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Introdução
O ano de 2020 foi, sem dúvida, um dos mais desafiadores e
transformadores dos últimos tempos: uma pandemia global, uma crise
econômica que afetou a vida de milhões de pessoas e uma inquietação
social e política. As repercussões desses eventos afetaram os negócios
de maneira profunda, com muitos fazendo 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
direcionamentos valiosos nas cadeias de suprimentos e na infraestrutura essencial. O ano
terminou como começou, com a descoberta de uma ameaça de consequências globais que
exigia respostas e correções rápidas. Um ataque que foi amplamente atribuído a um agente de
um Estado-nação, que usou um backdoor em software de monitoramento de rede para atacar
organizações governamentais e do setor privado, demonstrou como o risco vindo de terceiros
deve ser esperado, mas não pode ser previsto.
Para ajudar a enfrentar os desafios atuais, a IBM Security X-Force avalia o cenário de ameaças
cibernéticas e ajuda as organizações a entender a evolução das ameaças, seus riscos associados
e como priorizar os esforços de cibersegurança. Além da inteligência premium sobre ameaças
que fornecemos aos clientes, analisamos a qualidade de dados que reunimos para produzir o
X-Force: Índice de inteligência de ameaças, uma verificação anual do cenário de ameaças e suas
mudanças.
Entre as tendências que identificamos, o ransomware continuou a aumentar e se tornou o tipo de
ameaça número 1, representando 23% dos eventos de segurança aos quais a X-Force respondeu
em 2020. Os invasores de ransomware aumentaram a pressão para extorquir pagamentos
combinando a criptografia de dados com ameaças de vazamento de dados em sites públicos. O
sucesso desses esquemas ajudou uma gangue de ransomware a obter lucros de mais de US$ 123
milhões em 20201, de acordo com estimativas da X-Force.
As organizações de manufatura tiveram um aumento no ataque de ransomware e outros ataques
em 2020. O setor de manufatura foi o 2º mais visado, depois de finanças e seguros, e tinha sido o
8º setor mais visado em 2019. A X-Force descobriu invasores sofisticados usando campanhas de
spear phishing direcionadas em ataques contra empresas de manufatura e ONGs envolvidas na
cadeia de abastecimento da vacina da COVID-19.

1. Todos os custos totais no relatório estão em dólares americanos.
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Os agentes das ameaças também inovaram o malware, particularmente malware voltado para o Linux, o
código-fonte aberto que oferece suporte à infraestrutura de nuvem essencial para os negócios e para o
armazenamento de dados. A análise da Intezer descobriu 56 novas famílias de malware para Linux em
2020, muito mais 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 bastante difíceis de prever,
mas a única coisa constante em que podemos confiar é a mudança. A resiliência diante dos desafios
crescentes e decrescentes em cibersegurança requer inteligência acionável e uma visão estratégica
para o futuro de uma segurança mais aberta e conectada.
Na esperança de fortalecer a comunidade, a IBM Security tem o prazer de apresentar o X-Force: Índice
de inteligência de ameaças 2021. As descobertas neste relatório podem ajudar equipes de segurança,
profissionais de risco, tomadores de decisão, pesquisadores, a mídia, entre outros, a entender onde
estavam as ameaças no ano passado, bem como ajudar a se preparar para o que vem a seguir.
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Resumo
A 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 entre setores. A seguir estão algumas das principais descobertas
apresentadas no X-Force: Índice de inteligência de ameaças.

23%

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

+ US$ 123 milhões
Lucros estimados dos melhores ransomwares

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

25%
Maior parcela de vulnerabilidades de ataques no primeiro trimestre de 2020
Os agentes de ameaças aproveitaram uma falha de travessia de caminho do 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%

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

2º

Lugar na classificação dos principais setores atacados é o setor de manufatura
A manufatura foi o segundo setor mais atacado em 2020, passando do 8º 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 Irã permitiram aos pesquisadores da X-Force
descobrir cerca de 5 horas de vídeo em um servidor mal configurado, revelando suas
técnicas.

+100

Executivos visados em campanha de phishing precisa
Em meados de 2020, a 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 equipamento de proteção individual (EPI) na batalha contra a
COVID-19.

49%

Taxa de crescimento da vulnerabilidade relacionada ao ICS, 2019-2020
As vulnerabilidades relacionadas aos sistemas de controle industrial (ICS) descobertas em
2020 foram 49% maiores no comparativo anual em relação a 2019.

56

Número de novas famílias de malware no Linux
O número de novas famílias de malware relacionadas ao Linux descobertas em 2020
foi de 56, o nível mais alto de todos os tempos. Isso representa um aumento de 40% no
comparativo anual em relação a 2019.

31%

Porcentagem europeia de ataques
A Europa foi a região mais atacada em 2020, recebendo 31% dos ataques observados pela
X-Force, seguida pela América do Norte (27%) e Ásia (25%).
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Principais ataques de 2020
Compreender o cenário de ataques pode ajudar as equipes de segurança
a priorizar recursos, analisar os cenários mais prováveis e identificar
mudanças nas técnicas dos invasores.
As subseções a seguir fornecerão informações sobre as principais tendências de ataque que a X-Force
identificou em 2020: ransomware é inegavelmente o tipo de ataque principal, seguido por roubo de
dados e ataques de acesso a servidores. Em termos de vetores de ataque iniciais, a varredura e a
exploração alcançaram o 1º lugar em 2020, seguidos por phishing e roubo de credenciais.2

3 principais tipos de ataque

3 principais vetores de ataque iniciais

1.

Ransomware (23% dos ataques)

1.

Varredura e exploração (35% dos ataques
versus 30% em 2019)

2.

Roubo de dados (aumento de 160%
desde 2019)

2.

Phishing (33% dos ataques versus 31% em
2019)

3.

Acesso a servidores (aumento de 233%
desde 2019)

3.

Roubo de credencial (18% dos ataques
versus 29% em 2019)

Figura 1

Principais tipos de ataque - 2020 em comparação a 2019
Detalhamento dos tipos de ataque em 2019 versus 2020, mostrado como uma porcentagem do total de ataques observados (Fonte: IBM Security X-Force)
Ransomware

Roubo de dados

Acesso a servidores

BEC

RAT

Insider

Configuração incorreta

Outro

2. Os termos “ataques” e “incidentes” são usados alternadamente neste relatório. Um incidente se refere à ligação de uma organização
para a equipe de X-Force Incident Response, que resulta na investigação e/ou remediação de um ataque ou suspeita de ataque.
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Os negócios de ransomware prosperaram
Os ataques de ransomware representaram 23% de todos os incidentes observados em
engajamentos da X-Force em 2020, contra 20% no ano anterior, sugerindo que mais
criminosos cibernéticos estão descobrindo que o ransomware é lucrativo.
Os invasores realizaram ataques de ransomware predominantemente obtendo acesso aos ambientes
da vítima por meio de protocolo de desktop remoto, roubo de credencial ou phishing — vetores de
ataque que foram explorados de forma semelhante para instalar ransomware em anos anteriores.
Os invasores de ransomware estão obtendo maior sucesso nos ataques ao expandir a
cadeia de ataque. Os grupos de ransomware mais bem-sucedidos, observados pela X-Force
em 2020, concentraram-se na criação de cartéis de ransomware como serviço (RaaS)
e na terceirização de aspectos essenciais das operações para criminosos cibernéticos
especializados em diferentes aspectos de um ataque.
Cerca de 59% dos ataques de ransomware usaram uma estratégia de extorsão dupla, de
acordo com dados de resposta a incidentes da X-Force. Como as organizações podem
optar por recuperar os dados dos backups e não pagar o resgate, os invasores mudaram
de tática não apenas criptografando os dados e tornando-os impossíveis de acessar. Eles
também roubaram e ameaçaram vazar dados confidenciais se o resgate não fosse pago.
Alguns fornecedores de ransomware até mesmo realizaram leilões na dark web para vender
informações confidenciais roubadas de suas vítimas.

59%
dos ataques de
ransomware
usaram uma
estratégia de
extorsão dupla

+ de
US$ 123
milhões
de lucro estimado
dos operadores do
Sodinokibi em 2020

Na verdade, a estimativa mais moderada da X-Force coloca a receita total de resgate do
Sodinokibi em US$ 123 milhões em 2020 por meio do uso dessas táticas de extorsão. Os
desenvolvedores de ransomware basicamente encontraram uma maneira de contornar a
confiança das organizações nos dados de backup, pois podem usar a ameaça de vazamento
de dados como uma forma de extorquir o pagamento.
A ameaça de perda de reputação devido ao vazamento de dados confidenciais tem o potencial de
causar danos significativos à empresa e aos clientes, o que pode levar a ações judiciais e pesadas
multas regulamentares, além dos custos de uma longa recuperação. Quando os invasores de
ransomware divulgam publicamente dados confidenciais em sites de vazamento, essas violações são
frequentemente detectadas pela imprensa, aumentando ainda mais o dano à reputação associado
a esses ataques. A análise da X-Force de dados de violação públicos indica que os vazamentos de
dados relacionados a ransomware representaram 36% das violações públicas em 2020.
Tipo de ransomware mais comum do Sodinokibi
Os dois principais tipos de ransomware observados pela X-Force em 2020 são o Sodinokibi (22% dos incidentes
de ransomware) e o Nefilim (11%), ambos combinaram roubo de dados com ataques de ransomware.
Outros tipos de ransomware frequentemente vistos pela X-Force foram RagnarLocker (7%), Netwalker
(7%), Maze (7%), Ryuk (7%) e EKANS (4%), enquanto os 42% restantes dos ataques de ransomware
foram de pequenas amostras de outros tipos, como Egregor, CLOP e Medusa, entre outros.
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Figura 2

Principais tipos de ransomware
Detalhamento da porcentagem de tipos de ransomware observados em 2020 (Fonte: IBM Security X-Force)
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Outro

Como o Sodinokibi foi o tipo de ransomware mais comum que a X-Force observou em 2020, reunimos
uma quantidade considerável de dados e informações sobre esses ataques e os analisamos de perto,
não apenas ataques do Sodinokibi em clientes IBM, mas todos os ataques declarados do grupo.
Vários padrões surgiram dessa pesquisa:
—

Os ataques de ransomware do Sodinokibi atingiram o ápice em junho ou julho de 2020 e
aumentaram novamente após uma breve calmaria em agosto e setembro, potencialmente
relacionados à disponibilidade do causador de ameaça, férias e obrigações de emprego
alternativo.

—

Manufatura, serviços profissionais e atacado foram os setores mais comumente visados pelo
Sodinokibi, potencialmente porque os invasores do Sodinokibi estimaram que as organizações
desses setores têm baixa tolerância para tempo de inatividade, talvez especialmente durante a
pandemia, ou armazenam dados especialmente sensíveis. (veja a figura 3)

—

Os pedidos de resgate do Sodinokibi foram em torno de 1% a 5% da receita anual total da
organização da vítima e, em um caso, foi de US$ 42 milhões.
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Figura 3

Ataques de ransomware do Sodinokibi por setor
Detalhamento da porcentagem por setor de ataques de ransomware do Sodinokibi observados em 2020
(Fonte: IBM Security X-Force)

Manufatura
Serviços profissionais
Comércio atacadista
Serviços organizacionais
Setor imobiliário
Transporte
Varejo
Outro

Ransomware do Sodinokibi em números
Regiões mais atingidas
1.

Estados Unidos (58%)

2.

Reino Unido (8%)

3.

Austrália (5%)

4.

Canadá (3%)

Receita estimada
Total de 2020: US$ 123 milhões +
Somente em agosto de 2020: US$ 55 milhões
Total estimado de roubo de dados:
21,6 terabytes
Quase dois terços das vítimas do Sodinokibi
em 2020 pagaram um resgate e cerca de 43%
tiveram os dados vazados, de acordo com
estimativas da X-Force.

Recomendações para responder a um ataque de ransomware
Estar preparado é o principal: implemente e
coloque em prática um plano de resposta a
um ataque de ransomware, incluindo
ransomware combinado e técnicas de
extorsão de roubo de dados.
Armazenar backups de dados off-line com
segurança: os backups podem permitir que
sua organização se recupere de forma rápida
e independente de um ataque de ransomware.

Implementar defesa em profundidade:
use uma abordagem multifacetada, como o
emprego de autenticação multifator em cada
ponto de acesso em uma rede, garantindo
a visibilidade do endpoint, caça proativa de
ameaças, realização de testes de invasão
regulares para identificar pontos fracos em
uma rede e rapidamente corrigir e mitigar
vulnerabilidades conhecidas.

O guia definitivo para ransomware
Registre-se para baixar o artigo >
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Roubo de dados
O roubo de dados, quando um invasor se apropria de dados confidenciais da vítima, foi responsável por 13%
dos ataques corrigidos pela X-Force em 2020, aumentando significativamente dos 5% de ataques em 2019.
Uma onda de ataques do malware Emotet em setembro e outubro de 2020 foi responsável em grande parte
pelo aumento significativo dos ataques de roubo de dados. Esses ataques do Emotet, principalmente na Ásia,
representaram 46% da atividade de roubo de dados que a X-Force corrigiu em 2020.
O setor de manufatura sentiu o impacto dos ataques de roubo de dados em 2020, sendo vítima de 33% de
todos os incidentes de roubo de dados. O setor de energia ficou em segundo lugar, com 21% dos ataques, e o
setor de finanças e seguros em terceiro, com 17% dos ataques de roubo de dados.

Ataques de acesso a servidores
O acesso a servidores foi o terceiro tipo de ataque mais comum em 2020, respondendo por 10% de todos
os ataques corrigidos pela X-Force Incident Response em 2020. Um ataque de acesso ao servidor ocorre
quando um invasor obtém acesso não autorizado ao servidor da vítima, explorando credenciais roubadas do
servidor, uma vulnerabilidade ou outros meios.
Quase 36% dos ataques de acesso a servidores que a X-Force Incident Response observou em 2020 tiveram
como alvo o setor de finanças e seguros, com os setores de serviços comerciais (14%), manufatura (7%) e
assistência médica (7%) também sendo duramente atingidos.
A exploração bem-sucedida do CVE-2019-19781 por invasores, uma falha de passagem de caminho do Citrix,
impulsionou a tendência de ataques de acesso a servidores.
Vulnerabilidade CVE-2019-19781 do Citrix
Os dados da X-Force indicaram que 15% dos incidentes no primeiro semestre de 2020 estavam diretamente
relacionados à vulnerabilidade CVE-2019-19781 do Citrix, mais de 15 vezes superior a qualquer outra
vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade, divulgada em dezembro de 2019, afeta o Citrix Application Delivery
Controller (ADC), Citrix Gateway e NetScaler Gateway. A vulnerabilidade permite que um invasor faça a
execução arbitrária de códigos em um servidor Citrix vulnerável.

A exploração de acordo com os números: CVE-2019-19781
—

59% de todos os incidentes em janeiro de 2020

—

8% do total de incidentes que a X-Force
corrigiu em 2020

—

25% de todos os incidentes no primeiro
trimestre de 2020

—

Mais de 25.000 servidores Citrix vulneráveis
detectados

—

15% de todos os incidentes no primeiro
semestre de 2020
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Vários grupos aproveitam a vulnerabilidade do Citrix
A X-Force estava ciente de vários grupos de invasores aproveitando a falha CVE-2019-19781 em
2020, incluindo grupos de ameaças patrocinados pelo estado, bem como criminosos cibernéticos
com motivações financeiras. Esses grupos incluem:
— Hive0088 (AKA APT41; suspeita de afiliação ao estado chinês)
— ITG07 (AKA Chafer, suposto afiliado ao estado iraniano)
— Sodinokibi (AKA REvil) agentes de ransomware
— Maze agentes de ransomware
Ao obter acesso a sistemas por meio dessa vulnerabilidade, os invasores em vários casos
instalaram trojans de acesso remoto (RATs), como Adwind, implantaram malwares intermediários,
Trickbot e Cobalt Strike, e até mesmo ransomwares, incluindo Sodinokibi e Maze. Alguns invasores
também usaram a falha para obter acesso a redes para fazer ataques de ransomware.

As 10 vulnerabilidades mais exploradas de 2020
A lista a seguir apresenta as 10 principais vulnerabilidades exploradas em 2020. É importante
ressaltar que apenas 2 das vulnerabilidades nessa lista foram de fato divulgadas em 2020,
destacando a ameaça contínua de vulnerabilidades antigas. Ao longo de 2020, os invasores
estavam mais propensos a explorar uma vulnerabilidade de 2019 ou anterior, provavelmente em
função da dificuldade associada à exploração de muitas das vulnerabilidades reveladas em 2020 e
da dificuldade de corrigir vulnerabilidades mais antigas que muitas organizações encontram.
1.

CVE-2019-19781: Citrix Application
Delivery Controller

6.

CVE-2019-0708: "Bluekeep" Microsoft
Remote Desktop Services Remote Code
Execution

2.

CVE-2018-20062: NoneCMS ThinkPHP
Remote Code Execution

7.

CVE-2020-8515: Draytek Vigor Command
Injection

3.

CVE-2006-1547: ActionForm in Apache
Software Foundation (SAF) Struts

8.

4.

CVE-2012-0391: ExceptionDelegator
component in Apache Struts

CVE-2018-13382 e CVE-2018-13379:
Improper Authorization and Path Traversal in
Fortinet FortiOS

9.

5.

CVE-2014-6271: GNU Bash Command
Injection

CVE-2018-11776: Apache Struts Remote
Code Execution

10. CVE-2020-5722: HTTP: Grandstream
UCM6200 SQL Injection
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Principais vetores de infecção
Impulsionada pela forte exploração da falha CVE-2019-19781, a varredura e exploração de
vulnerabilidades saltou para o 1º lugar como o vetor de infecção inicial mais comum empregado
por invasores, representando 35% de todos os incidentes com um vetor de ataque conhecido3
corrigido pela X-Force. Em comparação, a varredura e a exploração atuaram como vetor de
infecção em apenas 30% dos ataques no ano anterior.
Ataques de varredura e exploração geralmente requerem poucos recursos e podem ser
automatizados e escalonados para atingir uma ampla variedade de vítimas, o que pode explicar
por que esse vetor teve um volume tão alto em 2020. Além da vulnerabilidade de travessia
de caminho no Citrix, os ataques de varredura e exploração em 2020 incluíram o uso da
vulnerabilidade Heartbleed, protocolos de gerenciamento vulneráveis ou mal configurados e
exploração da vulnerabilidade criptográfica CVE-2017-9248.
O phishing foi o segundo vetor de infecção mais comumente usado, empregado em 33% dos
ataques, um pouco acima dos 31% do ano passado, sugerindo que as mudanças de técnica dos
invasores e os mecanismos de defesa contra o phishing estão acompanhando o ritmo.
O roubo de credenciais foi responsável por apenas 18% dos ataques, uma queda significativa em
relação aos 29% no ano anterior, sugerindo que os invasores estão usando técnicas de varredura
e exploração em vez de roubo de credenciais em muitas das ocorrências de 2020, provavelmente
devido a maiores taxas de sucesso nos ataques de varredura e exploração.
Figura 4

Principais vetores iniciais de ataque
Detalhamento da porcentagem de 7 vetores iniciais de ataques observados pela BM Security X-Force Incident Response em 2020
(Fonte: IBM Security X-Force)

Varredura e exploração

Phishing

Roubo de credenciais

Área de trabalho remota

Força bruta

Mídia removível

BYOD

3. Vários incidentes não tiveram um vetor de ataque conhecido e, portanto, não foram incluídos nestes dados.

13

Agentes de ameaças avançadas
Ao longo de 2020, a X-Force observou alguns grupos de ameaças
cometendo erros operacionais, deixando involuntariamente algum rastro
e fornecendo informações valiosas para os pesquisadores da X-Force.
Em outros casos, o rastreamento de invasores avançados resultou em
informações valiosas sobre ameaças relacionadas à COVID-19, incluindo
como os invasores tem como alvo a distribuição de vacinas e continuam a
capitalizar com a pandemia usando iscas de phishing.
Grupos iranianos de ameaças pegos em flagrante
Em setembro de 2020, os analistas da X-Force encontraram uma infraestrutura associada à
atividade de phishing do Hive0082. O Hive0082, também conhecido como Silent Librarian, COBALT
DICKENS ou TA407, tem visado ativamente instituições acadêmicas globais desde, pelo menos,
2013, apesar das múltiplas divulgações públicas da sua atividade.
A atividade de setembro de 2020 não foi muito diferente das operações anteriores. No entanto, os
operadores deixaram metadados de ferramentas usadas para falsificar as páginas de login válidas
dos recursos acadêmicos que estão sendo visados. Os pesquisadores da X-Force observaram,
especificamente, o uso contínuo da extensão “Single File” do Chrome nesses ataques, que pode
capturar o carimbo de data/hora da máquina copiando um site. Vários dos sites falsos usados
nesses ataques continham carimbos de data/hora do “Horário de verão do Irã”, um provável erro
do operador do Hive0082 (veja a Figura 5).
Figura 5

Atividade de phishing do Hive0082
Metadados da página da web falsificada do Hive0082 mostrando o carimbo de data/hora do Horário de verão do Irã (Fonte: IBM Security X-Force)

</script>
<!-Página salva com SingleFile
url:
salvo na data: Seg, 08 de abril de 2019, 13:20:57 GMT+0430 (horário de verão do Irã)
-->

Em outro exemplo, os erros de outro grupo de ameaça patrocinado pelo estado iraniano, que
a X-Force rastreou como ITG18, forneceu uma visão sem precedentes de suas operações. O
grupo tem um histórico de erros de segurança operacional, especificamente erros básicos de
configuração de servidor que, no passado, resultaram na divulgação de suas vítimas e, em um
caso, ransomware em um de seus servidores de operações.
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Em maio de 2020, a X-Force descobriu outro servidor mal configurado pertencente ao ITG18
que continha mais de 40 gigabytes de arquivos de vídeo e dados. Os vídeos detalham as etapas
e a tecnologia usada pelo ITG18 para executar suas operações de reconhecimento em contas
comprometidas. Os vídeos também continham metadados sobre suas operações que revelaram
inadvertidamente a infraestrutura ITG18 VPN, números de telefone de agentes de ameaças e
várias tentativas fracassadas de phishing contra alvos do governo dos EUA.
Figura 6

Conta do AOL para treinamento do ITG18
O servidor ITG18 configurado incorretamente revelou o número de telefone do agente da ameaça associado a uma conta AOL usada para treinamento
(Fonte: IBM Security X-Force)
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As informações obtidas com os erros operacionais usados por ambos os grupos permitiram que
os analistas de inteligência sobre ameaças da X-Force alertassem os alvos sobre atividades em
andamento, obtivessem informações sobre as técnicas de treinamento e metodologias de roubo
de senhas e identificassem a infraestrutura sendo usada em tempo real para atividades maliciosas.
Essas informações, por sua vez, nos permitiram proteger e alertar melhor diversas organizações
que seriam vítimas em potencial.

Campanhas de phishing na pandemia de COVID-19
Durante o curso da pesquisa em andamento sobre as atividades cibernéticas relacionadas ao
Coronavírus, a X-Force descobriu várias campanhas de phishing relacionadas à COVID-19 por
agentes de ameaças avançadas contra a cadeia de suprimentos relacionados à COVID-19.
Ataques na cadeia de frio da vacina
Em outubro de 2020, a X-Force Threat Intelligence observou uma onda de e-mails de phishing
direcionados a indivíduos, organizações e entidades supranacionais com potencial interesse em
tecnologias associadas à distribuição segura de uma vacina da COVID-19. A atividade descoberta
imita o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a Plataforma de Otimização de
Equipamentos de Cadeia de Frio da Aliança de Vacinas Gavi (CCEOP) usados para distribuir vacinas
globalmente. Embora não identificados no momento, provavelmente invasores patrocinados por
estados-nação estavam por trás desses ataques.
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Essa foi uma campanha de phishing bem organizada e projetada por um adversário que
provavelmente buscava obter informações avançadas sobre os processos de transporte
e distribuição de uma vacina da COVID-19, por meio da obtenção de credenciais. Os alvos
incluíam a Direção-Geral de Tributação e União Aduaneira da Comissão Europeia, bem como
organizações nos setores da energia, manufatura e criação de web sites, e ainda soluções de
segurança da internet e de software. Essas são organizações globais sediadas na Alemanha,
Itália, Coreia do Sul, República Tcheca, Grande Europa e Taiwan.
Figura 7

Phishing da vacina contra a COVID-19
Exemplo de e-mail de phishing usado em ataques relacionados à vacina contra a COVID-19
(Fonte: IBM Security X-Force)
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RFQ - UNICEF CCEOP e Projeto de Vacina

Responder

Responder a todos

Para

Para

Encaminhar

Mais

07/09/20, 8:33 AM

Bom Dia! Espero que você esteja bem.
Gostaríamos de solicitar um orçamento pois queremos fazer um pedido na sua empresa.
Por favor, leia com atenção o pedido de orçamento em anexo.
Em relação ao contrato de serviço, há 2 preocupações principais com as quais devemos entrar em acordo:
1 Pagamento antecipado: cerca de 30% do valor total do serviço técnico será pago a você antes da chegada das mercadorias para cobrir os custos decorrentes da preparação para as atividades do projeto.
O pagamento antecipado de US$ 219.542 é igual a um valor de serviço de 300 unidades HTC-110 e 200 unidades HBC-260. Embora funcione como fundo de mobilização, trata-se, por natureza, de um pagamento
de serviço: somente depois de concluído o valor do serviço técnico verificado pela UNICEF que excede o pagamento inicial, devemos seguir o procedimento de pagamento da taxa técnica para efetuar o pagamento
posterior em lotes.
2. Pagamentos e prazos subsequentes: o pagamento subsequente será feito em lotes após a conclusão do trabalho, verificação e recebimento do pagamento da UNICEF. O pagamento demora cerca de 30 a 40 dias
para entrar na sua conta após a nossa operação, uma vez que existem procedimentos rigorosos e complexos para controle de moeda estrangeira na China. (Por favor, veja os detalhes no esboço do contrato).
Vocês têm vasta experiência em projetos semelhantes e devem conhecer os prazos de pagamento do governo/agências da ONU. Podemos receber o pagamento correspondente somente após a conclusão e
verificação do trabalho. Temos 0 pagamento da UNICEF no início do projeto. Para projetos semelhantes em outros países, geralmente, não há pagamento adiantado ou fundo de mobilização. Mesmo assim, o
percentual é muito baixo, cerca de 5% ou 10%. O prazo de pagamento no esboço do contrato já é o melhor prazo aplicado especialmente para você. Espero que você entenda.
Além disso, analise o esboço do contrato em anexo. Obrigado!
Atenciosamente,
P. M. (ONU e África)
E-mail:
1 anexo: RFQ - UNICEF CCLEOP e Projeto de Vacina - Cópia(6).html 129KB

Salvar

Ataques à cadeia de suprimentos de EPI
Em maio de 2020, a pesquisa da X-Force descobriu que uma corporação multinacional alemã,
associada a uma força-tarefa do setor privado do governo alemão para adquirir equipamentos
de proteção individual (EPI), era o alvo de ataques. Essa descoberta representa uma
campanha de segmentação que explora a corrida para garantir os EPIs essenciais.
Os causadores da ameaça por trás desta campanha tinham como alvo mais de 100
executivos de alto escalão em funções de gerenciamento e compras dentro dessa
organização e seu ecossistema de terceiros. No geral, a X-Force observou aproximadamente
40 organizações visadas nessa campanha. Dado o extenso direcionamento observado nessa
cadeia de suprimentos, é provável que membros adicionais da força-tarefa possam ser alvos
de interesse dessa campanha maliciosa, exigindo maior vigilância.
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Campanha visando a Ucrânia
Já entre meados de março e abril de 2020, a X-Force descobriu arquivos .docx maliciosos,
provavelmente atribuídos à atividade suspeita do Hive0051 (também conhecido como
Gamaredon) em andamento. Essa nova atividade parece ser consistente com o padrão de
operações estabelecido do Hive0051, que se concentra em entidades com base na Ucrânia.
O conteúdo dos arquivos de documentos maliciosos que descobrimos usava como iscas
uma mistura de temáticas relacionadas à COVID-19 e à geopolítica que falsificavam
entidades governamentais e ONGs ucranianas. É muito provável que o grupo estivesse
aproveitando os desenvolvimentos geopolíticos em andamento e as preocupações atuais
em torno do surto de COVID-19 para explorar a população da Ucrânia ou entidades com um
interesse significativo em desenvolvimentos regionais.
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Ameaças à TO e ao ICS
As ameaças visando a Tecnologia Operacional (TO) têm o potencial de levar a
efeitos no mundo real: derramamentos de produtos químicos, mau funcionamento
de máquinas ou até mesmo colisões de veículos de passageiros. Em função disso,
a X-Force está priorizando pesquisas e análises de tecnologia operacional, usando
nossas fontes de dados proprietárias para fornecer uma visão única das ameaças
contra organizações que incluem redes de tecnologia operacional.
Para examinar os padrões de ataques à Tecnologia Operacional em 2020, os analistas da X-Force rastrearam
incidentes em organizações dos setores de manufatura, petróleo e gás, transporte, serviços públicos,
construção e mineração que tinham o potencial de afetar as redes de TO.

Ransomware
Os ataques de ransomware foram a ameaça mais comum para a TO segundo os dados de resposta a incidentes
da X-Force, refletindo as tendências gerais de ataque que a X-Force observou em 2020. Os ataques de
ransomware representaram 33% de todos os ataques à TO em 2020. Essa tendência sugere que os agentes de
ameaças podem estar considerando as organizações com redes de TO particularmente atraentes para ataques
de ransomware. Entre os ataques de ransomware que a X-Force observou contra organizações de TO em 2020,
EKANS, Nefilim, Medusa, PJX e Egregor são algumas das principais variações de ransomware detectadas.
Figura 8

Tipos de ataque contra TO
Detalhamento da porcentagem dos tipos de ataque observados em 2020 contra organizações com TO (Fonte: IBM Security X-Force)
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Trojans de acesso remoto
Os trojans de acesso remoto (RATs) foram o segundo tipo de ataque mais comum contra a TO em 2020, representando
15% de todos os ataques, de acordo com os dados de resposta a incidentes da X-Force. Os RATs permitem que o
agente da ameaça acesse um dispositivo e habilitam a vigilância secreta do dispositivo. Trickbot, Adwind e jRAT são
alguns dos RATs que a Resposta a Incidentes da X-Force observou em redes conectadas à TO em 2020.

Ameaças internas
Os incidentes internos representaram 13% de todos os incidentes relacionados à TO em 2020, com cerca de
60% deles envolvendo usuários internos mal-intencionados e cerca de 40% envolvendo negligência, de acordo
com dados da X-Force. Os incidentes internos mal-intencionados observados pela X-Force incluíram funcionários
estabelecendo conexões com sites suspeitos associados a malware e funcionários provavelmente vendendo
informações proprietárias da empresa em sites de terceiros.

Vulnerabilidades em sistemas de controle industrial
Figura 9

Vulnerabilidades de ICS, 2011-2020
Número de vulnerabilidades divulgadas visando os ICSs, por ano e como um total cumulativo dos anos 2011 a 2020 (Fonte: IBM Security X-Force)

Por ano

Acumulativo

O acompanhamento da X-Force revela que as vulnerabilidades nas plataformas de ICS continuam a aumentar, atingindo
um novo pico máximo em 2020, após uma ligeira diminuição no ano anterior. De fato, a X-Force observou um aumento
de 49% no comparativo anual das vulnerabilidades de ICS em 2020. As vulnerabilidades de ICS são preocupantes, pois
aumentam o risco para os sistemas de tecnologia operacional e têm o potencial de levar a efeitos destrutivos.
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Principais marcas falsificadas
Os dados do Quad9 rastreiam domínios maliciosos para alertar e proteger os
usuários contra a atividade do agente da ameaça relacionada a esses domínios.
Em média, o Quad9 bloqueia 10 milhões de solicitações de sistema de nomes de
domínio (DNS) mal-intencionadas todos os dias e a IBM identifica os domínios
mal-intencionados em média oito dias antes de outros provedores de inteligência
sobre ameaças. A X-Force é parceira do Quad9, ajudando as organizações a
proteger as comunicações na Internet por meio de DNS confiável.
Semelhante a 2019, a X-Force e o Quad9 continuaram a rastrear as principais marcas falsificadas usadas em
domínios maliciosos em 2020. Trata-se de marcas que os agentes de ameaças tentam imitar, capitalizando a
popularidade e a confiança delas com os usuários para induzir as vítimas a abrir um e-mail, clicar em um link
ou divulgar informações confidenciais que podem ser usadas em um ataque.
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Figura 10

As dez principais marcas falsificadas
Detalhamento das dez principais marcas falsificadas em spam em 2020, apresentando a porcentagem das dez marcas mostradas (Fonte: Quad9)
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As organizações de tecnologia e mídia social continuam no topo da lista de marcas falsificadas, com Google,
Dropbox e YouTube liderando em termos de porcentagem de marcas falsificadas em 2020. O Google continua
sendo a marca mais falsificada, seguindo sua maior porcentagem em 2019. Adidas e PayPal também
entraram no top 10 em 2020, junto com várias marcas falsificadas do ano anterior: Amazon, Apple, Microsoft
e Facebook. A maior parte das atividades de falsificação da Adidas ocorreu em janeiro, sugerindo que não
estava relacionada à pandemia, mas parece ter sido relacionada aos tênis Superstar e Yeezy. O surgimento do
PayPal no top 10 está provavelmente relacionado a criminosos cibernéticos do setor financeiro que buscam
roubar credenciais ou fundos.
Os agentes de ameaças provavelmente giram em torno de organizações de tecnologia e mídia social falsificadas
com base na popularidade delas e na expectativa dos usuários de acessar esses ativos digitalmente. Além
disso, falsificar e-mails e plataformas associadas a e-mails, como Google Gmail ou Microsoft 365, é uma
técnica comum de agente de ameaças, a julgar pelos dados de resposta a incidentes da X-Force. Essas marcas
também são facilmente monetizadas por agentes de ameaças, já que contas comprometidas associadas a essas
plataformas populares podem ser facilmente vendidas na dark web com lucro.
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Novas ameaças de malware
À medida que os agentes de ameaças continuam a ajustar, desenvolver
e transformar o malware, várias tendências de desenvolvimento de
malware emergem dos dados. Acima de tudo, a proliferação de malware
direcionado ao Linux foi a tendência dominante em 2020, seguida de
perto por um aumento de malware escrito usando a linguagem de
programação Go. Um aumento substancial do malware Emotet nos
últimos meses de 2020 demonstrou o ressurgimento da ameaça desse
variante. Cada uma dessas tendências aponta para um só objetivo dos
agentes da ameaça: escapar com mais eficácia das técnicas de detecção.
Ano da ameaça ao Linux
Os pesquisadores da Intezer, uma empresa de comparação de códigos de malware que colabora
com a IBM Security, observaram um aumento nos esforços dos invasores para investir em
criptomoedas e trojans, provavelmente em uma tentativa de se adaptar a uma infraestrutura mais
moderna, como a nuvem, onde o Linux já opera com 90% da carga de trabalho e a adoção têm se
acelerado ainda mais devido aos efeitos da COVID-19.
Em 2020, os invasores concentraram mais seus esforços no desenvolvimento de criptomoedas
e ransomware para o Linux, provavelmente devido ao número maior de organizações fazendo a
transição de servidores para a nuvem e ao poder de processamento expansível que os ambientes
de nuvem fornecem. O gráfico na Figura 11 mostra a porcentagem média de novos códigos usados
para desenvolver diferentes tipos de malware para Linux em 2020.
Figura 11

Nível de inovação de novos códigos em malware para Linux
Porcentagem média dos novos códigos usados para desenvolver malware para Linux, por tipo de malware, em 2020 (Fonte: Intezer)
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Desde 2010, Intezer observou um aumento em novas famílias de malware para Linux. Em
2020 foi encontrado o maior número já relatado, 56, representando um aumento de 40% no
comparativo anual em relação a 2019. Há uma tendência clara que destaca o aumento das
famílias de malware entrando no cenário de ameaças ao Linux.

Figura 12

Novas famílias de malware para Linux, 2010-2020
Número de novas famílias de malware para Linux por ano (Fonte: Intezer)

Os engenheiros reversos de malware da X-Force também observaram um aumento no
número de malware para Linux em 2020 empregados em incidentes da IBM Security
X-Force. No início de 2020, vários agentes de ameaças que estavam explorando a falha de
travessia de caminho (CVE-2019-19781) também estavam desenvolvendo malware para
visar dispositivos NetScaler vulneráveis, como o malware NotRobin. No segundo semestre
de 2020, os engenheiros de malware observaram vários indícios de que os agentes de
ameaças que antes se concentravam em malware para Windows agora estavam incluindo
malware para Linux em seu arsenal.
Por exemplo, a IBM Security X-Force observou variantes de ransomware para Linux durante
engajamentos de resposta a incidentes que antes só eram vistos atacando sistemas
Windows. Isso inclui uma variante para Linux do ransomware Defray911/RansomEXX e uma
variante para Linux do ransomware SFile.

23

Novas ameaças de malware

Nova linguagem ‘Go-to’
Ao longo de 2020, os engenheiros reversos de malware da X-Force notaram cada vez mais o uso
da linguagem de programação Go (abreviação de Golang) pelos agentes de ameaças para criar
novos malwares. A linguagem de programação Go é uma linguagem de código aberto semelhante
à linguagem C, projetada para aumentar a produtividade da programação e foi lançada em 2012.
Ao longo de 2020, os malwares desenvolvidos em Go aumentaram 500% de janeiro até atingir
o pico em junho e continuaram a ser usados com frequência até o final do ano, destacando o
crescimento de popularidade dessa linguagem de programação entre os agentes de ameaças. Em
contrapartida, vimos pouquíssimas amostras de malware escritas em Go em 2019. Observamos
a linguagem Go sendo usada com frequência em 2020 para ransomware e ela parece ser popular
entre os agentes de ameaças que visam redes de TO, além de ser usada por vários agentes de
ameaças com uma ampla variedade de alvos.
Os invasores escrevem em Go porque é uma linguagem muito fácil de implantar em vários
sistemas. Em vez de escrever malwares separados para Linux, Windows ou OS X, a linguagem Go
permite que o invasor escreva o malware uma vez e, em seguida, compile o mesmo código-fonte
para uma ampla variedade de plataformas. Isso resulta em malwares que podem ser executados
em diversos sistemas operacionais diferentes.
Os binários da linguagem Go também ajudam a evitar a detecção, criando um único “pacote”.
Ao contrário dos malwares escritos em outras linguagens, os malwares baseados em linguagem
Go podem vincular estaticamente todas as suas bibliotecas dentro do código. Isso significa
que o malware pode operar de forma independente, sem a necessidade de droppers adicionais
ou sideload, tornando mais fácil evitar a detecção pelo antivírus. No entanto, o mesmo recurso
também resulta em um binário muito grande, o que pode impedir que o malware da linguagem Go
seja usado como anexo de phishing.
A Intezer também observou que vários atacantes de APT estão adotando a linguagem Go como a
linguagem de programação preferida para desenvolver malware de plataforma cruzada que tem
como alvo os sistemas Windows e Linux:
—

APT28 (ITG05): um grupo do estado-nação russo. Em dezembro de 2020, esse grupo
aproveitou a COVID-19 como isca de phishing para entregar a versão Go do malware Zebrocy.

—

APT29 (ITG11): um grupo separado do estado-nação russo. A Intezer Analyze conseguiu
identificar uma variante para Linux do WellMail porque ele compartilha código com o IOC em
umRelatório do Reino Unido.

—

Carbanak (ITG14 ou FIN7): grande grupo de criminosos cibernéticos. Uma amostra para
Linux compartilha código com uma amostra para Windows do Carbanak de 2019, permitindo
assim ser identificada pela Intezer.
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O Emotet está de volta
As armadilhas de spam e phishing da IBM rastrearam o Emotet de perto em 2020 e detectaram
uma calmaria considerável na atividade do malware entre março e junho. No entanto, o malware
reapareceu em julho de 2020 e esteve muito ativo durante os meses de setembro e outubro,
especialmente no Japão. Operadores do malware Emotet provavelmente fizeram uma pausa
para aprimorar os elementos dos recursos para evitar a detecção do malware, com base nas
observações da X-Force de novos recursos de antianálise.
Figura 13

Tendência de spam do Emotet de junho a dezembro de 2020
Volume diário do spam Emotet conforme a porcentagem do total diário de spam entre junho e dezembro de 2020
(Fonte: IBM Security X-Force)
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O Emotet é amplamente disseminado por meio de campanhas de spam. As armadilhas de spam
da IBM observaram que todo o malware Emotet em 2020 se espalhou por meio de anexos de
e-mails com macros maliciosas do Office Word. O malware também parecia estar navegando na
onda de outras campanhas de spam, como spam de cassino padrão ou campanhas de sextorção,
encaminhando esses e-mails e anexando uma carga maliciosa. O malware Emotet também pode
ler e responder a conversas de e-mail legítimas com anexos infectados, assumindo um disfarce
de legitimidade. A análise da IBM também revelou que a maioria dos spams do Emotet é enviada
em dias úteis durante a semana.
Os analistas de inteligência da X-Force descobriram novos recursos nas amostras do malware
Emotet, como recursos de antianálise. Essas atualizações indicam investimento contínuo
no Emotet por parte dos agentes de ameaças e que essa família de malware provavelmente
continuará representando uma ameaça para as organizações em todo o mundo.
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Crimes cibernéticos financeiros
O malware financeiro na esfera dos crimes cibernéticos continua a representar
uma ameaça para as organizações financeiras e outras organizações, à medida
que os agentes das ameaças continuam a inovar e criar novas ameaças. Em
2020, o IBM Trusteer observou que grupos de crimes cibernéticos usam um
processo altamente automatizado para esvaziar contas bancárias por meio
de fraude de banco móvel, e os ataques de sobreposição remota se tornaram
ainda mais comuns em 2020, especialmente na Europa.
Principais trojans bancários
As principais famílias de malwares bancários de 2020 foram os suspeitos mais comuns, sem surpresas ou
novidades para o ano. Isso não quer dizer que as gangues de crimes cibernéticos existentes não tenham
evoluído e acrescentado novas formas de atacar e lucrar com o crimeware ao longo do ano.
Figura 14

Dez principais famílias de trojans bancários
Detalhamento dos principais trojans bancários em 2020, mostrando a porcentagem dos dez principais (Fonte: IBM Trusteer)
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Destaques entre os trojans bancários
1.

Ramnit: passou do segundo lugar para o primeiro lugar no ano passado. Esse malware
continua a ser operado por um grupo fechado do crime cibernético, diversificando seus
modelos de monetização e adaptando-se às diferentes regiões visadas. Os ataques
ainda se concentram em contas empresariais e de clientes.

2.

Trickbot: frequentemente encontrado implantando o ransomware Ryuk, esse malware
caiu do primeiro lugar para o segundo, provavelmente como resultado da remoção
de curta duração em outubro de 2020. Esse malware tem origem na Europa Oriental,
visando empresas, bancos comerciais e grandes empresas.

3.

Qakbot: em terceiro lugar, esse malware é espalhado para redes de empresas pelo
botnet Emotet e em 2020 apresentou ataques com o ransomware ProLock como uma
estratégia para monetizar ainda mais seus pontos de apoio. Esse malware também tem
origem na Europa Oriental, visando empresas, bancos comerciais e grandes empresas.
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Tendências dos setores e regiões
Cada região e setor enfrenta um cenário de ataque único, à medida
que diferentes agentes de ameaças, motivações, ativos e eventos
geopolíticos conduzem a atividade em cada região e setor. Esta
seção fornecerá uma análise das tendências gerais de ataque
destacadas neste documento, discutindo em mais detalhes como
essas e outras tendências afetaram cada região e setor.
Impacto geográfico
A Europa, a América do Norte e a Ásia sofreram a maior parte dos ataques em 2020,
atraindo a atividade dos agentes de ameaças, provavelmente devido à alta porcentagem da
riqueza mundial que circula nesses continentes, que representa mais de 89% do produto
interno bruto (PIB) mundial. Entre essas três regiões, os ataques a organizações europeias
foram os que mais cresceram, impulsionados por ransomware, ataques internos e de acesso
a servidores.
Figura 15

Detalhamento geográfico dos ataques, 2020 vs. 2019
Distribuição geográfica do total de ataques com resposta a incidentes da X-Force, 2020 vs. 2019 (Fonte: IBM Security X-Force)
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Europa
—

Volume de ataque: a IBM Security X-Force observou que 31% dos ataques em 2020 ocorreram na
região europeia, um aumento significativo em relação aos 21% observados em 2019, posicionando a
Europa como a região mais atacada em todo o mundo em 2020.

—

Tipos de ataque: o ransomware foi o principal tipo de ataque na Europa em 2020, representando 21%
dos ataques, um volume significativo, mas inferior à taxa de ataques de ransomware observados na
América do Norte. A Europa teve, de modo expressivo, o maior número de ataques internos em 2020,
sofrendo mais ataques desse tipo que a América do Norte e a Ásia juntas. A Europa também sofreu um
alto volume de ataques de acesso a servidores, contabilizando 14% de todos os ataques no continente
em 2020. O roubo de credenciais, comprometimento de e-mail corporativo (BEC), trojans de acesso
remoto (RATs), fraude e DDoS também afetaram as organizações europeias em 2020, em menor grau. A
Europa sofreu 33% de todos os ataques que exploraram o CVE-2019-19781 em todo o mundo em 2020,
mais do que qualquer outra região.

—

Países atacados: Reino Unido, Suíça, França e Itália foram os países mais atacados na Europa em 2020.

Figura 16

Tipos de ataque na Europa
Detalhamento do total de ataques na Europa por tipo de ataque, identificados nos dados de resposta a incidentes da X-Force em 2020 (Fonte: IBM Security X-Force)
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América do Norte
—

Volume de ataque: a América do Norte sofreu 27% de todos os ataques que a X-Force corrigiu em 2020,
caindo para a segunda região mais atacada em todo o mundo. Essa queda contrasta fortemente com 2019,
quando a região sofreu 44% de todos os ataques. O aumento na taxa de ataques na Europa e na Ásia é o
elemento mais significativo para essa mudança.

—

Tipos de ataque: a América do Norte sofreu mais ataques de ransomware do que qualquer outra região, o
que significa 33% de todos os ataques na América do Norte em 2020. BEC, roubo e vazamento de dados,
bem como RATs, também atingiram as organizações norte-americanas em grandes volumes até 2020. A
América do Norte também sofreu 29% dos ataques que exploraram a falha CVE-2019-19781 em 2020,
sendo a segunda maior atacada depois da Europa.

—

Países atacados: os Estados Unidos foram o país da América do Norte mais atacado em 2020, seguidos
pelo Canadá.

Figura 17

Tipos de ataque na América do Norte
Detalhamento do total de ataques na América do Norte por tipo de ataque, segundo os dados de resposta a incidentes da X-Force em 2020 (Fonte: IBM Security X-Force)
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Ásia-Pacífico
—

Volume de ataques: a região Ásia-Pacífico sofreu 25% de todos os ataques observados pela IBM
Security X-Force em 2020, um aumento dos 22% observados na região em 2019.

—

Tipos de ataque: o roubo de dados foi o tipo de ataque mais comum na Ásia em 2020, impulsionado
em grande parte por uma enxurrada de ataques de roubo de dados do Emotet nos últimos meses
de 2020 e representando 22% de todos os ataques na região, superando até mesmo o ransomware.
Os ataques de ransomware representaram 19% de todos os ataques na Ásia em 2020, incluindo
variantes como PJX e Locky. A Ásia-Pacífico sofreu mais ataques envolvendo RATs do que qualquer
outra região geográfica do mundo, com trojans de acesso remoto representando 9% de todos os
ataques na região em 2020. A Ásia também sofreu 21% de todos os ataques explorando a falha CVE2019-19781 em 2020. Os ataques de BEC foram menos comuns na Ásia do que em outras regiões
em 2020, potencialmente devido à implementação de autenticação multifator. O setor de manufatura
e o setor de finanças e seguros foram os dois mais visados na região da Ásia-Pacífico.

—

Países atacados: o Japão foi o país mais atacado na Ásia em 2020, seguido de longe pela Índia e pela
Austrália.

Figura 18

Tipos de ataque na Ásia
Detalhamento do total de ataques na Ásia por tipo de ataque, identificados nos dados de resposta a incidentes da X-Force em 2020 (Fonte: IBM Security X-Force)
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América Central e América do Sul
—

Volume de ataque: as organizações na América Central e América do Sul sofreram 9% do total de
ataques que a IBM Security X-Force observou em 2020, contra 5% em 2019.

—

Tipos de ataque: BEC vinculado a ransomware foi o principal tipo de ataque na América Central
e na América do Sul, contabilizando juntas 19% dos ataques na região, seguido de perto por
configuração incorreta e roubo e vazamento de dados. Notavelmente, a América Central e a
América do Sul sofreram mais incidentes de configuração incorreta do que a América do Norte ou
a Europa. Os ataques de acesso a servidores, por outro lado, não afetaram a América Central e
América do Sul da mesma forma que afetaram outras regiões em 2020.

—

Países atacados: o Brasil foi o país mais atacado na região que abrange a América Central e a
América do Sul em 2020.

Figura 19

Tipos de ataque na América Central e América do Sul
Detalhamento do total de ataques na América Central e América do Sul por tipo de ataque, segundo os dados de resposta a incidentes da
X-Force em 2020 (Fonte: IBM Security X-Force)

Ransomware

BEC

Configuração incorreta

Roubo e vazamento de dados

Acesso a servidores

Criptominação

Fraude

DDoS

Roubo de credenciais

32

Tendências dos setores e regiões

Oriente Médio e África
—

Volume de ataque: as organizações no Oriente Médio e na África sofreram 8% dos ataques em
2020, de acordo com os dados da X-Force, um pouco acima dos 7% observados no ano anterior.

—

Tipos de ataque: o roubo e o vazamento de dados foram de longe o tipo de ataque mais comum
no Oriente Médio e na África em 2020, respondendo por 29% dos ataques na região. Acesso a
servidores, ransomware e roubo de credenciais, ficaram todos empatados em segundo lugar, com
14% dos ataques cada. RATs, configuração incorreta e ameaças internas também afetaram as
organizações no Oriente Médio e na África em 2020.

—

Países atacados: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, África do Sul e Turquia foram os países
mais atacados no Oriente Médio e na África em 2020.

Figura 20

Tipos de ataque no Oriente Médio e na África
Detalhamento do total de ataques no Oriente Médio e na África por tipo de ataque, segundo os dados de resposta a incidentes da
X-Force em 2020 (Fonte: IBM Security X-Force).
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Principais setores atacados
A cada ano, a X-Force identifica os dez setores mais atacados e os classifica de acordo com
a porcentagem de ataques. Pelo quinto ano consecutivo, o setor de finanças e seguros foi o
mais atacado, ressaltando o interesse significativo que os agentes de ameaças têm nessas
organizações.
Vários outros setores mudaram significativamente desde as classificações do ano passado
(veja a Figura 21 para classificações comparativas dos dez principais setores em 2020 vs.
2019). O setor de manufatura, classificado como o oitavo setor mais atacado no relatório
de 2019, saltou para o segundo lugar em 2020. Isso pode ser motivado pelo interesse
dos agentes mal-intencionados em atacar a infraestrutura com conexões à tecnologia
operacional. Da mesma forma, o setor de energia saltou do nono lugar em 2019 para o
terceiro lugar em 2020, destacando ainda mais o foco dos invasores em organizações
conectadas à TO em 2020. O setor de assistência médica saltou do último lugar em 2019
para o sétimo em 2020, provavelmente devido a ataques relacionados à COVID e uma onda
de ataques de ransomware a hospitais. Os ataques ao setor de transportes continuaram
a diminuir em 2020, caindo para o nono lugar, em comparação ao terceiro lugar em 2019,
provavelmente em função da menor utilização de transportes durante a pandemia.
Figura 21

Dez principais setores por volume de ataque. Comparativo de 2020 e 2019
(Fonte: IBM Security X-Force)
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Figura 22

Detalhamento dos ataques nos dez principais setores
Dez principais setores atacados em 2020, mostrados conforme a porcentagem de ataques por setor (Fonte: IBM Security X-Force).
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O gráfico na Figura 22 mostra a porcentagem de ataques de cada um dos dez principais
setores. Observamos que o setor de finanças e seguros sofreu 23% dos ataques. Já o setor
de manufatura foi alvo de 17,7% dos ataques, seguido pelo setor de energia (11,1%) e varejo
(10,2%), enquanto os demais setores foram alvo de menos de 10% dos ataques cada.
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Figura 23

Tipos de ataques a cada setor
Detalhamento da porcentagem de ataques a cada setor por tipo, segundo os dados de resposta a incidentes da X-Force em 2020 (Fonte: IBM Security X-Force).
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O gráfico na Figura 23 retrata os principais ataques a cada setor, segundo os dados de resposta a
incidentes da X-Force. Esses dados e as porcentagens derivadas deles serão descritos com mais detalhes
em cada uma das seções a seguir.

36

Tendências dos setores e regiões

Finanças e seguros

28%
dos ataques
ao setor de
finanças e
seguros em 2020
foram ataques
de acesso a
servidores.

10%
dos ataques
ao setor de
finanças foram de
Desde 2016, o setor de finanças e seguros é classificado como o setor mais atacado, uma

ransomware.

posição que se manteve em 2020. As instituições financeiras sofreram 23% de todos os
ataques que analisamos em 2020, um aumento em relação aos 17% dos ataques que o
setor sofreu em 2019.
De todos os setores, o setor de finanças e seguros sofreu o maior número de ataques de
acesso a servidores, principalmente relacionados à vulnerabilidade CVE-2019-19781
do Citrix, quando comparado a outros setores. Os ataques de acesso a servidores
representaram 28% de todos os ataques no setor de finanças e seguros. Esse setor
empatou com o setor de manufatura com a maior porcentagem de ataques que exploraram
a falha CVE-2019-19781, com 22%.
A natureza altamente regulamentada do setor de finanças e seguros, juntamente com a
abordagem proativa das organizações financeiras para identificar e lidar com ataques de
acesso a servidores provavelmente contribuíram para a alta porcentagem de ataques nesse
setor.
Além disso, o setor de finanças e seguros sofreu menos ataques de ransomware quando
comparado a outros setores, como manufatura, serviços profissionais e governo. Apenas
10% dos ataques a esse setor em 2020 foram de ransomware. Os invasores que usam
ransomware provavelmente descobriram que as organizações não financeiras são mais
lucrativas para ataques de ransomware, potencialmente devido aos fortes controles de
segurança em vigor nas organizações de finanças e seguros ou porque eles avaliam que
setores como manufatura e serviços profissionais têm uma tolerância menor para o tempo
de inatividade relacionado a ataques de ransomware.

37

Tendências dos setores e regiões

Manufatura

21%
de ataques
ao setor de
manufatura foram
de ransomware.

4x
mais ataques de
BEC ocorridos
em empresas
de manufatura
do que qualquer
O setor de manufatura foi classificado como o segundo setor mais atacado em 2020, um

outro setor.

aumento em relação ao oitavo lugar em 2019, e recebeu 17,7% de todos os ataques entre os
dez principais setores, mais que o dobro dos 8,1% dos ataques recebidos no ano passado.
O foco renovado dos agentes de ameaças no setor de manufatura, o setor também ficou
em segundo lugar em 2015 e em terceiro lugar em 2017, ressalta que esse setor é um alvo
atrativo, especialmente para ransomware, BEC e ataques de trojan de acesso remoto.
21% dos ataques ao setor de manufatura em 2020 foram de ransomware, uma porcentagem
significativa indicando que os agentes de ameaças consideram que a manufatura é um
setor lucrativo para ataques de ransomware. Além disso, os números mostram que o setor
de manufatura recebeu mais ataques de ransomware que qualquer outro setor. A baixa
tolerância desse setor ao tempo de inatividade, muitas vezes contabilizando milhões de
dólares em perdas para cada hora de inatividade, provavelmente, é um fator que contribui
para a alta lucratividade dos agentes de ameaças.
Além do ransomware, o BEC representou 17% dos ataques ao setor de manufatura em
2020, mais de quatro vezes mais ataques de BEC que qualquer outro setor. As organizações
de manufatura geralmente precisam adquirir múltiplas peças de vários fornecedores,
criando diversos caminhos para que os agentes da ameaça entrem em conversas de e-mail
e redirecionem fundos destinados a pagar pelos suprimentos de manufatura. Muitos
ataques ao setor de manufatura parecem ter como alvo o dinheiro por meio da engenharia
social, ao invés de ter como alvo a tecnologia operacional.
O setor de manufatura também sofreu 22% de todos os ataques que exploraram a falha
CVE-2019-19781 em 2020, empatando em primeiro lugar com o setor de finanças e
seguros.
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Energia

35%
dos ataques ao
setor de energia
foram tentativas
de roubo e
vazamento de
dados.

Recebendo 11,1% dos ataques dos dez principais setores em 2020, o setor de energia foi
classificado como o terceiro setor mais atacado, um aumento em relação ao nono lugar
que ocupou no ano anterior. Os ataques de acesso a servidores no setor de energia, e
particularmente aqueles que exploram a falha CVE-2019-19781, atingiram fortemente as
organizações de energia em 2020, e esse setor ficou em quarto lugar depois do setor de
assistência médica para o maior número desses ataques.
O roubo e o vazamento de dados foram o principal tipo de ataque para o setor de energia,
respondendo por 35% de todos os ataques nesse setor e destacando a ameaça de malware
para roubo de informações e ataques de phishing. Muitos desses ataques ocorreram contra
empresas de petróleo e gás.
Ataques de BEC, mineração de moeda digital, ransomware, trojans de acesso remoto e
ataques de acesso a servidores também afetaram o setor de energia em 2020, mas não
mais que outros setores. De fato, os ataques de ransomware contra o setor energia foram
responsáveis por apenas 6% de todos os ataques contra esse setor, consideravelmente
menos que muitos dos outros principais setores atacados.
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Varejo

36%
dos ataques ao
setor de varejo
foram de roubo
de credenciais.

18%
dos ataques
ao setor de
varejo foram de
ransomware.

O setor de varejo foi classificado como o quarto mais atacado em 2020, caindo do segundo
lugar no ano passado, e recebeu 10,2% de todos os ataques aos dez principais setores, uma
queda em relação aos 16% do ano anterior. Por ser um canal de pagamentos com cartão de
crédito e outras transações financeiras, o setor de varejo há muito tempo é o alvo preferido
dos agentes de ameaças maliciosas.
O setor de varejo sofreu mais ataques de roubo de credencial do que qualquer outro tipo de
ataque, constituindo 36% dos ataques sofridos em 2020 e superando os números de todos
os outros setores para ataques de roubo de credencial. O setor também sofreu ataques
de ransomware em 2020, representando 18% do total de ataques no varejo. Quase todos
esses ataques de ransomware vieram de ataques do Sodinokibi, de acordo com os dados de
resposta a incidentes da X-Force.
Em menor grau, os ataques de DDoS, fraude, configuração incorreta, RATs e ataques de
acesso a servidores também afetaram o setor de varejo, indicando que os agentes de
ameaças estão usando diversos tipos de ataque para se infiltrar em organizações de varejo e
obter ganhos financeiros.
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Serviços profissionais

35%
dos ataques ao
setor de serviços
profissionais
em 2020 foram
ataques de
ransomware, uma
porcentagem
mais alta do que
qualquer outro
setor.

13%
O setor de serviços profissionais foi classificado como o quinto setor mais atacado em
2020 e recebeu 8,7% de todos os ataques aos dez principais setores, mantendo a mesma
classificação de 2019, quando recebeu 10% de todos os ataques. As organizações de
serviços profissionais são particularmente atraentes para os invasores por causa do
caminho que oferecem para vítimas adicionais.
O ransomware representou 35% dos incidentes em empresas de serviços profissionais em
2020, a maior porcentagem de todos os setores, e em termos de números brutos de ataques

dos ataques ao
setor de serviços
profissionais
foram de roubo
de dados e outros
13% foram
de acesso a
servidores.

de ransomware, o setor de serviços profissionais ficou em segundo lugar, perdendo apenas
para o setor de manufatura. Alguns ataques de ransomware em 2020, como o Sodinokibi,
tiveram como alvo, de maneira expressiva, as firmas de serviços profissionais em 2020,
incluindo escritórios de advocacia. Os dados confidenciais que essas empresas mantêm
sobre os clientes e, em alguns casos, clientes que são celebridades, possivelmente levaram
os agentes de ameaças a acreditar que essas empresas estariam mais propensas a pagar
um resgate para evitar o vazamento de dados confidenciais. Os dados de um escritório de
advocacia foram colocados em leilão por US$ 40 milhões de dólares, enfatizando que os
invasores que utilizam ransomware percebem os altos valores que podem obter pelos dados
de empresas de serviços profissionais.
Além dos ataques de ransomware, o roubo de dados e os ataques de acesso a servidores
atingiram fortemente o setor de serviços profissionais em 2020, sendo responsáveis, cada
um, por 13% dos ataques no setor. Essas tendências sugerem que os ataques de injeção e
exploração de vulnerabilidade em empresas de serviços profissionais são comuns, pois os
agentes de ameaças buscam acesso a dados confidenciais.
Já os trojans de acesso remoto foram o terceiro tipo mais comum de ataque aos serviços
profissionais, representando 9% dos ataques do setor.
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Governo

33%
dos ataques
ao setor do
governo foram
de ransomware,
a segunda maior
porcentagem de
todos os setores.

25%
dos ataques
ao setor
governamental
foram de
O setor público, incluindo defesa, administração pública e serviços prestados pelo governo, foi
classificado como o sexto mais atacado no ranking de 2020, recebendo 7,9% de todos os ataques
aos dez principais setores. Isso coloca o setor governamental na mesma posição da classificação
de 2019, quando recebeu 8% dos ataques aos dez principais setores. Segundo os dados de

tentativas
de roubo e
vazamento de
dados.

resposta a incidentes da IBM Security X-Force, parece que os ataques de ransomware afetaram
mais as organizações governamentais em 2020, seguidos de perto pelo roubo de dados.
33% dos ataques a organizações governamentais em 2020 foram ataques de ransomware,
o segundo maior depois do setor de serviços profissionais. Isso dá continuidade a uma
tendência constante de ataques de ransomware contra unidades do governo, mas em 2020
a resposta a incidentes da X-Force também observou que os sistemas judiciais do governo e
as entidades de transporte governamentais estão na mira do ransomware. Quase 50% dos
ataques de ransomware que a X-Force observou em entidades governamentais em 2020
foram de agentes da ameaça do Sodinokibi, seguindo uma tendência que o grupo iniciou em
setembro de 2019 com uma onda de ataques de ransomware contra 23 municípios no Texas.
O segundo tipo de ataque mais comum contra organizações governamentais foi o roubo
e vazamento de dados, enfatizando a ameaça de roubo de dados e espionagem das
entidades governamentais. Os ataques de roubo e vazamento de dados representaram 25%
dos ataques contra o setor governamental em 2020. Governos estrangeiros, criminosos
cibernéticos e até mesmo hacktivistas demonstraram interesse em roubar dados de
organizações governamentais.
Em menor grau, os ataques de BEC também afetaram o setor governamental em 2020,
representando 9% de todos os ataques nesse setor, a quarta maior porcentagem de ataques
de BEC nos setores que examinamos. Uma implementação mais robusta de tecnologias de
autenticação multifatorial tem o potencial de reduzir essa porcentagem no futuro.
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Assistência médica

28%
dos ataques
ao setor de
assistência
médica foram de
ransomware.

17%
de incidentes de
CVE-2019-19781
tiveram como
alvo o setor de
assistência médica.
Em 2020, o setor de assistência médica foi classificado como o sétimo setor mais atacado,
recebendo 6,6% de todos os ataques dos dez principais setores, um aumento em relação ao
décimo lugar e 3% dos ataques que recebeu em 2019. Esse é um aumento considerável e reflete
como o setor de assistência médica foi fortemente visado durante a pandemia da COVID-19
em 2020, sofrendo ataques de ransomware e de agentes de ameaças que tinham como alvo as
pesquisas relacionadas à COVID e aos tratamentos para a doença.
Quase 28% dos ataques ao setor de assistência médica em 2020 foram de ransomware. Os
ataques de ransomware no setor de assistência médica podem ter consequências devastadoras,
como mostra o triste exemplo de um ataque de ransomware a um hospital alemão em setembro
de 2020 que forçou uma ambulância a levar uma paciente a um hospital diferente que ficava a
32 quilômetros de distância. Após o ocorrido, a paciente faleceu. Embora as autoridades alemãs
tenham determinado que o ataque de ransomware não desempenhou um papel decisivo na
morte da paciente, esses tipos de ataques podem levar diretamente à morte no futuro.
Quando os pesquisadores de segurança descobriram que os criminosos cibernéticos do Ryuk
planejavam atacar mais de 400 hospitais nos EUA no final de outubro, as empresas de aplicação
da lei dos EUA e várias empresas de segurança, incluindo a IBM Security X-Force, se apressaram
em notificar as vítimas potenciais e identificar medidas de mitigação. Felizmente, apenas sete
dos potencialmente mais de 400 hospitais foram atingidos pelo Ryuk na semana seguinte.
Além do ransomware, a exploração da falha CVE-2019-19781 para obter acesso às redes de
assistência médica era comum em 2020. De fato, o setor de assistência médica foi o terceiro
setor mais explorado por meio da falha CVE, representando 17% desses ataques em todos os
setores. Em pelo menos uma ocorrência envolvendo essa falha CVE em uma rede de assistência
médica, os agentes de ameaça combinaram a atividade com PowerShell e Cobalt Strike para
movimento lateral e execução dos objetivos.
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Mídia e comunicação de informações

90%
de todas as
invasões de
DNS malintencionadas
tiveram a mídia
como alvo, de
longe o setor
mais falsificado.

O setor de mídia e comunicação de informações foi o oitavo mais atacado em 2020,
recebendo 5,7% de todos os ataques aos dez principais setores, o que representa uma
queda do quarto lugar que ocupou no ano passado, quando recebeu 10% dos ataques. Esse
setor inclui provedores de telecomunicações e comunicações móveis, bem como meios de
comunicação e mídias sociais que podem desempenhar um papel crítico nos resultados
políticos, especialmente durante os anos eleitorais.
Os dados da X-Force identificam a configuração incorreta como o tipo de ataque mais
comum na mídia em 2020, ressaltando a importância de configurar corretamente os
serviços de nuvem para evitar o vazamento não intencional de dados.
Os dados do Quad9 indicam que a mídia foi o principal setor que os agentes malintencionados tentaram falsificar criando URLs falsas para canais de mídia legítimos.
Quase 90% de todas as invasões de DNS mal-intencionadas, em que um nome de domínio
é enganosamente semelhante a uma página da Web legítima, envolveram canais de mídia.
Essa tendência segue as principais tendências de falsificação de marcas observadas
anteriormente neste relatório e demonstra que os agentes de ameaças estão tentando lucrar
com a popularidade e a confiança que os consumidores têm nas organizações de mídia.
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Tendências dos setores e regiões

Transporte

25%
dos ataques
ao setor de
transportes em
2020 envolveram
um agente
interno malicioso
ou configuração
incorreta.

Em oposição ao setor de manufatura, o setor de transportes sofreu uma queda significativa
no ranking da IBM Security X-Force este ano, passando a ocupar o nono lugar e caindo do
terceiro lugar que ocupou em 2019 e do segundo lugar em 2018. O setor de transportes
sofreu 5,1% de todos os ataques em 2020, uma queda em relação aos 10% em 2019.
Pode haver vários motivos para essa redução como setor visado em 2020. Por exemplo, a
diminuição no uso dos transportes em 2020 devido à pandemia da COVID-19 e os pedidos
para ficar em casa podem ter diminuído os lucros desse setor para os agentes de ameaças,
tanto para os criminosos cibernéticos que tentam capturar informações financeiras quanto
para os estados-nações que rastreiam pessoas de interesse. Além disso, o aumento e a
eficácia dos controles de segurança no setor, bem como a utilização da inteligência sobre
ameaças podem estar contribuindo para a redução dos ataques observados nesse setor.
Os incidentes internos maliciosos e as configurações incorretas tiveram um impacto
desproporcionalmente significativo no setor de transporte em 2020, especialmente quando
comparado com outros setores. Juntos, esses dois tipos de ataque foram responsáveis por
quase 25% dos ataques no setor de transportes no ano passado.
A ameaça de ataques internos contra o setor de transportes é significativa, especialmente
considerando que alguns dos ataques cibernéticos mais prejudiciais, incluindo aqueles
que podem levar à perda de vidas, tornam-se mais viáveis quando um agente interno está
envolvido.
Ataques de ransomware e de acesso a servidores foram responsáveis por outros 26% dos
ataques ao setor de transportes em 2020.
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Tendências dos setores e regiões

Educação

50%
dos ataques
ao setor de
educação em
2020 foram de
spam ou adware.

10%
dos ataques
foram de
ransomware.

O setor de educação foi classificado como o décimo mais atacado em 2020, recebendo 4%
de todos os ataques aos dez principais setores. Isso representa uma queda de posição para
o setor de educação, que ocupou a sétima posição em 2019, quando recebeu 8% de todos
os ataques.
Spam e adware foram os tipos de ataque comuns no setor de educação em 2020, juntos
constituindo 50% de todos os ataques nesse setor. Aproximadamente metade deles se
originou de spam, uma porcentagem maior que qualquer outro setor, destacando a ameaça
às organizações de educação provenientes de ameaças relacionadas a phishing.
O setor de educação também sofreu ataques de ransomware, de acordo com dados da
X-Force, embora não de forma tão significativa quanto outros setores. O ransomware foi
responsável por 10% dos ataques ao setor de educação em 2020. Dados de violações
públicas indicam que várias escolas e universidades foram infectadas com ransomware em
2020 e muitas delas optaram por pagar o resgate.
Botnets, fraudes e RATs também contribuíram para os ataques ao setor de educação.
As técnicas comuns de ataques de criminosos cibernéticos, phishing e malware de
commodities parecem ter sido ameaças frequentes às organizações educacionais em 2020.
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Olhando para o futuro
Em 2021, uma mistura de ameaças novas e antigas exigirá que as equipes de segurança
considerem muitos riscos simultaneamente. Com base na análise da 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 novas vulnerabilidades provavelmente
relatadas em aplicativos e dispositivos antigos e novos.

—

A extorsão dupla usando ransomware provavelmente persistirá até 2021. Os invasores que vazam dados
publicamente em sites de nomes e vergonhosos aumentam a capacidade dos agentes de ameaças em obter
preços altos por infecções de ransomware.

—

Os agentes de ameaças continuam mudando as estratégias para diferentes vetores de ataque. Os sistemas
Linux, a tecnologia operacional (TO), os dispositivos IoT e os ambientes de nuvem continuarão sendo alvo. À
medida que esses sistemas e dispositivos se tornam alvo de técnicas mais avançadas, os agentes de ameaças
podem mudar rapidamente as tentativas, especialmente após qualquer incidente muito divulgado.

—

Cada setor tem sua parcela de riscos. A mudança ano após ano de setores específicos que se tornam alvo
destaca o risco para todos os setores existentes e a necessidade de avanços significativos e maturidade em
programas de cibersegurança em toda a indústria.
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Recomendações para resiliência
Com base nas descobertas da IBM Security X-Force presentes neste relatório,
manter-se atualizado sobre a inteligência de ameaças e construir fortes recursos de
resposta são maneiras consistentes de ajudar a mitigar ameaças nesse cenário de
mudanças constantes, independentemente do setor ou país onde se está operando.
A X-Force recomenda as seguintes etapas que as organizações possam colocar em prática para se preparar
melhor para as ameaças cibernéticas em 2021:
Esteja à frente da ameaça em vez de reagir a ela.

A preparação é essencial para uma resposta ao

Aproveite a inteligência sobre as ameaças para

ransomware. O planejamento para responder a um

entender melhor as motivações e táticas dos agentes

ataque de ransomware, incluindo um plano que aborda

de ameaças para priorizar os recursos de segurança.

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.

Faça uma verificação dupla da estrutura de

Proteja-se contra as ameaças internas. Use

gerenciamento de patches da sua organização.

soluções de prevenção de perda de dados (DLP),

Com a varredura e exploração sendo o vetor de

treinamento e monitoramento para evitar que

infecção mais comum no ano passado, fortaleça a

usuários internos inadvertidos ou mal-intencionados

infraestrutura e revigore as detecções internas para

violem sua organização.

localizar e interromper tentativas de exploração
automatizadas de forma rápida e eficaz.

Crie e treine uma equipe de resposta a incidentes na

Faça testes de estresse do plano de resposta a

sua organização. Se isso não for possível, adote um

incidentes da sua organização para desenvolver

recurso eficaz de resposta a incidentes para ter uma

a memória de reação. Sessões de discussão ou de

resposta imediata a incidentes de alto impacto.

experiências de alcance cibernético podem fornecer
à sua equipe experiências essenciais para melhorar o
tempo de reação, reduzir o tempo de inatividade e, por
fim, economizar dinheiro no caso de uma violação.

Implemente a autenticação multifator (MFA).

Faça backups, teste-os e armazene-os offline.

Adicionar camadas de proteção às contas continua

Não apenas garantir a existência de backups, mas

sendo uma das prioridades de segurança mais

também sua eficácia por meio de testes reais, faz uma

eficientes para as organizações.

diferença fundamental na segurança da organização,
especialmente com os dados de 2020 mostrando um
ressurgimento da atividade de ransomware.
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Sobre a IBM Security X-Force
A IBM Security X-Force oferece informações, detecção e recursos de
resposta para ajudar os clientes a aprimorar a postura de segurança.
A inteligência sobre ameaças da IBM Security X-Force combina telemetria de operações de
segurança da IBM, pesquisa, investigações de resposta a incidentes, dados comerciais e
fontes abertas para ajudar os clientes a entender as ameaças emergentes e tomar decisões
de segurança informadas rapidamente.
Além disso, a equipe altamente treinada de Resposta a Incidentes da X-Force fornece
remediação estratégica que ajuda as organizações a obterem melhor controle sobre
incidentes e violações de segurança.
A X-Force combinada com as experiências de alcance cibernético do IBM Security
Command Center treinam os clientes para que eles estejam prontos para as realidades das
ameaças de hoje.
Ao longo do ano, os pesquisadores da IBM X-Force também fornecem pesquisas e análises
contínuas em blogs, artigos, webinars e podcasts, destacando nossa visão sobre os agentes
de ameaças avançadas, novos malwares e métodos de ataque. Além disso, fornecemos um
grande volume de análises atuais e de ponta para clientes assinantes na nossa plataforma
Premier Threat Intelligence.

Dê o próximo passo
Aprenda como planejar 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 sua empresa com um portfólio avançado
e integrado de produtos e serviços de segurança corporativa, integrados com IA, e uma abordagem
moderna para sua estratégia de segurança usando princípios de confiança zero para ajudar você a
prosperar diante das incertezas. Alinhando sua estratégia de segurança à sua empresa, integrando
soluções projetadas para proteger os usuários digitais, ativos e dados, e implementando tecnologia
para gerenciar suas defesas contra ameaças crescentes, ajudamos você a gerenciar e controlar os
riscos que atingem os ambientes de nuvem híbrida de hoje.
Nossa nova abordagem moderna e aberta, a plataforma IBM Cloud Pak for Security, é desenvolvida
em RedHat Open Shift e é compatível com os ambientes de nuvem híbrida e multicloud de hoje
com um amplo ecossistema de parceiros. O Cloud Pak for Security é uma solução de software
conteinerizada e pronta para empresas que permite gerenciar a segurança de dados e aplicações,
integrando rapidamente suas ferramentas de segurança existentes para gerar informações mais
consistentes sobre as ameaças em ambientes de nuvem híbrida. Assim, seus dados ficam seguros
onde estão, permitindo a automação e o planejamento facilitados da resposta de segurança.
Para mais informações, acesse o site www.ibm.com/security, siga @IBMSecurity no Twitter ou visite
o blog da IBM Security Intelligence.
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