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A onda de ataques coordenados com o ransomware WannaCry
atingiu 99 países em 12MAI

52%
Empresas com 
algum tipo de
infecção no 

Brasil

Fonte: https://intel.malwaretech.com/

https://intel.malwaretech.com/


O que é um ransomware?

É um tipo de malware que impede ou limita 
severamente os usuários de acessarem seus 
sistemas e arquivos e obriga as suas vítimas à 
pagar um “resgate” para restabelecer o acesso

Os ataques surgiram agora?

No Brasil os ataques iniciaram em 2015 e já 
fizeram bastante vítimas

O que tem de novo agora é que o ataque é 
massivo e atinge instituições e empresas de 
forma global. O ransomware WannaCry está 
escaneando automaticamente computadores e 
infectando versões antigas do Windows com 
vulnerabilidades conhecidas, encriptando essas 
máquinas e cobrando um resgate inicial de 
US$500 chegando à US$1.6M em bitcoins



Não faça parte desta notícia! 



Penalidades em contratos e 
multas legais

Danos à marca e 
reputação

Atrasos em pagamentos, entregas 
ou transações

Vendas perdidas

Queda de receita para as empresas 
e riscos para continuidade dos 
negócios
O ransomware pode afetar drasticamente os 
resultados das empresas, sequestrando informações 
vitais para a sua operação como dados de projetos, 
planilhas financeiras e sistemas 

Interrupção dos sistemas da empresa e 
não atendimento de clientes



As principais empresas de segurança apontam que 
os ransonwares estão utilizando novas táticas de 
engenharia social e recursos técnicos 
cibercrimonosos para atingirem empresas de 
Pequeno e Médio porte

File Server

Arquivos de 
Sites

Bancos de 
Dados

Aplicações 
e outros

X

X

X

X

52%

14%

22%

12%

Tipos de arquivos infectados (TrendMicro)



Soluções para os ransonwares



RECOMENDAÇÕES CONTRA RANSOMWARE

Backup! Backup! Backup!
- Garantir que seus backups estejam 100% atualizados e 

testados
- Versionamento dos arquivos e retenção em nuvem

- Confirmar se seu antivírus, antimalwares e 
softwares de segurança estão ativos e atualizados

Backup em Nuvem 01

Antivírus 02

Treinamento04

Patches atualizados 03

Atualize patches do Windows
- Desabilite SMBv1. Verificar em Microsoft Security Bulletin 

MS17-010 - Critical

Em caso de atitude suspeita (lentidão fora do normal, telas 
desconhecidas, atualizações de softwares não autorizados e 
afins) entre contato com sua equipe de suporte
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Microsoft Security Bulletin MS17-010 - Critical


EXEMPLONOSSOS SERVIÇOS

Sistema de monitoramento
24 X 7 X 365 com geração 

de alarmes

Suporte técnico
com especialistas

Portal  Web com 
Relatórios

Infraestrutura de 
Data Center

Software de Backup
Profissional

Conheça nosso serviço profissional de backup, com  
infraestrutura de data center TIER III no Brasil e o nosso 
suporte técnico especializado para a proteção dos dados 
da sua empresa



Ricardo Tozati
Analista de Infraestrutura
f : +55 16 3237-6410

c: +55 16 99154-1775

e: rptozati@gmail.com

w: www.tozati.com.br


