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Ataques de ransomware resultam em interrupção operacional

Ransomware

O ransomware tomou conta das notícias no 
primeiro semestre de 2021, especialmente devido 
ao ataque ao Colonial Pipeline. Apesar de não ter 
existido uma falha de segurança direta da rede 
de OT neste incrível incidente, os sistemas dos 
oleodutos forem desligados da rede pela empresa, 
o que provocou escassez de gás por toda a costa 
este dos EUA. 

Assim fica patente a ligação entre a TI e os riscos 
da OT. O ataque não passou da TI para a OT, mas 
ainda assim os sistemas operacionais foram 
interrompidos por uma enorme precaução 
relacionada com a segurança.

As ameaças de ransomware já são tema de 
conversa à mesa da administração. Todas as 
organizações com sistemas de OT precisam de 
compreender como estes ataques são realizados e 
como garantir proteção.

Os ataques de ransomware modernos são cada 
mais frequentemente perpetrados por grupos 
criminosos que usam o modelo Ransomware as a 
Service (RaaS). Estes grupos funcionam de modo 
muito semelhante ao de um cartel, motivados pelos 
lucros e envolvendo inúmeros grupos sem relação 
entre si que atuam em conjunto num ecossistema.

O primeiro semestre de 2021 trouxe um novo alento para a pandemia 
de COVID-19 ao provar que os programas de imunização conseguem 
reduzir drasticamente as taxas de infeção e a gravidade da doença.1 
A aproximação do regresso ao normal para alguns países com 
economias avançadas permitiu à economia global crescer 5,6 por 
cento - o ritmo mais forte pós-recessão em 80 anos.2

Em simultâneo, o cibercrime continuou a aumentar rapidamente, 
talvez alimentado pelo seu potencial de lucro, enquanto por seu 
lado, as forças de trabalho estão assoberbadas e vulneráveis. Estima-
se que os ataques de ransomware, por exemplo, tenham crescido 
116% entre janeiro e maio do presente ano3 e os pagamentos de 
ransomware também estão a subir.4 

Com o objetivo de ajudar os responsáveis pela proteção dos 
ambientes de OT/IoT e a comunidade de segurança, este relatório 
foca-se em três áreas importantes: ransomware, novas divulgações 
de vulnerabilidades e os riscos de segurança das câmaras de 
segurança da IoT. Fornece informações sobre a reavaliação dos 
seus modelos de risco e programas de segurança, para além de 
recomendações práticas para proteger sistemas operativos.

  

Colonial Pipeline 
Ataque de ransomware

4,4 milhões de dólares

Apesar de não ter havido uma 

interrupção direta da rede de OT, 

os sistemas dos pipelines ficaram 

offline. A empresa sofreu perdas 

significativas resultantes dos seis 

dias de paralisação e dos custos 

de recuperação.

ATAQUE MAIS EMINENTE - PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021

RESGATE PAGO

IMPACTO NA OT
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Ataques de ransomware sofisticados
Darkside, o grupo que atacou o Colonial 
Pipeline, é um exemplo de RaaS. Coordena 
uma iniciativa que prepara cuidadosamente 
e lança malware que usa um conjunto de 
técnicas de ataque. Muitas vezes, isto resulta 
na extorsão das suas vítimas.

A Nozomi Networks Labs estudou 
pormenorizadamente o ficheiro executável 
DarkSide e classificou as técnicas do 
malware em três áreas: 

 y Seleção de vítimas e arquivos

 y Garantia de anonimato e antideteção

 y Previnem a restauração de dados

O sucesso do ataque demonstra a 
eficácia do modelo RaaS, com uma 
divisão do trabalho que beneficia 
das forças de cada um dos grupos.

Infelizmente, outro operador RaaS, REvil, 
também prosperou na primeira metade do 
ano graças a ataques de grande notoriedade 
à JBS Foods, Acer, e Quanta, entre outros. 
Este grupo está a atingir novos recordes 
de resgates, com valores a atingir e a 
superar os 50 milhões de dólares, e com 
impactos tremendos no negócio—algo que 
evidencia ainda mais o elevado risco que as 
organizações enfrentam com este tipo de 
ameaça.

Amostra de ransomware como ecossistema de serviços

•  

•
 

•

Coordenar o ataque

Usar acesso inicial fornecido 
por afiliados para infiltrar-se 
a fundo na rede

Receber o resgaste e paga a 
todas as partes

• 
 

Alguns grupos excluem vítimas 
com base na localização ou 
objetivo (determinados países, 
hospitais, etc.)

Grupo de ransomware

GRUPO

AFILIADOS

• 

• 

Desenvolver ransomware usado 
no ataque

Possibilidade de desenvolvimento 
de camadas adicionais de 
proteção contra ransomware

Programadores + Packers

• 

• 

Negociar o resgate 

Branquear criptomoedas após 
pagamento do resgate

Negociadores +
Branqueadores

• 

• 

Investigar a rede do alvo para 
identificar o maior resgate possível

Procurar material para extorsão

Analistas

•  Fornecem acesso inicial às 
redes das vítimas

Botmasters + 
Revendedores de contas

VÍTIMAS-ALVO

Capazes de pagar um 
resgate significativo

VÍTIMAS-ALVO

Fácil acesso

VÍTIMAS-ALVO

Nenhuma

VÍTIMAS-ALVO

Nenhuma

VÍTIMAS-ALVO

Nenhuma

20-40%
PARTILHA DO RESGATE

60-80%
PARTILHA DO RESGATE

Recolher resgate
ESTRATÉGIA DE RENTABILIZATÇÃO

Vender os seus serviços
ESTRATÉGIA DE RENTABILIZATÇÃO

Vender acesso a 
redes violadas

ESTRATÉGIA DE RENTABILIZATÇÃO

Vender amostras 
de malware

ESTRATÉGIA DE RENTABILIZATÇÃO

https://www.nozominetworks.com
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Crescimento das vulnerabilidades críticas de manufatura

Pesquisa da vulnerabilidade

As vulnerabilidades publicadas pela ICS-
CERT5 aumentaram 44% no primeiro 
semestre de 2021 em relação às da segunda 
metade de 2020. Apesar de o número de 
fornecedores afetados ter aumentado apenas 
5%, o número de produtos cresceu 19%. 

As três principais indústrias afetadas 
pertencem ao setor das infraestruturas 
críticas, um conjunto identificado por 
várias indústrias e energia. A principal 
tendência da indústria é o facto 
de as vulnerabilidades que afetam 
exclusivamente o setor das infraestruturas 
críticas ter aumentado 148%. Isto 
representa um desafio adicional para uma 
indústria com muitos segmentos que estão 
a lutar para recuperar o ritmo perdido 
devido às interrupções impulsionadas pela 
pandemia.6

Tendências de vulnerabilidades ICS

2.º sem. 
2020

1.º sem. 
2021

165 139 

CWE mais divulgados

CWEs divulgados no setor 
das infraestruturas críticas CWEs divulgados em  

várias indústrias

CWE divulgados 
em Energia

CWE divulgados  
em todas as restantes 

categorias de indústria 

Em comparação com o 2.º semestre de 2020, houve 
um aumento de 64% de CWE-787, enquanto CWE-
125 e CWE-20 desceram, cada um, uma posição.

40% 23%

6%32%

2.º sem.  
2020

1.º sem. 
2021

537
373

Aumento de 44%
do número total  
de vulnerabilidades divulgado

Infraestruturas críticas

Várias indústrias

Energia

1.º

2.º

3.º

Out of Bounds Write (CWE-787)

Out of Bounds Read (CWE-125)

Improper Input Validation (CWE-20)

1.º

2.º

3.º

45
37

28

Aumento de 19%
do número real  
de produtos afetados

* Outros conjuntos de indústrias referem-se às vulnerabilidades que a CISA indica envolverem um grupo que inclui, por exemplo, instalações comerciais, energia e infraestruturas críticas. A CISA também 

apresenta os grupos de vulnerabilidades “Vários” e “Vários setores”, que não identificam setores específicos e, por isso, esses números não foram incluídos nas estatísticas específicas da indústria.

2.º sem. 
2020

1.º sem. 
2021

213* 

86

Aumento de +148%
nas vulnerabilidades que afetam 
exclusivamente as infraestruturas críticas

Se forem incluídas as 95 vulnerabilidades de 
outros conjuntos de indústrias*, o total é de 308 

para o 1.º sem. de 2021.

3 principais setores
afetados por vulnerabilidades 
não mudaram desde o 2.º sem. de 2020 

https://www.nozominetworks.com
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Vulnerabilidades das câmaras de 
segurança IoT

As redes OT atuais são muito diferentes das 
redes OT de há dez anos. A quarta revolução 
industrial e a transformação acelerada pela 
pandemia estão a impulsionar a convergência 
entre TI e OT. Os ambientes OT incluem, 
agora, mais tecnologia pronta a usar, incluindo 
máquinas TI e dispositivos IoT.

As câmaras de segurança IoT são um exemplo 
de um dispositivo que é amplamente usado 
por muitas organizações, incluindo no setor 
industrial. Estima-se que a dimensão do 
mercado de videovigilância global cresça de 
45,5 milhares de milhões de dólares norte-
americanos em 2020 para 74,6 milhares de 
milhões em 2025, sendo que o setor das 

infraestruturas é o que está em crescimento 
mais acelerado.7  

Ao longo dos últimos seis meses, a 
Nozomi Networks detetou e divulgou três 
vulnerabilidades de câmaras de vigilância para 
empresas que usam a funcionalidade Peer-
to-Peer (P2P) para fornecer acesso remoto a 
streams de áudio/vídeo. 

Examinámos câmaras da Reolink e da 
ThroughTek no nosso laboratório. Enquanto 
a Reolink desenvolve e usa a sua própria 
funcionalidade P2P, a ThroughTek fornece um 
SDK P2P que é usado por muitos fabricantes 
de equipamento original (OEM) de câmaras de 
segurança e dispositivos IoT.

A nossa investigação revelou vulnerabilidades 
em ambos os fornecedores, que permitem 
que qualquer pessoa que tenha acesso aos 

streams de áudio/vídeo (A/V) dos utilizadores 
veja os dados em texto simples. 

Além disso, em determinadas situações o 
fornecedor P2P tem acesso às streams de 
A/V em texto simples e consegue aceder 
às listas de utilizadores locais e às palavras-
passe. Existe uma quebra chocante das 
expetativas de confidencialidade.

Em março deste ano, ocorreu um ciberataque 
a uma câmara de segurança muito pública. 
O fornecedor afetado foi a Verkada e os 
criminosos ganharam acesso aos feeds de 
vídeo em direto de milhares de câmaras de 
vigilância.

O ponto de entrada para o ataque foi um 
servidor de apoio exposto à Internet. A partir 
daí, os responsáveis pela ameaça obtiveram 
as credenciais confidenciais da conta que, 
eventualmente, garantiram acesso às streams 
de A/V.

A visualização remota de streams de A/V 
é uma funcionalidade popular, mas é 
necessário realizar as diligências necessárias 
ao escolher um produto e um fornecedor. 
É importante conhecer a tecnologia usada 
para fornecer acesso remoto e as medidas 
que o fornecedor adotou para garantir a 
cibersegurança e a privacidade dos dados. 

  

Os atacantes também 

conseguiram executar comandos 

da shell, o que permitiu obter 

um ponto de entrada para 

movimentação lateral nas 

redes das vitimas. Isto pode ter 

consequências, como roubo 

de dados, implementação de 

ransomware ou disrupção do 

sistema.

Os feeds de vídeo em  
direto de 150 000 
câmaras de segurança  
foram expostas no 
ciberataque à Verkada 

  EXPETATIVAS DE CRESCIMENTO DO MERCADO DE VIDEOVIGILÂNCIA

45,5 milhares de 
milhões de USD

74,6 milhares de 
milhões de USD

De para

em 2020 em 2025

https://www.nozominetworks.com
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O que precisa de saber para combater as ameaças atuais

Conclusões e recomendações

Um ataque de ransomware bem-sucedido 
pode ser extremamente debilitante, 
deixando as vítimas sem outra opção que 
não satisfazer as exigências dos hackers. 
A proatividade para evitar uma infeção 
por ransomware é essencial para reduzir 
significativamente o risco.

A primeira área a precisar da sua atenção 
para evitar ataques de ransomware passa 
pela redução de oportunidades para acesso 
inicial às suas redes. Aqui inclui-se a proteção 
contra spear-phishing, implementação de 
formação de sensibilização para a questão 
da segurança e solicitar autenticação 
multi-fator sempre que possível.

Reforçar medidas profundas de proteção, 
conforme a norma de cibersegurança mais 
adequada à sua organização, também é 
importante.

O aumento da frequência e da sofisticação 
dos ataques de ransomware exige a adoção 
de uma mentalidade pós-falha. Por exemplo, 
elabore um plano detalhado para uma falha 
em TI que poderia afetar a OT, com garantia 
de continuidade operacional e componentes 
de recuperação de desastres.

Relativamente às vulnerabilidades, saber 
apenas os números para um determinado 
intervalo não é a forma de avaliar o risco. Em 
vez disso, avalie as suas bases de segurança 
contra as maiores ameaças, como a REvil ou 
novas ameaças de ransomware emergentes,  
e reforce a sua superfície sujeita a ataques.

Ao escolher um dispositivo IoT, tenha em 
mente que estes dispositivos possuem, 
frequentemente, uma conceção insegura. 
Se necessitar de uma funcionalidade como 

a visualização remota do vídeo de vigilância, 
obtenha as informações necessárias sobre a 
tecnologia e os fornecedores.

À medida que a pandemia se torna mais 
gerenciável e a economia fica mais forte, o 
cibercrime vai continuar a aumentar.

Para ajudar os responsáveis pela proteção 
da rede, este relatório inclui dez ações que 
podem ser executadas agora para proteger 
as suas operações.

Por fornecer informações sobre 
áreas essenciais das ameaças e 
vulnerabilidades, este relatório 
pretende ajudar as organizações 
a avaliar e melhorar a sua postura 
de segurança. 

Encorajamos as empresas 
a melhorar sua visibilidade, 
segurança e a monitorização de 
OT/IoT. Devido à sofisticação e 
impetuosidade dos adversários 
atuais, também é importante 
adotar uma mentalidade pós-
falha.

A evolução contínua da sua 
abordagem à segurança de TI/
OT é a melhor forma de garantir 
a disponibilidade, segurança 
e confidencialidade dos seus 
sistemas operativos.

  DEZ MEDIDAS DE ADOÇÃO IMEDIATA

Mentalidade 
pós-falha

Segmentação 
da rede

Prevenção de 
infeção por 
malware

Informações 
sobre ameaças

Fornecedor de 
IoT e seleção de 
dispositivos

Plano de 
recuperação 
de desastres 

Monitorização 
da rede OT

Monitorização 
da rede OT

Acesso remoto 
seguro 

Redução da 
superfície de 
ataque

https://www.nozominetworks.com
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Melhoria da resiliência  
operacional com visibilidade  
e segurança OT/IoT

Transfira o relatório completo 
sobre:

 y Informações sobre ransomware

 y Análise de vulnerabilidades

 y Riscos de câmaras de segurança IoT

 y Recomendações

Saiba mais sobre o Vantage

O Vantage™ da Nozomi Networks aproveita o poder 
e simplicidade do SaaS para aumentar a resiliência 
operacional nas redes de OT, IoT e TI. 

Fique a saber por que os líderes globais da indústria 
escolhem a Nozomi Networks para proteger os seus 
sistemas de tecnologia operacional.

Transferir

Solicitar uma 
demonstração

https://www.nozominetworks.com
https://www.nozominetworks.com/ot-iot-security-report/
https://www.nozominetworks.com/ot-iot-security-report/
https://www.nozominetworks.com/demo
https://www.nozominetworks.com/demo
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Nozomi Networks
A solução líder do setor para visibilidade e segurança da OT e IoT
A Nozomi Networks acelera a transformação digital protegendo a infraestrutura crítica mundial, 

organizações industriais e governamentais contra ameaças cibernéticas.  Nossa solução oferece visibilidade 

excepcional de rede e ativos, detecção de ameaças e percepções para ambientes OT e IoT. Os clientes 

confiam em nós para minimizar o risco e a complexidade, maximizando a resiliência operacional.


