SEQUESTRO DE
DADOS: COMO
SEU NEGÓCIO
PODE SER
ARRUINADO EM
MINUTOS
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Com o aumento do uso da tecnologia, sobretudo da Internet, novas
formas de ataque surgem e assolam não só pessoas particulares como
também empresas, como foi o caso da Taobao. Uma das ameaças é o
ransomware ou, simplesmente, o sequestro de dados.
Embora seja cada vez mais comum, será que sabe o que é? Quais são os
riscos que acarreta para a sua empresa? As respostas a estas perguntas
encontram-se neste eBook, por isso, só tem de continuar a ler!

O QUE É O RANSOMWARE?
De forma sucinta, o ransomware é um tipo de malware que bloqueia o
acesso à máquina ou a determinados arquivos armazenados nela. Em
troca, os hackers pedem o pagamento de uma taxa para fornecer o
código de descodificação capaz de libertar o acesso aos dados.

Por norma, o resgate é cobrado
em bitcoins, uma moeda virtual
cujo rastreamento do dinheiro
após o pagamento. Caso não
haja lugar ao pagamento, o
hacker apaga a combinação que
libertaria

os

dados,

fazendo

com que eles sejam apagados
permanentemente.
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COMO FUNCIONA O
SEQUESTRO DE DADOS
Este malware infecta a máquina após
um email com spam ser aberto. Por
norma, os emails contêm anexos
com

vírus

download,

que,

se

deixa

alguém
a

fizer

máquina

criptografada por uma chave pública
forte. Outras formas de infectar uma
máquina incluem redes Wi-Fi pública,
sites

com

segurança

duvidosa

e

falhas em serviços remotos.
Uma vez sofrido o ataque, não existe uma solução definitiva pois pode
continuar a ser vítima de extorsão e, inclusive, não conseguir recuperar
os dados.

FORMAS DE EVITAR O
SEQUESTRO DE DADOS
De modo a evitar constrangimentos, a melhor medida que pode adotar é
a prevenção. Nesse sentido, é importante que adote e aplique
estratégias que visem melhorar a segurança da sua empresa. Assim,
recomendamos que:
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Melhore a monitorização da rede, implementando patches e fazendo
as atualizações necessárias;
Implemente defesas no e-mail, segurança web e as novas gerações
de firewalls e IPS;
Crie e implemente medidas que permitam descobrir ameaças cada
vez mais rápido e então, mitigá-las imediatamente;
Realize backups dos dados periodicamente;
Garanta proteção aos utilizadores tanto dentro da corporação como
quando realizam trabalhos remotos.

Para uma análise mais detalhada e medidas mais adequadas à estrutura
da sua organização, a melhor solução é contratar uma equipa de TI
especializada. Por isso, poderá contar com os serviços da ETIC, que
conta com profissionais altamente qualificados a dar resposta na
prevenção e em situações críticas.
Confie em quem sabe, confie na ETIC. Enquanto você gere o seu negócio,
nós tratamos dos assuntos de TI.
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SOBRE A ETIC
Somos uma empresa angolana de Tecnologia da
Informação. Fundada em 2013, nossa estrutura e
equipa estão presentes no próprio país, o que nos
possibilita prestar serviços de forma ágil e
acessível.
Temos extensivo know-how em projetos de missão
crítica e alta disponibilidade, além de contar com
uma rede global de parcerias e representações de
alto nível.
Estamos prontos para garantir a operação
ininterrupta do seu negócio com o que há de mais
avançado em TI. Fale connosco:

+244 930 541 519
contacto@etic.co.ao

