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Introdução
O ano de 2020 foi sem dúvidas um dos mais importantes
e transformadores dos últimos tempos: uma pandemia global,
turbulência econômica que afetou a vida de milhões de pessoas
e agitação social e política. As reverberações desses eventos
afetaram os negócios de maneira significativa, com muitos realizando
uma grande mudança para forças de trabalho distribuídas.
No campo cibernético, as circunstâncias extraordinárias de 2020 proporcionaram
aos adversários cibernéticos oportunidades de explorar as necessidades das
redes de comunicação e forneceram alvos ricos em cadeias de suprimentos
e infraestrutura crítica. O ano terminou como começou, com a descoberta de
uma ameaça de consequência global que exigiu resposta e correção rápidas. Um
ataque que foi amplamente atribuído a um agente de estado-nação, que alavancou
um backdoor em software de monitoramento de rede para atacar organizações
governamentais e do setor privado, demonstrou como o risco de terceiros deve ser
antecipado, mas não pode ser previsto.
Para ajudar a enfrentar os desafios atuais, o IBM Security X-Force avalia o cenário
de ameaças cibernéticas e ajuda as organizações a entenderem as ameaças em
desenvolvimento, seus riscos associados e como priorizar os esforços de segurança
cibernética. Além da inteligência de ameaças premium que fornecemos aos clientes,
analisamos a riqueza de dados que reunimos para produzir o X-Force Threat Intelligence
Index, uma verificação anual do cenário de ameaças e como ele está mudando.
Entre as tendências que rastreamos, o ransomware continuou a atacar para se tornar
o tipo de ameaça número um, representando 23% dos eventos de segurança aos quais
o X-Force respondeu em 2020. Os invasores de ransomware aumentaram a pressão para
extorquir o pagamento ao combinar a criptografia de dados com ameaças de vazamento
de dados em sites públicos. O sucesso desses esquemas ajudou apenas uma gangue
de ransomware a obter lucros de mais de US$ 123 milhões em 20201, de acordo com
estimativas do X-Force.
As organizações de fabricação resistiram a um ataque de ransomware, assim como
outros, em 2020. Em geral, o setor de produção foi o segundo mais visado, depois
de finanças e seguros, tendo sido o oitavo setor mais afetado em 2019. O X-Force
descobriu invasores sofisticados usando campanhas de spear phishing direcionadas
em ataques contra empresas de fabricação e ONGs envolvidas na
cadeia de abastecimento da vacina COVID-19.

1. Todas as moedas neste relatório estão em dólares dos Estados Unidos.
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Introdução

Os agentes da ameaça também estavam inovando seu malware, particularmente
malwares voltados para o Linux, o código fonte aberto que oferece suporte à
infraestrutura em nuvem crítica para os negócios e ao armazenamento de dados.
A análise da Intezer descobriu 56 novas famílias de malware Linux em 2020, número
muito maior do que o nível de inovação encontrado em outros tipos de ameaças.
Há motivos para esperar que 2021 seja um ano melhor. As tendências são notoriamente
difíceis de prever, mas a única coisa constante em que podemos confiar é a mudança.
A resiliência em face de desafios crescentes e decrescentes na segurança cibernética
requer inteligência acionável e uma visão estratégica para o futuro de uma segurança mais
aberta e conectada.
No espírito de fortalecer a comunidade, a IBM Security tem o prazer de oferecer o 2021
X-Force Threat Intelligence Index. As descobertas neste relatório podem ajudar equipes
de segurança, profissionais de risco, tomadores de decisão, pesquisadores, a mídia
e outros, a entender onde as ameaças estiveram no ano passado e ajudar a se preparar
para o que vem a seguir.

3

Resumo executivo
O IBM Security X-Force utilizou bilhões de pontos de dados
coletados de nossos clientes e fontes públicas entre janeiro
e dezembro de 2020 para analisar tipos de ataque, vetores
de infecção e comparações globais e do setor. A seguir estão
algumas das principais descobertas apresentadas no X-Force
Threat Intelligence Index.

23%

Compartilhamento de ataques de ransomware
O ransomware foi o método de ataque mais popular em 2020, constituindo 23% de todos
os incidentes que o IBM Security X-Force respondeu e ajudou a corrigir.

Mais de US$ 123 milhões
Lucro estimado dos maiores ransomware

O X-Force estima conservadoramente que os agentes de ransomware Sodinokibi
(também conhecido como REvil) tiveram pelo menos US$ 123 milhões em lucros em
2020 e roubaram cerca de 21,6 terabytes de dados.

25%
Maior parcela de vulnerabilidade de ataques no primeiro trimestre de 2020
Os agentes de ameaças aproveitaram uma falha de travessia de caminho da Citrix,
explorando essa vulnerabilidade em 25% de todos os ataques nos primeiros três
meses do ano e 8% do total de ataques em 2020.

35%

Compartilhamento de varredura e exploração dos principais vetores de infecção
A varredura e a exploração de vulnerabilidades passaram a ser os principais vetores
de infecção em 2020, ultrapassando o phishing, que foi o principal vetor em 2019.

2º

Classificação da fabricação nos principais setores atacados
A fabricação foi o segundo setor mais atacado em 2020, subindo do oitavo lugar em
2019 e perdendo apenas para os serviços financeiros.
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5 horas

Duração dos vídeos de treinamento de ataque em um servidor de grupo de ameaça
Erros operacionais cometidos por invasores do estado-nação iraniano permitiram aos
pesquisadores do X-Force descobrir cerca de 5 horas de vídeo em um servidor mal
configurado, revelando suas técnicas.

Mais de 100

Executivos visados em campanha de phishing de precisão
Em meados de 2020, o X-Force descobriu uma campanha global de phishing que atingiu
mais de 100 executivos de alto escalão em funções de gerenciamento e aquisição para
uma força-tarefa que adquiria equipamentos de proteção individual (PPE) na batalha contra
a COVID-19.

49%

Taxa de crescimento da vulnerabilidade relacionada aos ICS, 2019-2020
As vulnerabilidades associadas aos sistemas de controle industrial (ICS) descobertas
em 2020 foram 49% maiores em relação à 2019.

56

Número de novas famílias de malware Linux
O número de novas famílias de malware relacionado ao Linux, descobertas em 2020, foi de
56, o nível mais alto de todos os tempos. Isto representou um aumento de 40% em relação
ao ano anterior.

31%

Cota europeia de ataques
A Europa foi o continente mais atacado em 2020, tendo 31% dos ataques observados pelo
X-Force, seguida pela América do Norte (27%) e Ásia (25%).
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Pensando no futuro
Em 2021, uma mistura de ameaças novas e antigas exigirá que as
equipes de segurança considerem muitos riscos simultaneamente.
Com base na análise do X-Force, essas são algumas das principais
conclusões para as prioridades no próximo ano.
—

A superfície de risco continuará crescendo em 2021. Com milhares de vulnerabilidades
novas a serem provavelmente relatadas em aplicações e dispositivos antigos e novos.

—

A extorsão dupla para ransomware provavelmente persistirá em 2021. Os invasores
que vazam dados publicamente em sites de denúncia pública aumentam a capacidade
dos agentes de ameaças para comandar preços altos por infecções de ransomware.

—

Os protagonistas de ameaças continuam mudando seu foco para vetores de ataque
diferentes. O direcionamento aos sistemas Linux, à tecnologia operacional (OT), aos
dispositivos IoT e aos ambientes de nuvem continuará. À medida que o direcionamento
desses sistemas e dispositivos se torna mais avançado, os agentes da ameaça podem
mudar rapidamente os esforços, especialmente após um incidente de perfil de
grande importância.

—

Cada setor tem sua parcela de riscos. A mudança na segmentação específica do
setor, de um ano para o outro, destaca o risco para todos os setores da indústria e
a necessidade de avanços significativos e maturidade em programas de segurança
cibernética em todos os setores.
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Recomendações para resiliência
Com base nas descobertas do IBM Security X-Force neste
relatório, manter-se atualizado sobre a inteligência de ameaças
e construir fortes capacidades de resposta são maneiras
impactantes de ajudar a diminuir ameaças no cenário em evolução,
independentemente de em qual setor ou país se opera.
O X-Force recomenda os seguintes passos que as organizações podem seguir para se
prepararem melhor para as ameaças cibernéticas em 2021:
Esteja à frente da ameaça em vez de reagir a ela.
Utilize a inteligência de ameaças para entender
melhor as motivações e as táticas dos agentes
das ameaças a fim de priorizar os recursos
de segurança.

A preparação é a chave para uma resposta ao
ransomware. O planejamento de um ataque
de ransomware — incluindo um plano que
aborda técnicas combinadas de ransomware
e extorsão de roubo de dados — e a execução
regular desse plano podem fazer toda a diferença
na forma como sua organização responde no
momento crítico.

Verifique novamente a estrutura de
gerenciamento de patch da sua organização. Com
a varredura e a exploração sendo os vetores de
infecção mais comuns no ano passado, fortaleça
a sua infraestrutura e revigore as detecções
internas para localizar e interromper tentativas
de exploração automatizadas de forma rápida
e eficaz.

Proteja-se contra ameaças internas. Use
soluções de prevenção de perda de dados
(DLP), treinamento e monitoramento para
evitar que usuários internos inadvertidos ou
mal-intencionados violem sua organização.

Crie e treine uma equipe de resposta a
incidentes dentro da sua organização. Se isso
não for possível, contrate um recurso de resposta
eficaz a incidentes para uma resposta imediata
a incidentes de alto impacto.

Realize um teste de reforço do plano de
resposta a incidentes de sua organização
a fim de desenvolver a memória muscular.
Os exercícios de simulação ou as experiências de
alcance cibernético podem fornecer à sua equipe
experiência crítica para melhorar o tempo de
reação, reduzir o tempo de inatividade e, por fim,
economizar dinheiro no caso de uma violação.

Implemente a autenticação de múltiplos fatores
(MFA). Adicionar camadas de proteção às contas
continua a ser uma das prioridades de segurança
mais eficientes para as organizações.

Faça backups, teste backups e armazene
backups offline. Não apenas garantir a presença
de backups, mas também sua eficácia por meio
de testes do mundo real, faz uma diferença crítica
na segurança da organização, especialmente com
os dados de 2020 mostrando um ressurgimento
da atividade de ransomware.
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Sobre o IBM Security X-Force
O IBM Security X-Force oferece insights, detecção e recursos
de resposta para ajudar os clientes a melhorar sua postura
de segurança.
A IBM Security X-Force Threat Intelligence combina telemetria de operações de segurança
da IBM, pesquisa, investigações de resposta a incidentes, dados comerciais e fontes
abertas para ajudar os clientes a entenderem as ameaças emergentes e tomar decisões
de segurança informadas rapidamente.
Além disso, a equipe altamente treinada do X-Force Incident Response fornece remediação
estratégica que ajuda as organizações a obterem um melhor controle sobre incidentes
e violações de segurança.
O X-Force combinado com as experiências da gama cibernética do
IBM Security Command Center treinam os clientes para estarem prontos para
as realidades das ameaças atuais.
Ao longo do ano, os pesquisadores do IBM X-Force também fornecem pesquisas e análises
contínuas na forma de blogs, white papers, webinars e podcasts, destacando nossa visão
sobre agentes de ameaças avançadas, malwares novos e métodos de ataque novos.
Além disso, fornecemos um grande conjunto de análises atuais e de ponta para clientes
assinantes em nossa plataforma Premier Threat Intelligence.

Dê o próximo passo
Aprenda sobre como orquestrar sua resposta a incidentes com a IBM Security >
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Sobre a IBM Security
A IBM Security trabalha com você para ajudar a proteger seus negócios com um portfólio
avançado e integrado de produtos e serviços de segurança corporativa, habilitado com
IA, e uma abordagem moderna para sua estratégia de segurança usando princípios de
confiança zero, ajudando você a prosperar em face da incerteza. Ao alinhar sua estratégia
de segurança ao seu negócio; integrando soluções projetadas para proteger seus usuários,
ativos e dados digitais; e implementando tecnologia para gerenciar suas defesas contra
ameaças crescentes, ajudamos você a gerenciar e controlar os riscos que oferecem
suporte aos atuais ambientes de nuvem híbrida.
Nossa nova abordagem moderna e aberta, a plataforma IBM Cloud Pak for Security,
é construída em RedHat Open Shift e oferece suporte aos atuais ambientes de múltiplas
nuvens híbridas com um amplo ecossistema de parceiros. A Cloud Pak for Security
é uma solução de software em contêiner pronta para empresas que permite gerenciar
a segurança de seus dados e aplicações, integrando rapidamente suas ferramentas de
segurança existentes para gerar insights mais profundos sobre ameaças em ambientes
de nuvem híbrida, mantendo seus dados onde estão, permitindo fácil orquestração
e automação de sua resposta de segurança.
Para mais informações, consulte www.ibm.com/security, siga o @IBMSecurity no Twitter
ou visite o blog da IBM Security Intelligence.
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