

da segurança da informação. As políticas de segurança geralmente são construídas a 

partir das necessidades do negócio e eventualmente aperfeiçoadas pela experiência 

do gestor. 

Segundo Lyra (2008), a política de segurança da informação tem como objetivo 

promover um apoio e uma orientação para a direção da segurança da informação, de acordo 

com os requisitos do negócio e com leis e regulamentos que são relevantes. 

É importante ressaltar que tanto o desenvolvimento, quanto futuras atualizações que 

possam acontecer na política de segurança devem ter o consentimento e aprovação da 

administração da organização, sendo alinhado com os objetivos da mesma. Assim como a 

apresentação a toda equipe de colaboradores a fim de conscientizar da importância do 

cumprimento das novas regras que serão estabelecidas. 

Segundo a ISO/IEC 27002, “o objetivo da política de segurança da informação é 

prover uma orientação e apoio da direção para a segurança da informação de acordo com os 

requisitos do negócio e com as leis e regulamentações pertinentes”. A política de segurança 

irá definir as medidas que serão tomadas para garantir a segurança da informação, atribuindo 

padrões e regras com objetivo principal de proteger as informações, também otimizando as 
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atividades cotidianas dos usuários e garantindo maior controle na detecção de falhas de 

segurança pelo setor responsável. 

3. RANSOMWARE 

Ransomware pode ser definido como um software desenvolvido para acessar um 

sistema, bloqueando o dispositivo ou/e criptografando seus dados, cobrando uma quantia em 

dinheiro para que ocorra a liberação das informações ou desbloqueio do dispositivo. Apesar o 

enorme aumento no número de casos relacionados ao Ransomware nos últimos anos, a ideia 

principal foi idealizada na década de 80 e o primeiro caso documentado aconteceu em 1989 

com o malware chamado “AIDS” que seguia o modo de atuação básico, um software 

malicioso que criptografava os arquivos da vítima e solicitava um resgate, nessa época esse 

software não era conhecido como Ransomware, mais foi a partir dessa ideia que deu início ao 

sequestro de arquivos digitais e a extorsão das vítimas. 

De acordo com Marvin (2015, tradução de Dias): 

O primeiro ransomware foi concebido por Joseph Popp em 1989. Tratava-se de um 

trojan conhecido pelo nome de “AIDS” que enganava os usuários dizendos a eles 

que a licença de determinado software tinha expirado. O malware criptografava 

todos os arquivos do disco rígiso e exigia às vítimas que elas pagassem uma quantia 

de 189 dólares à corporação “PC Cyborg” em troca do desbloqueio do sistema. O 

AIDS criptografava os nomes dos arquivos utilizando criptografia simétrica. Uma 

vez que os especialistas tiveram a chance de analisar o código do malware, tornou-se 

simples reverter o processo e rastrear o cibercriminosos. 

Com o passar dos anos e a necessidade das organizações serem mais informatizadas, a 

quantidade de alvos para esse tipo de ataque aumentou, potencializado pelo grande retorno 

que essa atividade pode trazer, os modos de ataque foram desenvolvidos, táticas para atrair a 

vitima foram adicionadas, evoluindo tanto no meio de transmissão quanto na criptografia dos 

dados. Existe uma grande variedade de Ransomwares em atividade hoje, mais eles podem ser 

divididos basicamente em dois modelos: Ransomware Locker e Ransomware Crypto. 

3.1 Ransomware Locker 

Bloqueia o computador ou dispositivo alvo. A atuação do Locker consiste em bloquear 

completamente o acesso a recursos do dispositivo, teclado, mouse, tela sensível ao toque, 

todas essas funções podem ser desativadas, em seguida vem o pedido de pagamento da taxa 

para resgate dos dados, e as funcionalidades bloqueadas podem se resumir a liberação do 
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teclado numérico, permitindo apenas a inserção do código de pagamento, geralmente 

bitcoins
4
. 

Como esse tipo de ataque tem como característica principal o bloqueio da interface do 

dispositivo, em alguns casos os dados não são afetados, podendo ser resolvido apenas com 

uma restauração do sistema a algum ponto anterior ou de preferência ao estado de novo. 

Assim o Ransomware Locker se torna menos efetivo em conseguir o resgate, por isso se torna 

mais recorrente esse tipo de ataque em dispositivos domésticos, principalmente portáteis, que 

teoricamente encontrariam pessoas com menos experiência nesse tipo de situação com isso 

esse modo de atuação está diminuído por conta do baixo retorno financeiro e de um maior 

trabalho de engenharia social (SAVAGE; COOGAN; LAU, 2015, tradução nossa). Conforme 

é possível verificar no ANEXO A e B deste trabalho, que apresenta alguns exemplos desse 

modelo de Ransomware. 

3.2 Ransomware Crypto 

Bloqueia o acesso aos arquivos ou dados do alvo. O modo de atuação do Crypto é com 

certeza a mais grave, pois ele criptografa os dados armazenados no dispositivo tornando-os 

inacessíveis ao usuário até que seja efetuado o pagamento do resgate, lembrando que não 

existem garantias que a vítima terá seus dados recuperados mesmo efetuando o pagamento. 

Depois que acontece a infeção o Ransomware começa a criptografar aos poucos os arquivos, 

geralmente começando com os mais utilizados, seu objetivo é passar despercebido pelo 

usuário até que tenha criptografado grande parte dos dados senão todos, quando o usuário 

descobre ou é apresentado ao problema à função do Ransomware já foi cumprida e seus dados 

já estão criptografados, logo em seguida apresentado a mensagem informando que a vítima 

terá que realizar o pagamento para tê-los de volta, em alguns casos com um cronômetro 

indicando que em determinado tempo o valor pelo resgate irá aumentar ou seus arquivos serão 

deletados para sempre (SAVAGE; COOGAN; LAU, 2015, tradução nossa). Conforme é 

possível verificar no ANEXO C e D deste trabalho, que apresenta alguns exemplos desse 

modelo de Ransomware. 

3.3 Meios de Infecção 

A reação natural das vítimas após passar o choque inicial de descobrirem que foram 

infectadas com um Ransomware, é o questionamento de como isso aconteceu. 
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Como uma das principais características do ataque, ele é silencioso à vítima, em 

primeiro momento não compreende como aquilo pode ter acontecido, mais o modo de ação 

dos ataques seguem alguns padrões. 

3.3.1 E-mails de Spam 

Sem dúvida esse é o modelo mais comum de ataque, o usuário recebe um e-mail com 

um link ou anexo disfarçado que redireciona o usuário a efetuar o download do arquivo 

malicioso, os assuntos desses e-mails geralmente são referentes a contas em atraso, 

notificação judicial, notas fiscais, premiações ou entrega de pedidos, multas de trânsito, 

currículos entre outros.  

Em alguns casos mais avançados esses e-mails são desenvolvidos através de 

engenharia social, contendo informações diretas ao usuário alvo, por exemplo, uma 

notificação da Receita Federal com destino a um contador ou uma solicitação de atualização 

de determinado software para atender uma nova regulamentação. Nessas situações o 

conhecimento do alvo aumenta muito a chance de sucesso do ataque. 

3.3.2 Drive-by Download / Install & Botnets 

Essa modalidade de ataque ocorre quando o usuário acessa uma determinada página 

maliciosa na internet utilizando softwares desatualizados e desprotegidos, ao navegar pelo 

site, clicando em pop-ups
5
 o usuário permite que o site procure e explore em segundo plano as 

vulnerabilidades do sistema, uma vez encontrada as vulnerabilidades o download do software 

malicioso e executado sem a autorização do usuário. 

Existe uma variação dessa técnica chamada Drive-by Install que basicamente ao invés 

do download o código malicioso efetua a instalação em si do software malicioso, essa técnica 

já é bastante conhecida por conta dos malwares que se instalam em segundo plano quando o 

usuário tenta instalar algum outro software, e também por falta de conhecimento ao analisar a 

configuração do instalador. 

3.3.3 Softwares Vulneráveis 

Uma importante porta de entrada para esse tipo de ataque são os sistemas operacionais 

descontinuados e softwares piratas que não contam com suporte nem atualizações. Um 

exemplo dessa falha de segurança são os sistemas operacionais Windows Server 2003 e 
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Windows XP, que tiveram o fim dos seus ciclos de vida e a consequente descontinuação do 

seu suporte. 

Segundo Rafael, (2014): 

Com a ausência do suporte do fabricante é muito crítico manter o S.O no ambiente, 

já que, se for necessário qualquer tipo de suporte, seja para restabelecer o S.O, 

analisar um erro ou falha que está sendo gerada, integração com algum outro 

produto, não terá esse apoio da Microsoft. Novas ameaças surgem toda semana, e 

com o fim das atualizações o servidor se tornará um alvo fácil para os Crackers e 

atacantes, já que as vulnerabilidades permanecerão no S.O e será questão de tempo 

para que novas ameaças sejam criadas para explorá-las. Neste ponto é importante 

destacar que pouco efeito terá um Antivírus corporativo ou um firewall no ambiente, 

já que as ameaças irão explorar falhas do S.O 2003 Server. 

Trabalhar com softwares e sistemas operacionais licenciados e atualizados é parte 

fundamental da manutenção de todo o projeto de segurança da informação além de ter acesso 

as mais recentes soluções em segurança e correção de possíveis problemas, trabalhar com 

softwares sem licença é considerado crime passível de punição. 

3.4 Criptografia 

Os algoritmos de criptografia mais utilizados nos Ransomwares atuais são: AES 

(criptografia simétrica) e RSA (criptografia assimétrica). Apesar dos tipos de algoritmo 

executarem basicamente a mesma tarefa, cada algoritmo tem suas características próprias, o 

que influência diretamente no modo de operação do ataque e também de sua possível solução. 

De acordo com Savage; Coogan; Lau, (2015, tradução nossa): 

Na criptografia simétrica (AES), uma única chave é usada para criptografar os dados 

e a mesma chave é usada para descriptografar os dados. Normalmente a chave irá 

ficar salva no computador infectado depois que for enviada ao atacante. Conhecendo 

essa chave a vítima pode utilizá-la para descriptografar seus dados. A vantagem da 

utilização de algoritmos de criptografia simétrica é que eles são geralmente muito 

mais rápido do que algoritmos assimétricos. Como nesse tipo de ataque o 

Ransomware tem que criptografar o maior número possível de dados sem ser 

descoberto, a velocidade da criptografia se torna um ponto forte desse algoritmo. 

Apesar da sua velocidade de encriptação o algoritmo AES tem como maior 

vulnerabilidade o fato de sua chave ficar gravada nos arquivos criptografados. Para Savage; 

Coogan; Lau, (2015, tradução nossa), a criptografia assimétrica (RSA) usa duas chaves: a 

chave pública é usada para criptografar os dados e a chave privada é usada para 

descriptografar, conhecendo a chave pública não permite que a vítima descriptografe os 

arquivos. Apenas a chave privada pode ser utilizada para este fim, assim o atacante não 

precisa ser tão protetor da chave pública mantendo somente em poder de si a privada. 
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A desvantagem desse tipo de técnica está no uso de criptografar grandes quantidades 

de dados, pois o processo é muito mais lento se comparado ao modelo de chave simétrica e a 

chance do ataque ser descoberto antes de sua conclusão aumenta. O ponto forte desse 

algoritmo e sua complexidade utilizando criptografias de 1024, 2048 e 4096 bits, enquanto o 

AES utiliza 128, 192 e 256 bits, tornando quase impossível a recuperação dos dados sem a 

chave privada. 

3.5 Evolução do Ransomware 

Impulsionados pelo grande retorno financeiro que esse tipo de ataque vem gerando, 

novos modelos mais avançados de Ransomwares estão surgindo, trazendo diferenças tanto no 

modo de ataque e pedidos de resgate, quanto na parte técnica da criptografia, utilizando uma 

mescla de criptografias simétricas e assimétricas. 

De acordo com Calvo e Solange (2016), “as ameaças online evoluirão contando mais 

com uma vertente psicológica por trás de cada ataque. Os agressores continuarão a usar o 

medo como o principal componente do ataque, pois já se mostrou eficaz no passado”. 

Com o passar dos anos novos Ransomwares são desenvolvidos e antigas versões são 

atualizadas, em alguns casos apresentando algoritmos de criptografia mais complexos e 

principalmente aprimorando os meios de infecção, utilizando artifícios como engenharia 

social para atrair a vítima. 

Um padrão comumente encontrado nas últimas versões de Ransomware está 

relacionado ao valor solicitado, estão apresentando uma tendência a diminuir, com o objetivo 

de incentivar o pagamento, visto que o valor é considerado pequeno frente a importância das 

informações, e para manter a rentabilidade desse tipo de atividade a quantidade de ataques se 

torna maior para compensar o baixo valor por cada ataque isolado. 

4. SOLUÇÕES DE SEGURANÇA 

Ao realizar um planejamento de soluções de segurança voltadas a combater ataques de 

Ransomware deve se pensar em uma série de camadas que o malware ou vírus terá que 

ultrapassar para atingir seu objetivo. 
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Figura 2 – Ordem de eventos do Ransomware 

 

Fonte: Segurança em Rede de Computadores – Ransomware e o Sequestro de Dados 

Essas camadas atuaram como barreiras de segurança, agindo em todos  momentos de 

atuação do Ransomware, desde a sua chegada até o usuário, passando pela infecção até o 

processo em criptografia dos dados. 

4.1 Internet e E-mail 

Ao escolher ferramentas que atuem na proteção web e dos e-mails da organização tem 

que ser levado em consideração se a ferramenta está atualizada em relação as ameaças atuais, 

optar por soluções que tenham no seu desenvolvimento características específica de proteção 

contra malware analisando os arquivos e verificando se são confiáveis ou não. 

Essa primeira camada é importante, pois ela que irá evitar o contato direto do usuário 

com as ameaças mais comuns que estão em maior número, assim dando uma margem de 

segurança para trabalhar os demais níveis de proteção. 

Firewall: Segundo Kurose (2006), um firewall é uma combinação de hardware e 

software que isola a rede interna de uma organização da internet em geral, permitindo que 

alguns pacotes passem e bloqueando outros. Um firewall permite que um administrador de 

rede controle o acesso entre o mundo externo e os recursos da rede que administra 

gerenciando o fluxo de tráfego de e para esses recursos. 

Além de atuar no bloqueio de acesso a sites que contenham conteúdo malicioso o 

firewall age também no momento da criptografia quando o Ransomware tenta se comunicar 

com o endereço externo para obter a chave pública para completar a criptografia, assim como 

o firewall contendo uma blacklist
6
 bloqueando essa ação. 

Proxy: Ferramenta importante que completa a atuação do firewall fazendo uma 

análise dos endereços visitados impedindo o acesso a sites que possam ser perigosos. 

DNS: Na tentativa de comunicação para buscar a chave pública para finalizar a 

criptografia o Ransomware irá acessar um determinado link, é nesse momento que a 

                                                 
6
 Blacklist: Listas que agrupam e-mails, endereços de IP ou domínios conhecidos por disseminar spam ou vírus. 
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ferramenta de DNS irá atuar para resolver esse enderenço, essa ferramenta deverá contar com 

uma blacklist de endereços, evitando essa comunicação e impedindo que a criptografia seja 

finalizada, por exemplo: OpenDNS. 

Anti-spam: A ferramenta de anti-spam utilizada tem que ser capaz de identificar IPs 

que sejam conhecidos como endereços suspeitos, filtrar palavras e links perigosos e 

principalmente analisar arquivos em anexo no e-mail, por exemplo: .exe, .bat, .jar, .lnk, .com, 

entre muitos outros, também verificar arquivos comprimidos como: .rar ,.zip, .7-zip, caso 

exista a suspeita enviar para quarentena para uma espécie de sandboxing
7
 antes de aceitar o e-

mail. 

4.3 Treinamento e Conscientização dos Usuários 

O meio de acesso mais utilizado e eficaz continua sendo o ataque direto ao usuário por 

meio de e-mails de spam e também no uso da internet, conscientizar os colaboradores do seu 

papel dentro do projeto de segurança da informação é parte fundamental para obter sucesso na 

política de segurança da empresa. Porém, atribuir a culpa ao usuário por incidentes de 

segurança e não identificar as causas dessas falhas não trará benefícios à segurança do 

ambiente. 

Alguns bons hábitos que precisam ser implantados: 

 Promover campanhas de apresentação da política de segurança e da importância do 

usuário. 

 A realização de reuniões expondo as consequências que um ataque pode acarretar e 

como ele afeta o trabalho de cada um. 

 Identificar hábitos que possam trazer problemas de segurança e combatê-los. 

 Desenvolver um treinamento com exemplos práticos das modalidades de ataque. 

 Manter o usuário alerta com o envio de informativos sobre segurança e novos meios 

de infecção. 

O cuidado com o usuário deve ser um processo contínuo, sempre mantendo a equipe 

informada de novas ameaças e mudanças no projeto de segurança da empresa, sempre 

reforçado que todos são responsáveis por garantir a integridade da informação. 

 

                                                 
7
 Sandboxing: É um mecanismo de segurança que isola e analisa arquivos não confiáveis antes de ser executado. 
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4.4 Antivírus e Sistemas Operacionais Vulneráveis 

Trabalhar com sistemas operacionais licenciados e antivírus atualizados válidos é o 

básico que uma organização tem que contar na sua política de segurança, essa recomendação 

também vale para qualquer tipo de usuário. 

É importante ressaltar que o uso de uma boa solução de antivírus não garante a plena 

segurança do usuário principalmente contra ameaças mais recentes, mais garante um bom 

nível contra ataques conhecidos dando uma boa margem de segurança. 

Figura 3 - Proporção de softwares não licenciados e a taxa de propagação de malwares estão fortemente relacionadas 

 

Fonte: Pirataria de Software – Crime e Consequências 

Como está evidenciado na figura acima a relação entre o uso de softwares não 

licenciados e o aumento nos ataques por malware, uso de sistemas operacionais não 

licenciados além de ser uma brecha na sua política de segurança, pois não terá acesso a 

atualizações de segurança e correções de falhas, é considerado um crime. De acordo com o 

Artigo 184 do Código Penal é considerado crime “Violar direitos de autor e os que lhe são 

conexos”, com pena de 3 (três) meses a 1 (um) ano de detenção ou multa. 

4.5 Políticas Grupo de Domínio e Pastas Compartilhadas 

Em ambientes que trabalham com sistemas da Microsoft, é de grande importância 

implantar um domínio dentro de sua rede corporativa, isso será de grande ajuda para organizar 

os recursos, estabelecer uma hierarquia dentro do seu ambiente facilitando o gerenciamento 

da mesma. Podendo organizar todas as contas de usuários, classificando, atribuindo ou 

removendo permissões de acordo com a necessidade e função de cada usuário. 
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Um cuidado especial deve ser dado ao compartilhamento de arquivos no ambiente, 

analisar a real necessidade de determinados usuários terem acesso a pastas compartilhadas, 

restringir o acesso à escrita dos arquivos, limitando os poderes de quem necessita de acesso a 

esse conteúdo. 

Atenção com as credenciais dos usuários, evitar ao máximo a utilização da conta 

Administrador do ambiente em outros terminais, principalmente ao compartilhar arquivos. 

Em caso de um ataque por Ransomware um terminal com acesso a leitura e escrita ao 

compartilhamento do servidor com uma senha com permissões administrativas, pode 

significar uma infecção total do ambiente. 

4.6 Segmentação de Rede 

A segmentação de rede é uma prática utilizada para aumentar a segurança da estrutura 

de rede, permitindo um controle mais preciso do tráfego de dados e limitando o broadcast
8
, 

assim evitando o congestionamento da rede. 

Trazendo isso para uma situação de um possível ataque de Ransomware a 

segmentação de rede irá atuar mais como uma espécie de plano de contingência, pois em uma 

rede segmentada o dano pode ser limitado à parte da empresa ou um departamento, reduzindo 

bastante o alcance do ataque. 

O modelo mais comum de segmentação de rede é o Funcionários/Clientes, a rede é 

divida em duas onde os clientes têm acessos limitados aos recursos da rede. Conforme a 

figura 4. 

Figura 2 - Modelo de Ambiente Funcionários/Clientes 

 

Fonte: Próprio autor, 2016 

                                                 
8
 Broadcast: O processo no qual se transmite determinada informação para muitos receptores ao mesmo tempo. 

Internet 

Rede Clientes 

Clientes 

Rede Empresa 

Recursos 

Funcionários 
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Com esse tipo de cenário os clientes da empresa têm acesso a internet, se a mesma 

fornecer, sem nenhuma interferência no ambiente interno da organização. 

A segmentação de rede por setores ou departamentos da empresa deve ser utilizada em 

conjunto com a Funcionários/Clientes, neste modelo os departamentos da organização serão 

divididos em sub-redes dentro da rede principal. Conforme a figura 5. 

Figura 3 - Modelo de Ambiente Departamentos/Departamentos 

Fonte: Próprio autor, 2016 

Porém deve ser levado em conta que em alguns casos esse modelo pode não ser viável, 

pois as atividades de determinados setores são bastante dependentes dos demais, isso pode 

acarretar em problemas administrativos. 

4.7 Rotinas de Backup 

Ter uma rotina de backup
9
 é um dos pontos mais importantes na política de segurança 

da empresa é a ultima camada de proteção em caso de um ataque por Ransomware, deve ser 

identificado os servidores de dados e aplicação, identificar as necessidades do ambiente e 

classificar prioridades. 

Uma alternativa interessante para este terminal ou terminais responsáveis pelo 

processo de backup que trabalhem com sistema operacional diferente dos demais no 

ambiente, por exemplo: Linux e FreeBSD. Isso aumenta o nível de segurança, visto que a 

incidência desse tipo de ataque afetar esses sistemas e pouca. 

Importante que as cópias de segurança estejam acessíveis e prontas para restauração e 

uso. Um cuidado especial deve ser dado às mídias que serão utilizadas para o backup, 

trabalhar com no mínimo 03 (três) cópias de segurança: 

                                                 
9
 Backup: Cópia de dados de um dispositivo de armazenamento a outro para que possam ser restaurados em caso 

de necessidade. 

Internet 

Recursos 

Administrativo Contabilidade Financeiro Vendas 
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Figura 4 - Rotina de Backup 

 

Fonte: Próprio autor, 2016 

A primeira cópia será armazenada no próprio servidor backup. A segunda será gravada 

em alguma mídia externa ou algum serviço de armazenamento em nuvem, importante 

ressaltar que o hábito de deixar a mídia de gravação conectada ao terminal que será feito a 

cópia é um erro gravíssimo, pois se o terminal for infectado a mídia também será alvo. A 

terceira que também será gravada em uma mídia, que será armazenada em um ambiente 

externo as demais mídias. 

Não será de grande ajuda se a empresa tiver rotinas de backup com datas e horários 

definidos se as cópias de segurança não forem verificadas, realizar essa verificação se os 

arquivos não estão corrompidos. Também e importante restaurar alguns desses backups para 

um teste prático, isso irá evitar surpresas em caso de necessidade. 

 

5. CONCLUSÃO 

No presente artigo foi abordado o tema do “sequestro de arquivos digitais”, e como 

acontece o ataque, também foi abordado sobre a importância da segurança da informação nas 

empresas, uma vez que a informação é um ativo de grande importância deve ser dada atenção 

especial para a sua segurança. Conclui-se que a política de segurança da informação é a 

responsável por delimitar a segurança da informação respeitando as normas da organização. 

Este trabalho permitiu um aprofundamento no tema e a compreensão da necessidade 

de uma política de segurança que ofereça ferramentas que auxiliem a segurança da 

informação da empresa, com foco nos ataques por Ransomware, apresentando soluções que 

atuem em diversas fases desse problema. Ressaltando a importância do usuário dentro da 

política de segurança da empresa, tanto na conscientização que ele será na maioria dos casos a 

Servidor Dados/Aplicações 

Cópia no Servidor 

Cópia em Mídia ou 
Nuvem 

Cópia  Externa 

Servidor Backup 
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porta de entrada dessa ameaça, quanto o seu papel de parte atuante em todo o processo de 

segurança da informação, pois suas atividades diárias deverão estar delimitadas pela política 

de segurança, assim como todo o ambiente que o mesmo faz uso. 

Todos os objetivos propostos foram cumpridos, porém é importante ressaltar que as 

propostas apresentadas podem servir como base para o desenvolvimento de uma política de 

segurança contra o Ransomware, mais não significam a solução completa para esse problema, 

as soluções em segurança propostas devem ser adequadas a cada ambiente e principalmente 

atualizadas de acordo com o surgimento de novas ameaças em trabalhos futuros. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Ransomware Locker 

 

 

ANEXO B – Ransomware Locker 
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ANEXO C – Ransomware Crypto 

 

 

ANEXO D – Ransomware Crypto 

 


