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Hoje, já existem
casos de uso de
chaves criptográficas
de alta complexidade,
impossíveis
de ser quebradas.

Muitos dos programas
usados nesses ataques
conseguem identificar
a localização da vítima.
As mensagens são
enviadas no idioma do
usuário e usam, por
exemplo, como gancho,
a polícia local”

“
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No dia a dia de grande parte dos
centros urbanos, o número cres-
cente de casos de sequestros é ho-
je uma das principais raízes da sen-
sação de insegurança dos cida-
dãos. À margem dos incidentes
que escolhem vítimas sem distin-
ção de classe social, essa prática
começa agora a fazer seus primei-
ros reféns no mundo digital.

Mais conhecida no mercado de
segurança como ransonware, es-
sa modalidade de crime virtual se
apoia em softwares mal-intencio-
nados, que bloqueiam o acesso
dos usuários ao conteúdo armaze-
nado em seus PCs e notebooks,
por meio de chaves de criptogra-
fia. Em grande parte dos casos, os
alvos são as pastas que guardam
conteúdos como fotos e arquivos
pessoais. Para restabelecer o aces-
so a esse material, os cibercrimi-
nosos exigem o pagamento de um
resgate, em um prazo determina-
do, sob pena de apagar definitiva-
mente esses arquivos, caso a trans-
ferência não seja efetuada.

Para assumir o controle remo-
to das máquina e bloquear os ar-
quivos do usuário, os hackers
usam técnicas tradicionais, como
o phishing, golpe que desperta a
curiosidade e leva o usuário a cli-
car em um link malicioso ou aces-
sar uma página infectada.

O próximo passo é o envio de
uma suposta mensagem em nome
de um órgão oficial de segurança.
Com o logotipo dessa entidade, o
aviso ressalta que o acesso à má-
quina está bloqueado, em virtude
do equipamento armazenar con-
teúdo impróprio, como por exem-
plo, pornografia, músicas baixa-
das ilegalmente ou material rela-
cionado à pedofilia. O comunica-
do condiciona o restabelecimento
do acesso aos arquivos contidos
no dispositivo ao pagamento de
uma taxa, em um prazo determi-

nado, sob pena de apagar definiti-
vamente esse conteúdo.

A primeira ameaça desse porte
foi registrada em 1989. A escalada
de casos dessa natureza, no entan-
to, começou há cerca de dois
anos. "Esse tipo de ataque tem
crescido na esteira do avanço da
oferta de serviços de pagamento
on-line", diz André Carraretto, es-
trategista de segurança da Syman-
tec. Na maioria dos casos, o hac-
ker pede que o pagamento seja efe-
tuado por serviços desse porte e,
principalmente, por meio de moe-
das virtuais, as chamadas bi-
tcoins, que dificultam o rastrea-
mento da transação.

Outro componente destacado
pelos especialistas de segurança
ouvidos pelo Brasil Econômico é o
aumento da sofisticação na elabo-
ração dessas ameaças. "Hoje, mui-
tos dos programas usados nesses
ataques conseguem identificar a
localização da vítima. Automatica-
mente, as mensagens são envia-
das no idioma do usuário e usam,
por exemplo, como gancho, a polí-
cia local", explica Carraretto.

"Ao mesmo tempo em que blo-
queiam acesso aos arquivos, esses
softwares podem limitar o uso de
algumas funções no teclado".

A aplicação de recursos mais
avançados é mais um componen-
te na evolução das ameaças desse
porte. Até pouco tempo, muitos
ataques eram baseados em ele-
mentos básicos de criptografia, pa-
ra os quais as companhias de soft-
ware de segurança desenvolve-
ram ferramentas de reparo. "Ho-
je, já existem casos de uso de cha-
ves criptográficas de alta comple-
xidade, impossíveis de ser quebra-
das", afirma Fábio Assolini, analis-
ta sênior da Kaspersky.

Grande parte dos ataques de
ransonware tem origem nos paí-
ses do leste europeu. O alcance
desses incidentes, no entanto,
não está restrito a essa região. Re-
centemente, uma ameaça batiza-
da de CryptoLocker fez uma série

de vítimas nos Estados Unidos e
na Inglaterra. Foram registrados
casos também no Brasil. O progra-
ma bloqueava o acesso do usuário
aos arquivos em questão de minu-
tos e exigia o pagamento de US$
300, em um prazo de 72 horas. "Es-
sa é outra mudança recente. Há
cerca de três anos, o valor médio
de resgate estava na casa de US$
25 a US$ 50. Hoje, no caso de usuá-
rios domésticos, esse pedido pode
chegar a US$ 400", diz Leonardo
Bonomi, diretor de suporte e servi-
ços da Trend Micro.

Segundo os especialistas, outro
fator agravante nesse cenário é o
surgimento recente de casos que

têm as empresas como alvo princi-
pal. Nessa direção, um caso recente
teve desdobramentos inclusive no
Brasil. O ataque em questão explo-
rava vulnerabilidades de servido-
resremotosquecontrolamasopera-
ções dessas companhias. "O hac-
ker acessava toda a rede da empre-
sa, desativava o antivírus e instala-
vaoprogramamalicioso, criptogra-
fando todos os arquivos daquela
companhia", diz Assolini."Diver-
sas empresas foram vítimas desses
ataques, inclusive grandes bancos.
Além do Brasil, a lista incluiu países
como México, Peru e Argentina".

Na avaliação de Leonardo Bono-
mi, a tendência é de que o ran-
sonware migre cada vez mais para
o plano das corporações. Nesse ca-
so específico, a Trend Micro detec-
tou apenas em sua base de clientes
no Brasil uma lista com 400 víti-
mas do ataque, em sua maioria,
empresas. "Os valores de resgate
variaram de US$ 3 mil a US$ 9
mil", diz o executivo.

O próximo alvo desses ataques
são os smartphones. Os primeiros
casos registrados nesse ambiente
estão concentrados leste europeu
e na Ásia, e têm como foco os dis-
positivos baseados no Android.

AndréCarraretto
Estrategista de segurança
da Symantec

“

O QUE FAZER EM CASO DE
SEQUESTRO DE DADOS

1
Opagamentodataxanão
implicanecessariamentena
liberaçãodoconteúdo.
Por isso,nãoadianta
negociarcomos
sequestradoresvirtuais.

2
Osespecialistasdesegurança
recomendamqueousuário
nãoefetueopagamento.

3
Adicaparanãoficarrefém
dessesataqueséfazero
backup(cópiadesegurança)
detodososarquivoscontidos
namáquina,emum
HDexternoouem
serviçosdanuvem.
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EMPRESAS

São Paulo

Quando os dados
se tornam reféns

NÚMEROS

▲

US$300
Foioquantooprograma
CryptoLocker,quefez
vítimasnosEUAena
Inglaterra,pediacomo
resgate.Oprazoparao
pagamentoerade72horas.

US$9mil
Valormaisalto jápedido
comoresgatededadosde
computadorescorporativos,
segundoasconsultorias.

Segundo consultorias, sequestros de informações nos últimos dois anos usam criptografia mais sofisticada e

recursos de localização. Resgates variam entre US$ 300 a US$ 9 mil, mas pagamento não é garantia de devolução
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Três executivos da Hyundai renunciam
O presidente de pesquisa e desenvolvimento da Hyundai, Kwon

Moon-sik, além de dois outros executivos, renunciaram ontem por

causa de uma série de problemas de qualidade na Coreia do Sul e nos

EUA, mercados onde a montadora fez recalls recentes por conta de

reclamações de consumidores. A coreana não divulgou os nomes dos

executivos que devem assumir esses cargos. Reuters

REUTERS/KimHong-Ji

Aoligaramáquina,ousuário
recebeumavisodequeseu
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Amensageminformaqueo
conteúdodamáquinaestá
bloqueadoeexigeopagamento
deumataxapara liberaro
acessodousuário,emumprazo
determinado.Emgrandeparte
dos incidentes,oavisoressalta
queosarquivosserãoapagados
casoopagamentonãoseja
efetuado.Atransferênciado
dinheiroérealizadapor
meiodeserviçosde
pagamentoon-linee
moedasvirtuais,
comoosbitcoins.

MONTADORA

Ainstalaçãodovírusparaa
realizaçãodosataquesde
ransonwarenãodiferede

outrasameaças
tradicionais.Namaiorparte

dosincidentes,atática
usadaéophishing,tipode

golpevirtualquelevao
usuárioaacessarpáginas

falsasinfectadaselinks
maliciosos.Ousuário

recebe,porexemplo,um
e-mailcomumlinkparaas

supostasfotosdeuma
celebridade.Aoclicar,é

instaladoumprograma,que
localizaarquivospessoaise
criptografaesseconteúdo.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 nov. 2013, Empresas, p. 12-13.
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