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Segundo o relatório da Check Point Research, uma empresa israelita
dedicada à segurança cibernética, divulgado recentemente, os ataques
cibernéticos em Angola em 2021 aumentaram perto de 58% em
comparação a 2020. Com estes dados, retomou-se a discussão sobre os
ataques cibernéticos, mais concretamente o ransomware.
De acordo com a mesma fonte, este foi o tipo de ataque mais usado em
2021 em Angola. Por esse mesmo sentido, a questão é: o que é, como se
propaga e como se trata deste ataque? Afinal, esta é das maiores
ameaças das empresas, pelo que é importante evitá-lo e para que os
seus efeitos não sejam catastróficos.
Com base no exposto, iremos explicar-lhe no presente eBook do que se
trata este tipo de ataque, como é que ele funciona e como é que pode
evitá-lo na sua organizaçã

O QUE É O RANSOMWARE?
O ransom malware, mais conhecido como ransomware, trata-se de um
malware que impede os utilizadores de aceder ao seu sistema ou ficheiros
pessoais. Em troca de reaverem o acesso a esses ficheiros ou ao sistema,
é feito um pedido de resgate.
De acordo com os registos, as primeiras versões de ransomware foram
criadas no final dos anos 80, sendo que o pagamento tinha de ser enviado
através do correio. Actualmente, os autores do ransomware exigem que o
pagamento seja enviado através de criptomoedas ou cartão de crédito.
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COMO OCORRE A INFECÇÃO POR
RANSOMWARE?
Este malware pode infectar o seu
computador através de várias formas.
Por exemplo, um dos mais comuns é
através de spam malicioso (malspam),
que

consiste

em

e-mails

não

solicitados e utilizados para enviar
malware. Por norma, incluem anexos
como PDFs ou documentos Word.
Podem ainda tem links para websites
maliciosos.
O malspam usa a engenharia social, isto é, induz as pessoas a abrirem
anexos ou links que aparentam ser legítimos, fazendo-se passar por
instituições fidedignas ou amigos. É muito comum os cibercriminosos
fazerem-se passara por instituições como o FBI para assustar os
utilizadores e, assim, fazê-los pagar por um montante para desbloquear os
seus ficheiros.
Outra forma de infecção muito comum é por malvertising, que é nada mais,
nada menos, do que publicidade maliciosa. Assim, é usada a publicidade
online para distribuir malware sem necessidade de interação, ou com
reduzida interação, por parte do utilizador. Ao navegar na Internet, mesmo
em sites legítimos, os utilizadores podem ser direccionados para
servidores criminosos sem nunca terem clicado num anúncio.
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Estes servidores armazenam dados sobre os computadores das vítimas e as
suas localizações e, em seguida, selecionam o malware mais adequado para
enviar.

COMO PREVENIR O RANSOMWARE?

Algumas medidas defensivas
podem ser tomadas para evitar
a infecção por Ransomware.
Essas medidas são, em geral,
boas práticas de segurança e,
se

corretamente

implementadas, melhora suas
defesas contra todos os tipos
de ataques:

Mantenha o seu sistema operativo actualizado;
Não instale softwares e não dê privilégios administrativos a ninguém;
Instale um software antivírus que detecte programas mal-intencionados
como o Ransomware;
Faça backup dos seus arquivos regularmente.
Procura soluções de backups seguros e de prevenção de malwares? Conte
com a ETIC!
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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

