
A Economia da Extorsão
O novo modelo de negócios do Ransomware

Mais de 80%
o dos ataques de ransomware 
podem ser associados a erros 
comuns de configuração 
em software e dispositivos. 

Ataques
de ransomware
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Cibercriminosos 
encorajados pela 
economia subterrânea 
de ransomware 
Embora o ransomware continue a ser um tópico 
de atração de manchetes, há, em última análise, 
um ecossistema relativamente pequeno e conectado 
de crimiminosos que impulsionam este setor 
da economia de crimes cibernéticos. A especialização 
e consolidação da economia de crimes cibernéticos 
têm alimentado o ransomware como um serviço 
(RaaS) em se tornar um modelo de negócios 
dominante, permitindo que uma gama 
mais ampla de criminosos, independentemente 
de sua experiência técnica, implante ransomware. 

Somos todos defensores da segurança cibernética.
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Introdução
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Instantâneo 
de segurança

A Unidade de Crimes Digitais (DCU) da 
Microsoft ajudou a remover mais de 531.000 
URLs de phishing exclusivos e 5.400 kits 
de phish entre julho de 2021 e junho de 2022, 
levando à identificação e encerramento de mais 
de 1.400 contas de e-mail maliciosas usadas 
para coletar credenciais roubadas de clientes.1 

Ameaças de e-mail: Se você for vítima 
de um e-mail de phishing, o tempo médio 
para um invasor acessar seus dados 
privados é de uma hora e doze minutos.1 

Ameaças de ponto final: O tempo médio 
para um invasor começar a se mover dentro
de sua rede corporativa, se um dispositivo estiver 
comprometido, é de 1 hora e 42 minutos.1 



Novo modelo de negócio 
oferece novos insights 
para defensores 

Assim como muitas indústrias adotaram 
o trabalho de freelancers para obter eficiência, 
os cibercriminosos estão alugando ou vendendo 
suas ferramentas de ransomware por uma parte 
dos lucros, em vez de realizar os ataques em si.
 
A chamada economia do Ransomware as a 
Service (RaaS) permite que os cibercriminosos 
comprem acesso a cargas e vazamento 
de dados do Ransomware de terceiros, 
bem como à infraestrutura de pagamento. 
Os “freelancers” do Ransomware são 
na realidade programas RaaS, como Conti 
ou REvil, usados por muitos criminosos 
diferentes que alternam entre programas RaaS 
e cargas. 
 
RaaS quebra a barreira de entrada e ocultam 
a identidade dos criminosos por trás 
do resgate. Alguns programas possuem mais 
de 50 “afiliados”, como se referem aos usuários 
de seu serviço, com ferramentas e objetivos 
variados. Assim como qualquer pessoa com 
um carro pode dirigir para um aplicativo 
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e ganhar dinheiro, qualquer pessoa 
com um laptop e cartão de crédito disposta 
a pesquisar na dark web por ferramentas 
de teste de penetração ou malware pode 
se juntar a esta economia.
 
Essa “industrialização” do cibercrime tem criado 
papéis especializados, como corretores de 
acesso que vendem acesso a redes. Um único 
ataque pode, muitas vezes, envolver vários 
cibercriminosos em diferentes estágios da 
invasão.  

Os kits RaaS são fáceis de encontrar na dark 
web e são anunciados da mesma forma 
que as mercadorias legais são anunciadas 
na internet. 

Um kit destes pode incluir suporte 
ao atendimento ao cliente, ofertas empacotadas, 
avaliações de usuários, fóruns e outros recursos. 
Os cibercriminosos podem pagar um preço 
definido por um kit RaaS, enquanto outros 
grupos que vendem RaaS sob o modelo 

Cargas de ransomware ao longo do tempo - DEV-0237

2021
Jan

Ryuk 
2020-Jun 2021

Conti 
Jul-Out 2021

Hive 
Out 2021-presente

BlackCat 
Mar-Jun 2022

Nokoyawa 
Mai de 2022-presente

Agenda, etc. 
Jun 2022 
(experimental)

SetMaiMar NovJul MarFev OutJun FevAbr DezAgo Abr Mai Jun
2022

Fonte: Equipe de Inteligência de Ameaças do Microsoft 365 
Defender e Centro de Inteligência de Ameaças da Microsoft 
(MSTIC)

Briefing 
de ameaças

Jan

https://www.microsoft.com/security/blog/2022/05/09/ransomware-as-a-service-understanding-the-cybercrime-gig-economy-and-how-to-protect-yourself/
https://www.microsoft.com/security/blog/2022/05/09/ransomware-as-a-service-understanding-the-cybercrime-gig-economy-and-how-to-protect-yourself/


Reduza a superfície de ataque: Estabeleça 
regras de redução da superfície de ataque 
para evitar técnicas comuns usadas 
no ransomware. Em ataques observados 
de vários grupos de atividades associados 
a ransomware, organizações com regras 
claramente definidas foram capazes 
de mitigar ataques em seus estágios 
iniciais, enquanto evitam a atividade 
do teclado.

 
Construir a higiene da credencial: Desenvolver 
uma segmentação lógica de rede baseada 
em privilégios que podem ser implementados 
ao lado da segmentação da rede para limitar 
o movimento lateral.  
 
Exposição à credencial de auditoria: 
A exposição à credencial de auditoria 
é fundamental na prevenção de ataques 
de ransomware e crimes cibernéticos em geral. 
As equipes de segurança de TI e os SOCs 
podem trabalhar em conjunto para reduzir 
privilégios administrativos e entender o nível 
em que suas credenciais são expostas.
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de afiliado, ganham uma porcentagem 
dos lucros quando um ataque acontece.
 
Os ataques de ransomware envolvem 
decisões baseadas em configurações 
de redes e diferem para cada vítima, mesmo 
que a carga do ransomware seja a mesma. 
Este tipo de ataque pode incluir exfiltração 
de dados e outros impactos. Devido 
à natureza interconectada da economia 
cibernética, invasões aparentemente não 
relacionadas podem se construir umas 
sobre as outras. O malware Infostealer, 
que rouba senhas e cookies, é tratado 
com menos gravidade, mas os 
cibercriminosos vendem essas senhas 
para permitir outros ataques.
  
Esses ataques seguem um modelo de acesso 
inicial através de infecção por malware 
ou exploração de uma vulnerabilidade e, 
em seguida, roubo de credenciais 
para elevar privilégios e mover-se 
lateralmente. A “industrialização” permite 
que ataques prolíficos e impactantes 
de ransomware sejam realizados 
por invasores sem sofisticação ou habilidades 
avançadas. Desde o desligamento da Conti, 
observamos mudanças no cenário deste tipo 
de ataque. Alguns afiliados que estavam 
implantando Conti mudaram-se para 

cargas de ecossistemas RaaS estabelecidos 
como LockBit e Hive, enquanto outros 
simultaneamente implantam cargas de vários 
ecossistemas RaaS. 

Novos RaaS como QuantumLocker e Black 
Basta estão preenchendo o vácuo deixado 
pelo desligamento de Conti. Uma vez que a 
maioria da cobertura do ransomware 
se concentra em cargas em vez de atores, 
essa troca de carga provavelmente 
confundirá governos, autoridades, mídia, 
pesquisadores de segurança e defensores 
sobre quem está por trás dos ataques. 

Reportar sobre ransomware pode parecer 
um problema de dimensionamento sem fim; 
no entanto, a realidade é um conjunto finito 
de atores usando um conjunto de técnicas. 

Recomendações:
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O ransomware existe para extorquir o pagamento 
de uma vítima. A maioria dos programas 
RaaS atuais também vazam dados roubados, 
conhecidos como extorsão dupla. À medida 
em que as paralisações causam reação 
e a interrupção do problema, alguns grupos 
abandonaram o ransomware e buscam extorsão 
de dados. 

Dois grupos focados em extorsão são DEV-0537 
(também conhecido como LAPSUS$) e DEV-
0390 (uma antiga afiliada da Conti). As invasões 
do DEV-0390 iniciam a partir de malware, 
mas usam ferramentas legítimas para exfiltrar 
dados e extorquir o pagamento. Eles implantam 
ferramentas de teste de penetração como Cobalt 
Strike, Brute Ratel C4, e o legítimo utilitário 

de gerenciamento remoto Atera 
para manter o acesso a uma vítima. 
O DEV-0390 aumentará os privilégios 
roubando credenciais, localizará dados 
confidenciais (muitas vezes em servidores 
corporativos de backup e arquivos) e enviará 
os dados para um site de compartilhamento 
de arquivos em nuvem usando um utilitário 
de backup de arquivos. 

O DEV-0537 usa uma estratégia e técnicas 
muito diferentes. O acesso inicial é obtido 
por meio da compra de credenciais 
no subsolo criminoso ou de funcionários 
de organizações alvo.

Cibercriminosos 
adicionam dupla extorsão 
à estratégia de ataque
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Problemas Ação
Senhas roubadas e identidades desprotegidas

Mais do que malware, os criminosos precisam de credenciais 
para ter sucesso. Em quase todas as implantações 
de ransomware bem-sucedidas, os invasores ganham 
acesso a contas privilegiadas e em nível de administrador, 
concedendo amplo acesso à rede de uma organização.

1 Autenticar identidades

Imponha a autenticação multifatorial (MFA) em todas 
as contas, priorizando o administrador e outras funções 
sensíveis. Com uma força de trabalho híbrida, exija 
a autenticação multifatorial em todos os dispositivos, 
em todos os locais, em todos os momentos. Habilite 
a autenticação sem senha, como chaves FIDO ou o Microsoft 
Authenticator, para aplicativos que a suportem.

1
Produtos de segurança não instalados ou desativados

Em quase todos os incidentes de ransomware observados, 
pelo menos um sistema explorado no ataque tinha 
produtos de segurança não instalados ou mal 
configurados que permitiam ao intruso adulterar 
ou desativar certas proteções.

2 Solucione os pontos cegos da segurança

Assim como os alarmes contra incêndio, os produtos 
de segurança devem ser instalados nos espaços corretos e 
testados com frequência. Verifique se as ferramentas 
de segurança estão operando em sua configuração mais 
segura e que nenhuma parte da rede está desprotegida.

2
Aplicativos mal configurados

Você pode usar um aplicativo popular para um propósito, 
mas isso não significa que os criminosos não possam 
utilizá-lo para outro objetivo. Muitas vezes, configurações 
“legadas” significam que um aplicativo está em seu estado 
padrão, permitindo acesso amplo a qualquer usuário, 
em toda a organização. Não ignore esse risco ou hesite 
em alterar as configurações do aplicativo por medo 
de interrupção dos serviços.

3 Fortaleça ativos voltados para a internet

Considere excluir aplicativos duplicados ou não usados, 
para eliminar serviços mais arriscados e sem uso. 
Esteja atento à onde você permite aplicativos de helpdesk 
remoto, como o TeamViewer. Estes são notoriamente 
alvos dos criminosos para obtenção de acesso expresso 
aos dispositivos.

3

Processo lento de atualizações

É um clichê, como “Coma salada!” – mas é um fato crítico: 
A melhor maneira de fortalecer a segurança de um software 
é mantê-lo atualizado. Embora alguns aplicativos baseados 
em nuvem se atualizem automaticamente, sem ação 
do usuário, as empresas devem aplicar outros patches 
de fornecedores imediatamente. Este ano, a Microsoft 
tem observado que as vulnerabilidades mais antigas ainda 
são as brechas principais em ataques.

4 Mantenha os sistemas atualizados

Faça do inventário de software um processo contínuo. 
Acompanhe o que você está executando e priorize 
o suporte para esses produtos. Use sua capacidade 
de atualizar de forma rápida e conclusiva para avaliar 
onde a transição para serviços baseados em nuvem 
é benéfica.
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Defendendo  
contra-ataques

https://www.microsoft.com/security/blog/2022/03/22/dev-0537-criminal-actor-targeting-organizations-for-data-exfiltration-and-destruction/
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Entendendo a natureza interconectada 
de identidades e relacionamentos de confiança 
em ecossistemas de tecnologia modernos, 
eles visam empresas de telecomunicações, 
tecnologia, serviços de TI e suporte para 
aproveitar o acesso de uma organização 
para obter entrada em redes parceiras ou 
fornecedoras. Ataques somente de extorsão 
demonstram que os defensores da rede devem 
olhar além do ransomware em estágio final e 
prestar atenção na exfiltração de dados e no 
movimento lateral.

Se um cibercriminoso está planejando extorquir 
uma organização para manter seus dados 
privados, uma carga de ransomware 
é a parte menos significativa e menos valiosa 
da estratégia de ataque. Em última análise, 
é uma escolha do operador sobre o que eles 
escolhem implantar, e ransomware nem sempre 
é o pagamento de grandes quantias que 
os criminosos estão atrás.

Embora ransomware ou extorsão dupla possam 
parecer resultados inevitáveis de um ataque 
de um invasor sofisticado, ele é evitável. 
A dependência de fraquezas de segurança, 
usadas pelos criminosos para cometer 

os crimes, significa que os investimentos 
em ciberhigiene estão no caminho certo 
para bloquear os ataques.

A visibilidade única da Microsoft nos dá 
uma vantagem. Em vez de confiar em posts 
de fóruns ou vazamentos de bate-papo, 
nossa equipe de especialistas em segurança 
estuda novas táticas de ransomware 
e desenvolve inteligência de ameaças 
que informa nossas soluções de segurança.

A proteção integrada contra ameaças 
entre dispositivos, identidades, aplicativos, 
e-mail, dados e nuvem nos ajuda a identificar 
ataques que teriam sido rotulados 
como múltiplos atores, quando eles são, 
de fato, um único conjunto de cibercriminosos. 
Nossa Unidade de Crimes Digitais composta 
por especialistas técnicos, legais e empresariais 
continua trabalhando com a aplicação da lei 
para interromper o crime cibernético.

Recomendações:

Evite a execução de código gerenciando macros 
e scripts e ativando regras de redução 
da superfície de ataque. 
 
Pontos cegos de segurança próximos: 
as organizações devem verificar se as suas 
ferramentas de segurança estão sendo executados 
na configuração ideal e realizar varreduras 
regulares de rede para garantir que um produto 
de segurança proteja todos os sistemas.

 

Endureça a nuvem: À medida em que os atacantes 
se movem em direção aos recursos de nuvem, 
é importante protegê-los, bem como os arquivos 
on-premises. As equipes de segurança devem 
se concentrar em endurecer a infraestrutura 
de identidade de segurança, impor a autenticação 
multifatorial (MFA) em todas as contas e tratar todos 
os administradores de dados na nuvem com 
o mesmo nível de segurança e higiene credencial 
que os administradores de domínio físico.
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A Microsoft tem recomendações aprofundadas 
https://aka.ms/ransomware-as-a-service.

https://aka.ms/ransomware-as-a-service 


Emily Hacker: 
Analista de inteligência de ameaças
Emily Hacker não esperava se tornar analista de inteligência 
de ameaças na Microsoft depois de estudar jornalismo 
na faculdade. Seu primeiro trabalho em segurança 
cibernética foi como escritora técnica em uma empresa 
de petróleo e gás. “Eu estava editando relatórios 
de inteligência, apresentações de inteligência e ajudando 
com métricas de incidentes. Ao longo desse primeiro ano, 
fiquei absolutamente encantada com o trabalho 
que os analistas de inteligência fazem.”. 
 
O trabalho de Emily na Microsoft começou em 2020 como 
analista do Microsoft Defender para Endpoint e Microsoft 
Defender para o Office. Uma das áreas de foco dessas 
equipes é proteger os clientes de ameaças associadas 
ao ransomware. Emily está diretamente envolvida 
em muitas das investigações que construíram 
o conhecimento da Microsoft sobre a economia raas 
e a relação corretor/operador/afiliado de acesso, 
ativamente caçando evidências de sinais prévios 
de que um ataque de ramsoware possa vir a ocorrer.
 
“Seguir as tendências e técnicas usadas pelos operadores 
da RaaS e suas afiliadas na fase pré-resgate de um 
incidente é fundamental para proteger os clientes desses 
tipos de ameaças”, diz. “Meu trabalho é identificar esses 
atores pré-ransomware o mais cedo possível. Se você está 
procurando a carga de ransomware apenas dentro da sua 
empresa — você está muito atrasado.”.   
 
Para ficar por dentro da paisagem RaaS em mudança, 
Emily e sua equipe usam uma combinação de sistemas 
automatizados e análises humanas para checar, escalar e 
agir em logs, alertas e outras atividades em tempo real. 
A equipe ajuda a antecipar e a responder a diferentes 

incidentes na linha de frente das redes dos clientes, 
ao mesmo tempo em que contribui para a avaliação 
crescente do MSTIC sobre ferramentas, motivos 
e estratégias de atores ligados a ransomware.
 
Quando se trata de um incidente de ransomware, 
as apostas podem ser incrivelmente altas. 
Os operadores de ransomware são conhecidos 
por atingir redes criticamente importantes relacionadas 
a sistemas de educação, transporte, saúde 
ou telecomunicações. Quando essas redes são afetadas, 
os resultados podem ser catastróficos. 
 
“O trabalho que fazemos na Microsoft para rastrear 
e prevenir incidentes de ransomware é importante 
porque estamos protegendo não apenas nossos 
clientes, mas os clientes deles também”, disse Hacker. 
“Identificar as ferramentas e técnicas associadas a 
incidentes de ransomware e pré-ransomware o mais 
cedo possível é fundamental quando esses incidentes 
têm consequências potencialmente amplas para 
as empresas, funcionários e seus clientes.”
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Meu trabalho é identificar esses 
atores pré-ransomware o mais cedo 

possível. Se você está procurando a 

carga de ransomware apenas dentro 

da sua empresa — você está muito 
atrasado.”  

“

Analista de inteligência de ameaças 

Emily Hacker

Perfil de Especialista



1Metodologia: Para dados instantâneos, as plataformas da Microsoft, incluindo o Defender e o Azure Active 
Directory, e nossa Unidade de Crimes Digitais forneceram dados anonimizados sobre atividades de ameaças, 
como contas de e-mail maliciosas, e-mails de phishing e movimento de invasores dentro das redes. 
Insights adicionais vieram dos 43 trilhões de sinais diários de segurança obtidos em toda a Microsoft, 
incluindo a nuvem, os endpoints, a borda inteligente e nossas equipes de Práticas de Recuperação e Resposta 
de Comprometimento da Segurança. A arte da capa é representativa do modelo de negócio de afiliados. 
Os percentuais não representam descontos reais.  
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