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Nunca houve um catalisador para mudanças tecnológicas e digitais como 
a COVID-19.

Antes da pandemia, as ferramentas de videoconferência eram usadas apenas por alguns poucos 
nichos. Somente quem trabalhava em casa costumava ter esse “privilégio".

Hoje, comunicar-se remotamente é a norma: 86% das empresas fizeram uma porcentagem 
significativa de sua força de trabalho migrar para o trabalho remoto.1 Essa tendência não mudará tão 
cedo, com apenas um terço (31%) dos CEOs antecipando um retorno ao normal em 2021 e quase 
metade (45%) tendo uma expectativa de retomada da normalidade em 2022. Adicionalmente, uma 
parcela significativa, 24% dos líderes, afirmam que seus negócios mudaram para sempre.2

Com essa nova maneira de trabalhar, os riscos aumentam. Desde o início da pandemia os criminosos 
cibernéticos em todo o mundo aproveitaram essa situação para expandir a escala de lançamento de 
seus ataques. E no topo da lista, oferecendo retornos rápidos, está o ransomware.

Em um momento em que muitos não podem se dar ao luxo de sofrer interrupções nos negócios, 
vemos um crescimento das ameaças à segurança cibernética. 41% das organizações reportou um 
aumento de incidentes enquanto os funcionários trabalham em casa.3-4

Com o trabalho remoto definido para continuar, é mais fundamental do que nunca que as 
organizações se protejam e protejam seus funcionários de ataques — mas como?

Na publicação O novo modelo de ransomware (The changing shape of ransomware), exploramos 
as ameaças crescentes do ransomware e identificamos as medidas proativas e reativas a serem 
tomadas para se defender desses ataques e responder caso o pior aconteça.

Prefácio

Edward Goings
Sócio-líder de Cyber Security  

da KPMG nos EUA

1 Harvey Nash/KPMG CIO Survey, 2020.
2 CEO Outlook Pulse Survey da KPMG, 2021.
3–4 Harvey Nash/KPMG CIO Survey, 2020.
5 Sophos Whitepaper, maio de 2020.
6–7 H1 2020 Cyber Insurance Claims Report, Coalition Inc., 2020

Ransomware:/’rans(Ə)mwƐ:/

Um tipo de software malicioso 
criado para bloquear o acesso a 
um sistema de computador até 
que seja pago um valor  
em dinheiro.

41% dos ataques 
reportados tinham 
contas de ransomware4

100% de 
aumento no número 
médio de pedidos de 
resgate, de 2019 ao 
primeiro trimestre de 
20206

51% das empresas 
afirmaram que tiveram um 
incidente de ransomware 
em 20205

47% de aumento 
adicional nos primeiros 
seis meses de 20207 
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Ransomware 
antes e agora

O ransomware ganhou notoriedade global em 2017, quando ocorreu o ataque WannaCry, causando danos em “escala sem 
precedentes”, de acordo com a Europol,8 que estima em cerca de 200.000 o número de computadores infectados em 150 
países. Um dos principais alvos foi o Serviço Nacional de Saúde (NHS) da Inglaterra, com 80 das 236 instituições de saúde 
afetadas. No total, 34 dessas instituições e mais de 600 outras organizações de cuidados primários à saúde foram ativamente 
infectadas, fazendo com que os computadores travassem, incluindo os scanners de ressonância magnética, as geladeiras de 
armazenamento de sangue e os equipamentos cirúrgicos.9

Quando os ataques de ransomware são bem-sucedidos, os custos podem ser significativos:

 — Custos tangíveis incluem: perda de receita enquanto os sistemas estão inoperantes; custo de remediação; e indenização ou 
litígio do cliente. Algumas empresas podem optar por pagar o resgate, mas isso nem sempre resulta na liberação dos dados 
ou sistemas.

 — Custos intangíveis são mais difíceis de mensurar, mas têm a ver, principalmente, com a perda de reputação. O pior que 
pode acontecer é a quebra de confiança resultar em dano a longo prazo.

A COVID-19, os lockdowns e uma migração em massa para o trabalho remoto causaram um aumento expressivo dos 
incidentes de ransomware.10 Vulnerabilidades em controle relacionados a pessoas, processos e tecnologia, devido à mudança 
para o trabalho remoto nesse período, apresentaram grandes oportunidades para os criminosos cibernéticos. 

Os invasores podem usar muitos métodos diferentes para colocar o ransomware nos sistemas, dificultando a defesa contra 
essas ameaças.

Para que o ransomware funcione conforme o esperado ele deve ser entregue, como um vírus, ao seu hospedeiro. Nesse 
caso, o hospedeiro é a sua rede e os seus sistemas. Para colocar o ransomware em seu sistema os invasores procuram 
vulnerabilidades de rede que possam explorar. Como a COVID-19 aumentou o número de profissionais trabalhando em casa, o 
risco aumentou.

8 “Ataque cibernético: A Europol afirma que foi uma escala sem precedentes”. BBC News. 13 de maio de 2017.
9 National Audit Office, Investigation: WannaCry cyber-attack and the NHS, abril de 2018.
10 Harvey Nash/KPMG CIO Survey, 2020.
11 H1 2020 Cyber Insurance Claims Report, Coalition Inc., 2020.
12–13 Sophos Whitepaper, May 2020.

US$1mi 21% 29%
O custo médio 
global para remediar 
um ataque de 
ransomware11 

dos ataques são 
via e-mail ou 
phishing12

dos ataques 
são via acesso 
remoto13

6 O novo modelo de ransomware6



Pré-COVID-19: 
Pessoas eram alvos preferenciais de 
ataques, por serem mais vulneráveis 

Attacker

Os invasores 
executam o 
ataque de 
ransomware

Os sistemas 
vulneráveis são 
criptografados, 
negando o 
acesso às 
vítimas

Os invasores 
exigem um 
pagamento de 
resgate

A empresa 
precisa pagar 
milhares em 
resgate para 
restaurar os 
sistemas

Os invasores 
estabelecem 
sua presença 
dentro dos 
sistemas

Eles aumentam 
seus privilégios 
internamente e 
estabelecem 
comando e 
controle

Os invasores 
visam os 
sistemas 
principais para 
causar maior 
impacto e 
executam o 
ataque de 
ransomware e o 
pedido de 
resgate

A empresa 
precisa pagar 
somas eleva-
das a título de 
“resgate” para 
restaurar seus 
sistemas

Há dois anos era comum que os criminosos cibernéticos criptografassem arquivos e 
bloqueassem empresas até que estas pagassem o resgate.
Eram campanhas amplas, sem alvo específico, realizadas com o objetivo de obter dinheiro.

Agora, os hackers costumam roubar dados e criptografá-los. 
Eles mantêm as informações para resgate e, se nenhum 
pagamento for feito, vazam os dados – forçando as vítimas a 
revelar uma violação de dados aos órgãos reguladores. Essa 
admissão pode resultar em multa (no Brasil, de acordo com a 
Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, a multa pode chegar 
a 2% do faturamento do grupo econômico).

Trabalhar em 
casa cria um 
risco 3,5 
vezes maior14

Pós-COVID-19: 
Organizações se tornam alvos 
preferenciais dos ataques

Dano
pré-COVID-19

Dano 
pós-COVID-19

Em maio de 2017, o 
WannaCry afetou 80 
instituições do Serviço 
Nacional de Saúde 
inglês. Alguns comenta-
ristas avaliam que o 
WannaCry só rendeu 
aos criminosos US$ 50 
mil, mas custou à NHS 
US$ 128 milhões para 
se recuperar.

Em julho de 2020, a 
Garmin foi atingida por 
um ataque de 
ransomware, relatado 
como sendo obra da 
Evil Corp, que exigiu 
US$ 10 milhões para 
restaurar os sistemas.

86 92 64

Como os ataques mudaram como resultado da COVID-19

14 Identifying Unique Risks of Work from Home Remote Office Networks, Bitsight Blog, April 14, 2020.
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Adaptação 
às mudanças 
do modelo do 
ransomware

Entre 85% e 90% das campanhas de ransomware visam as vulnerabilidades conhecidas para obter acesso inicial.15 Essas 
vulnerabilidades são problemas ou gaps existentes nos sistemas de TI, para as quais há uma solução conhecida – indicando 
que muito mais pode ser feito para combater a ameaça de forma proativa.

No entanto, se um ataque de ransomware for bem-sucedido, etapas reativas podem ser adotadas para reduzir o impacto e 
minimizar a interrupção dos negócios.

Reativo

Proativo

Avaliar o 
básico

Treinamento e 
conscientização

Avaliação do 
trabalho 
remoto

Backups

Exercício de 
respostas a 
incidentes

Penetration 
Testing

Capacidade de 
resposta a 
incidentes 

cibernéticos
Playbooks

Capacidade de 
investigação 

forense

Comunicações 
e RP Jurídico Seguro

15 Verizon 2020 data breach report
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Preparar-se  
para um 
ataque – uma 
abordagem 
proativa

Avaliar o 
básico

Training and 
awareness

Avaliação do 
trabalho 
remoto

Backups

Exercício de 
respostas a 
incidentes

Testes de 
penetração

A experiência de 
vida é como 

aprendemos. 
Simule a 

experiência para 
que a equipe possa 
aprender com ela e 
reduzir o impacto se 
ocorrer um ataque.

90% dos ataques cibernéticos bem-sucedidos se 
devem à falta de controles e defesas básicas 
contra vulnerabilidades conhecidas; não seja a o 
alvo mais fácil.16

Eduque seus profissionais  
sobre como se proteger e 
como proteger a 
organização. Eles são uma 
linha de defesa crítica e tem 
papel relevante na coleta de 
informações, se cada um 
souber o que procurar.

O imediato escalonamento 
do trabalho remoto obrigou 
as equipes de TI a 
permitirem muitas 
conexões rapidamente, 
usando novas tecnologias. 
O risco de erros de 
configuração é alto. 
TakReserve um tempo 
para verificar essas 
“portas de entrada”; isso 
leva apenas alguns dias.

Você precisará se 
reconstruir do zero se 

seus sistemas e dados 
forem perdidos após 

um ataque. 
Certifique-se de ter 
backups seguros e 

funcionando.

“Treine duro, lute com facilidade”: tente hackear 
sua organização como um criminoso cibernético 

faria. Identifique antecipadamente os 
problemas e corrija o básico.

16 Verizon 2020 Data Breach Investigations Report
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Checklist:

 — Acesso - certifique-se 
de que a autenticação 
multi fator (MFA) esteja 
aplicada.

 — Aplique padrões 
de segurança 
externamente 
(certificações e 
acreditações).

 — Audite as contas 
e privilégios de 
TI regularmente – 
quem tem acesso? 
Essas pessoas 
ainda precisam 
dele?

 — Teste a força das 
defesas técnicas.

Avaliar o básico Treinamento e 
conscientização

Avaliação do 
trabalho remoto

BackupsPenetration Testing Exercício de resposta  
a incidentes

Checklist proativo e considerações

Considere:

 — Campanhas de phishing - 
instrua os usuários sobre 
os perigos, o que procurar 
e como agir.

 — e-learning – módulos 
sobre hacking, 
privacidade de dados e 
fraude cibernética.

 — Treinamento 
especializado: conduza 
treinamentos específicos 
para diferentes cargos 
e funções (CEOs, 
operadores de call center 
e administradores de 
TI enfrentam diferentes 
desafios).

Checklist:

 — Imagens de dispositivos 
de usuários, como 
notebook, tablet, 
smartphone e soluções 
de Endpoint Detection 
and Response (EDR). Você 
tem visibilidade desses 
dispositivos? Sabe o que 
está acontecendo com 
eles?

 — Quem são os usuários e 
quais dados confidenciais 
eles podem acessar? 
Verifique se eles 
estão identificados e 
autenticados ao acessar 
os sistemas. Certifique-se 
que o MFA esteja aplicado.

 — Certifique que sua equipe 
de TI possa monitorar a 
rede, onde quer que o 
trabalho remoto possa 
levá-la. Certifique-se 
de que o time é capaz 
de filtrar qualquer 
coisa ruim, endereçar 
as vulnerabilidades, 
responder aos eventos e 
manter registros do que 
aconteceu.

Teste a força de suas 
defesas e respostas, 
fazendo com que 
alguns “hackers éticos” 
desempenhem o papel de 
criminosos cibernéticos.

Isso é conhecido como 
Penetration Testing e pode 
ser usado para:

 — Varrer seus sistemas 
em busca de 
vulnerabilidades comuns 
e recomendar correções.

 — Testar a resposta de sua 
equipe de TI.

 — Treinar o time para 
melhorar as defesas e 
respostas, reduzindo 
os riscos de sofrer um 
ataque cibernético.

Se outros controles de 
segurança falharem, bons 
backups garantem que 
você possa restaurar e 
reconstruir os ambientes, 
mesmo que a sua 
organização sofra um 
ataque de ransomware 
irrecuperável.

 — Teste o seu backup.

 — Segregue os backups 
para que não sejam 
comprometidos por 
um incidente de 
ransomware que atinja 
toda a rede.

 — Considere a criticidade 
de seus sistemas: qual 
é o maior impacto que 
pode ser causado se ele 
ficar “inativo” por mais 
tempo? O que deve ser 
restaurado primeiro?

 — Considere o data 
point que você deseja 
restaurar e com que 
rapidez.

Considere o impacto 
em sua organização e 
identifique possíveis 
cursos de ação. Pense 
nos principais sistemas 
e serviços, stakeholders, 
fornecedores e vendedores.

Considere as métricas 
de resposta, como você 
pode refinar processos e 
requisitos de treinamento 
críticos e considere como 
as lições aprendidas podem 
ser capturadas e playbooks 
desenvolvidos para acelerar 
a resposta.

O novo modelo de ransomware10



Responder 
rapidamente 
a um ataque 
– uma 
abordagem 
reativa

Capacidade de 
resposta a 
incidentes 

cibernéticos

Qualquer ataque de 
ransomware 

provavelmente afetará 
os contratos que você 

mantém com outras 
pessoas - dados, 

serviços, 
responsabilidades. 

Portanto, é 
fundamental buscar 
orientação jurídica.

Aconteceu! Você foi atingido por um ransomware e 
não consegue acessar seus sistemas. Clientes e 
consumidores estão ligando para saber o que se passa  
e você precisa agir.

Quando o impacto de um 
ataque ameaça 
sobrecarregar suas 
operações, um playbook 
fornece às suas equipes 
um ponto de referência 
pronto para uso.

Nada consegue deixar 
clientes e parceiros tão 
preocupados como um 
grande silêncio. Identifique 
um porta-voz em sua 
organização e prepare o 
conteúdo para uma 
resposta rápida se  um 
ataque ocorrer.

Você tem políticas 
para eventos de baixa 

probabilidade e alto 
impacto financeiro? Se 

não tiver, vale a pena 
pensar nisso. À 
medida que os 

ataques continuam 
aumentando, é 

sensato ter uma 
provisão para lidar 

com os custos de um 
eventual incidente 

cibernético.

Entrar em detalhes sobre o que aconteceu, como 
os fatos se deram e esclarecer exatamente o que 

foi impactado pode exigir habilidades forense 
específicas. As informações coletadas podem 

apoiar qualquer ação judicial.

Playbooks

Comunicações 
e RP

Capacidade de 
investigação 

forense

Seguro

Jurídico
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Capacidade de resposta a  
incidentes cibernéticos

Playbooks Comunicações 
e RP

SeguroCapacidade de 
investigação forense

Jurídico

Checklist reativo e considerações

Recursos especializados 
de resposta são essenciais 
para reduzir o impacto de 
um incidente cibernético. 
Considere como:

 — Manter uma gestão 
tranquila do incidente, 
com orientações práticas 
sobre contenção, 
mitigação e restauração 
das operações normais 
de negócios.

 — Ter uma visão do 
impacto e dos riscos 
imediatos.

 — Ter confiança em seus 
procedimentos e 
controles de resposta 
cibernética e nas 
tecnologias que os 
sustentam.

 — Investigar rapidamente 
redes, pessoas e 
sistemas espalhados 
geograficamente.

Checklist:

 — Crie playbooks 
personalizados para 
cada tecnologia, que 
possam auxiliar em 
qualquer contenção, 
isolamento, recuperação 
e remediação.

 — Considere um 
health check como 
um mecanismo de 
identificação das 
principais práticas. 
Por exemplo, use 
ações definidas e 
treinadas para detecção 
e recuperação de 
ransomware durante a 
criação ou melhoria de 
playbooks.

 — Estude intensamente os 
playbooks regularmente 
para praticar e fornecer 
feedback de potenciais 
melhorias.

Pense no impacto em sua 
marca e reputação. Uma 
boa comunicação com 
clientes, stakeholders e 
demais parceiros pode 
reduzir os efeitos desses 
incidentes.

 — Quem atuará como 
a pessoa pública da 
organização em tais 
eventos?

 — Crie com antecedência 
conteúdo e planos que 
possam ser úteis para 
agilizar sua resposta a tais 
eventos.

 — Analise se você tem 
os recursos certos na 
organização. Caso não 
tenha, consulte ou 
envolva outras pessoas 
e defina como obter seu 
apoio rapidamente, se 
necessário.

Pode haver necessidade de 
investigação forense em 
resposta a um incidente. 
Pense em quais condições 
a investigação forense 
poderia ser requerida, 
incluindo de onde possam 
vir os acionamentos e as 
demandas: órgão regulador, 
cliente, autoridade policial, 
conselho, seguradoras etc.

Considere se o 
envolvimento de terceiros 
para cumprir essa função 
é aceitável para sua 
organização e, em caso 
afirmativo, determine como 
engajá-los rapidamente e de 
que maneira integrá-los em 
sua resposta.

Considere:

 — Custos imediatos: 
custos inevitáveis que 
incluem o impacto 
nos negócios e 
na mídia, além do 
custo operacional 
para restaurar a 
confidencialidade, 
a integridade e a 
disponibilidade de dados 
e sistemas.

 — Custos que podem se 
agravar: isso varia de 
acordo com a gravidade 
do incidente, mas pode 
incluir o custo para 
reembolsar vítimas/
clientes, despesas 
de litígio e multas e 
penalidades regulatórias.

 — Requisitos da política: 
mais seguradoras 
estão exigindo um nível 
básico de segurança 
como parte da apólice. 
Certifique-se de atender 
às exigências.

O suporte jurídico 
torna-se essencial para 
fornecer orientação e 
aconselhamento em muitas 
facetas de um ataque de 
ransomware, desde visões 
sobre responsabilidades 
contratuais de clientes e 
fornecedores de serviços 
até relatórios regulatórios e 
determinação da legalidade 
de algumas ações em 
certas regiões, como por 
exemplo, o pagamento de 
resgates.

O seu advogado 
interno ou conselheiro 
contratado possui esse 
nível de conhecimento 
especializado? Como 
você poderia obter essa 
experiência se ela de 
repente se tornasse 
urgente e necessária?

O novo modelo de ransomware12



Mantendo o controle do ransomware
As organizações estão acelerando sua transformação digital à medida que buscam desenvolver funcionalidade e resiliência em um mundo pós-COVID-19. É provável que haja uma 
adoção ainda maior dos serviços em nuvem e usufruir de seus muitos benefícios – e riscos potenciais. Aqui estão algumas ações que você pode adotar agora e a médio prazo para 
aprimorar sua segurança cibernética e alguns desafios que sua empresa pode enfrentar no futuro.

Agora Médio prazo Futuro

Ações para o médio prazoAções a serem tomadas agora
— Avalie o impacto da perda do sistema em seus 

negócios e prepare um plano de ação de resposta.

— Atualize seu treinamento de conscientização de 
segurança e recursos para o trabalho pós-COVID-19.

— Verifique a identidade, a autenticação e o acesso aos 
sistemas de TI.

— Verifique os recursos de Endpoint Detection and 
Response (EDR) e o que você pode registrar e 
monitorar.

— Verifique sua capacidade de resposta a incidentes e 
backups.

— Seja “hackeado” por um hacker ético e teste sua 
resposta.

— Para quaisquer mudanças futuras, planeje a segurança 
desde o início.

— Considere e verifique se há erros nas mudanças em 
tecnologia realizadas.

— Verifique se há vulnerabilidades nas configuração para 
o trabalho remoto.

— Considere como qualquer reestruturação nos 
negócios possa aumentar o risco de uma ameaça 
interna.

— Execute um exercício com base em um cenário que 
teria o maior impacto em sua organização e aprenda 
com ele.

— Seja “hackeado” por um hacker ético novamente e 
certifique-se de revisitar continuamente esse 
processo como uma forma de testar suas defesas e 
respostas.

— Pense sobre o que a adoção e expansão de serviços 
em nuvem pode significar para a responsabilidade de 
segurança compartilhada.

Tendências e desafios futuros
De acordo com a pesquisa 2021 CEO Outlook Pulse Survey da 
KPMG, a maioria dos CEOs entrevistados apontou para o 
incrível progresso feito na digitalização de suas operações, 
modelos de negócios e fontes de receita durante a pandemia. 
Três quartos (74%) dos respondentes afirmou que o processo 
de digitalização foi acelerado em questão de meses. Além 
disso, os CEOs planejam gastar mais em tecnologias digitais 
em comparação com um ano atrás, com 49% investindo 
pesadamente em novas tecnologias.

Com essa mudança, as empresas obtêm funcionalidades 
prontas para uso, que podem ser implantadas e gerenciadas 
rapidamente. Contudo, a adoção de novas tecnologias 
também resulta em uma empresa estendida, adicionando 
complexidade aos fluxos de informações e à proteção de 
dados. Perguntas como “quem é o responsável pelo quê?” e 
“os riscos aumentam?” devem ser feitas para ganhar 
confiança no estado de segurança estendida.

17 KPMG CEO Outlook Pulse Survey, 2021
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Sobre a 
KPMG

Neil Clarke 
Diretor 
Serviços de segurança cibernética 
KPMG no Reino Unido

Autor

Na KPMG, nossa organização global de profissionais de segurança cibernética oferece 
uma visão multidisciplinar do risco. Estamos aptos a ajudá-lo a manter a conformidade em 
toda a sua organização, para que você possa antecipar o futuro, agir com mais rapidez e 
desfrutar das vantagens que somente uma tecnologia segura e confiável pode oferecer.

Não importa em que ponto da jornada de segurança cibernética você esteja: as Firmas da 
KPMG têm experiência em todo o espectro — da sala do conselho ao data center. Além 
de avaliar sua segurança cibernética e alinhá-la às suas prioridades de negócios, vamos 
ajudá-lo a desenvolver e implementar soluções avançadas, a monitorar riscos contínuos e 
a responder a incidentes cibernéticos com eficiência.

A KPMG traz uma combinação de profundo conhecimento técnico, insights de negócios e 
profissionais criativos que podem ajudá-lo a gerenciar e proteger com eficácia seus dados 
mais valiosos em um amplo espectro de ameaças e cenários em evolução. Abordamos a 
segurança cibernética não como um projeto pontual, e sim como uma estratégia holística 
e adaptativa alinhada aos seus objetivos, com foco na entrega de valor de longo prazo para 
o seu negócio. Dessa forma, você pode proteger seu futuro e ampliar suas possibilidades.

Juntos, vamos criar um mundo digital confiável, para que possamos ultrapassar os limites 
do que é possível.

15O novo modelo de ransomware
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