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INTRODUÇÃO  
 

Segundo a Symantec, pesquisa feita com 157 países coloca o Brasil em terceiro lugar dentre 

aqueles que mais sofrem ataques cibernéticos. Outro levantamento mostrou que, em 2017, nós 

fomos o segundo país que mais perdeu dinheiro com cibercrimes — ficando atrás apenas da 

China.  

 

Estar no pódio de listas como essas indica que o Brasil é 

vulnerável aos crimes virtuais. Isso deve colocar todos os donos de 

empresas e gestores de TI em alerta, independentemente do porte 

do seu negócio.  

 

Com os avanços tecnológicos e a expansão do uso da internet e do 

número de dispositivos conectados — hoje já há mais de 8 bilhões 

de dispositivos conectados à internet e a previsão é que esse 

número chegue a 20 bi até 2025 —, as informações se tornaram o 

ativo mais importante de qualquer empresa. Nesse cenário, os 

dados passaram a ser considerados o novo petróleo e rendem aos cibercriminosos muitas cifras.  
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Segundo a ACADI-TI (Academia Inovadora de TI), nos próximos três anos, os custos globais com 

os ciberataques chegarão a alarmantes 8 trilhões. E para sua empresa não estar entre as vítimas 

dos hackers é preciso saber como se proteger dos ataques virtuais.  

 

Pensando nisso, desenvolvemos este eBook com instruções importantes para garantir a 

segurança do sistema e das informações do seu negócio. Boa leitura! 
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COMO FUNCIONA UM 
CIBERATAQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreender o que caracteriza os 

ataques cibernéticos e de que 

maneira eles afetam o sistema de 

uma empresa é extremamente 

importante para implantar as ações 

de proteção necessárias para prevenir 

e lidar com os cibercrimes.  

 

Essencialmente, ciberataques são a 

tentativa de invadir e comprometer um 

sistema, rede ou dispositivo visando 

causar prejuízos. E para entender 

exatamente como acontece um 

ataque cibernético, a forma 

mais eficiente é colocando 

em prática um Cyber Kill Chain.  
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O termo em inglês dá nome ao conceito que foi formalizado, pela primeira vez, pelas Forças 

Armadas Americanas, e define as seis etapas de uma cadeia percorrida para eliminar um alvo: 

localizar, corrigir, rastrear, segmentar, envolver e avaliar. 

 

 

O conceito é chamado de cadeia porque se algum dos pontos for perdido todo o processo pode 

ser prejudicado. A Cyber Kill Chain é composta pelas sete etapas que, geralmente, são 

necessárias para criar um ataque cibernético.  

 

 

As etapas da Cyber Kill Chain acompanham os estágios típicos de um ataque cibernético desde o 

reconhecimento inicial até a conclusão, quando o hacker consegue a intrusão cibernética. Os 

analistas usam a cadeia para detectar e prevenir Ameaças Persistentes Avançadas (APT). 
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Os 7 passos da Cyber Kill Chain 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 
Reconhecimento 
Exemplo: 

Coleta de contas de e-mail 

2 
Weaponization 
Exemplo: 

Junção de um exploit a um backdoor 

3 
Entrega 
Exemplo: 

Entrega de pacote via e-mail ou web 
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4 
Exploração 
Exemplo: 

Exploração da vulnerabilidade para executar código 

5 
Instalação 
Exemplo: 

Instalação do malware no destino 

6 
Comando e Controle 
Exemplo: 

Uso do canal de comando para manipulação remota 

7 
Ações sobre Objetivos 
Exemplo: 

Acesso de intruso para atingir meta 
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Muitas pessoas pensam que os crimes cibernéticos estão focados apenas em roubar 

informações financeiras, como dados de acesso a bancos. Mas outras informações também são 

alvo dos criminosos virtuais, que podem roubar dados diversos e depois exigir pagamento para 

devolvê-los.  

 

Geralmente, o ciberataque tem objetivo financeiro, mas também pode ser utilizado para apagar 

informações existentes. Muitos ataques cibernéticos são oportunistas, com cibercriminosos 

identificando e explorando as vulnerabilidades na segurança de um sistema. 

 

Essas vulnerabilidades podem estar, por exemplo, em falhas no código-fonte de um site, que 

permitem que os hackers inseriram seu próprio código e depois burlem os processos de 

autenticação. Podem significar também, a facilidade de instalação de malware (software 

malicioso) por meio de downloads que parecem legítimos. 

 

Embora o termo ciberataque faça pensar em sofisticadas equipes de especialistas em TI e 

equipamentos de alta tecnologia, a realidade não é exatamente essa. Os ataques mais comuns 

são aqueles que se aproveitam de pequenos erros dos usuários, como a escolha de uma senha 

de baixa complexidade. 
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5 VERDADES SOBRE OS 
RISCOS CIBERNÉTICOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se você gerencia a área de TI de 

uma empresa de médio ou 

pequeno porte e acredita que ela 

não entra no radar dos hackers, 

infelizmente, você está errado.  

Acreditar que apenas grandes 

empresas são alvo desse tipo de 

crime é confiar em uma mentira. 

Abaixo nós alertamos sobre seis 

verdades dos riscos de ataques 

cibernéticos: 
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1    Nenhuma empresa está imune 
Qualquer empresa pode ser vítima de ataques cibernéticos, seja ela microempresa ou empresa de pequeno, 

médio ou grande porte.  

 

2   Danos cibernéticos não são apenas financeiros  
Mesmo que o seu negócio não tenha grande capital financeiro, os hackers podem se aproveitar do parque de 

máquinas e outros recursos da empresa para realizar atos ilícitos, como a mineração de criptomoedas.  

 

3   Ataques assimétricos 
Algumas empresas são vítimas de ataques assimétricos, que não têm o negócio atacado como alvo principal, mas 

utiliza os seus recursos para efetivar ataques direcionados e conseguir maquiar a origem dos crimes.  
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4   Controles tradicionais são necessários, mas não suficientes  
Com os avanços tecnológicos e a sofisticação das ações dos hackers, para manter uma empresa protegida dos 

crimes cibernéticos é preciso se adaptar às novas tecnologias e rever controles e processos para manter o sistema 

seguro.  

 

5  Não se pode proteger tudo da mesma forma 
Cada negócio e, às vezes, cada área de uma empresa precisa ser protegida de uma forma. A solução ideal para 

cias. de um segmento pode não ser a ideal para empresas de outro ramo. Por isso, é preciso estudar cada negócio 

e entender a importância de cada dado para determinada empresa e, então, aplicar as melhores soluções. 
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7 AÇÕES QUE PROTEGEM 
SUA EMPRESA DE UM 

CIBERATAQUE 
 

 

 

 

 

 

 

Como você pode notar até aqui, empresas 

de todos os segmentos e tamanhos 

correm risco de sofrer ataques 

criminosos no ciberespaço. 

E tais ações podem trazer grandes 

prejuízos para o negócio. 

 

Para ajudar a diminuir a 

vulnerabilidade da sua empresa, a 

seguir vamos listar 7 pontos 

fundamentais da cibersegurança.  
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#1 
Saber quais são os tipos mais comuns de ciberataques 

O primeiro passo para manter sua empresa protegida dos crimes cibernéticos é conhecer quais são os tipos de 

ataque mais comuns. Dentre eles podemos destacar: 

 

  

Ataque a senhas 

Como são a forma mais tradicional de acessar aplicativos e dispositivos, as senhas são alvo 

comum dos hackers, que tentam identificá-las e usá-las para acessar informações, efetuar 

comandos restritos, bloquear acessos e até trocar senhas que sejam conjugadas.   

 

Força bruta 

Variação do ataque a senhas, nessa ação os hackers fazem tentativas forçadas de uma 

combinação de senhas para infiltrar a rede. Nesses casos, podem ser usados tanto robôs que 

produzem uma série de combinações ou um dicionário de ataque com os termos e as séries mais 

comuns. 
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Denial-of-services 

Este ataque provoca a sobrecarga de sistemas e servidores, impedindo que o fluxo normal de 

atividades aconteça. Nele, o sistema passa a se recusar a executar uma nova tarefa por já estar 

completamente ocupado. 

 

Normalmente, é um ataque combinado com outro, já que sozinho não produz benefício direto 

ao hacker, a menos que ele faça parte da concorrência. Nessa situação, os dados estratégicos 

são vazados e podem comprometer as próximas ações da empresa atacada. 

   

 

SQL injection 

O foco desses ataques são os bancos de dados, que são acionados a partir do comando de 

pesquisa do tipo SQL. Nele, os dados de login e senha do usuários são capturados pelos 

responsáveis pela ação maliciosa. 

 

Além do acesso, eles podem realizar qualquer tipo de comando, como a exclusão de dados, a 

retirada de parte deles e, até mesmo, comandos mais complexos, como o desligamento de um 

sistema. 
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Ransomware 

O Ransomware é um ciberataque que realiza o sequestro de dados com a intenção de pedir 

pagamento para a sua libertação. Os acessos do usuário ficam bloqueados e ele recebe uma 

intimação para fazer o pagamento do resgate, sob o risco de ter as suas informações deletadas 

ou divulgadas, caso sejam sigilosas e importantes. 

 

Esse tipo de ataque fica cada vez mais sofisticado e usa criptografia para impedir qualquer 

tentativa de acesso aos dados roubados. 

   

 

Malware 

Os Malwares são aplicativos ou softwares instalados na rede ou no sistema de uma empresa ou 

de um usuário sem o seu consentimento. 

 

Podem vir disfarçados de aplicativos tradicionais ou ser propagados pela Internet. Vírus e Trojans 

são os mais comuns. A diferença entre esses dois é que primeiro se propaga pelo sistema e por 

suas conexões; já o segundo, também chamado de “cavalo de Tróia”, não se replica. Sua ação 

principal é abrir campos para que outros malwares sejam instalados. 
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#2 
Identificar os pontos de vulnerabilidades a crimes 

cibernéticos da empresa 
O segundo passo para manter sua empresa segura de cibercrimes é identificar os pontos vulneráveis do sistema e 

da rede, que podem facilitar as ações dos hackers. Para isso, fazer análise das vulnerabilidades e teste de intrusão 

com periodicidade é fundamental. 

 

Análise de vulnerabilidade  
 

Varreduras ou scans de rede realizadas por ferramentas adequadas e pessoas treinadas, a análise de 

vulnerabilidade busca identificar possíveis falhas e potenciais ameaças que podem ser exploradas pelos hackers, 

caracterizando um risco. 

 

A partir desses procedimentos é possível direcionar os esforços necessários para o tratamento das 

vulnerabilidades da rede ou do sistema. 
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O ideal é que as análises de vulnerabilidade sejam realizadas trimestralmente e depois de qualquer mudança 

significativa na estrutura da empresa. Esse tipo de procedimento é exigido e/ou recomendado por normas de 

segurança da informação, como o PCI-DSS. 

 

 

Teste de intrusão  

 

O teste de intrusão simula tentativas de acesso à rede corporativa por pessoas não autorizadas, em dois níveis: 

Interno e Externo. Sua realização exige conhecimento em sistemas operacionais, protocolos de rede, linguagens 

de programação, dispositivos de comunicação, aplicações diversas etc.  

 

Assim como a análise de vulnerabilidade, o ideal é que os testes de intrusão sejam realizados trimestralmente e 

após qualquer mudança significativa na rede de dados corporativos. O teste de intrusão também é um 

procedimento exigido e/ou recomendado por normas de segurança da informação, como o PCI-DSS. 
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#3 
Mapear as consequências de um ciberataque à empresa 

 

As consequências de um cibercrime dependem do tipo do ataque e dos danos causados por ele, mas as principais 

delas são: 

 

● Perda de dados: quando há a exclusão definitiva do acesso a informações do negócio 

 

● Roubo de dados: esse tipo de ataque, normalmente, é acompanhado do pedido de “pagamento resgate” 

para devolução das informações  

 

● Bloqueio de dados: esse ataque impede o acesso a conteúdo com o excesso de demandas geradas 

virtualmente. Nessa condição, um sistema de pagamento pode ter milhares de vendas retidas, por 

exemplo. 

 

Dessas consequências, outras podem ser geradas, como o prejuízo com o pagamento do resgate, a divulgação 

dos dados como retaliação e, claro, o bloqueio das operações do negócio, que hoje estão quase completamente 

dependentes e conectadas por seus sistemas. 
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#4 
Usar firewall forte e antivírus de qualidade 

Firewalls são a primeira proteção de uma rede e são essenciais para bloquear conteúdos maliciosos, sem impedir 

que sua rede transmita e receba os dados necessários. 

 

Há inúmeros tipos de firewall disponíveis no mercado, que permitem a configuração de diferentes permissões e 

bloqueios, em função do usuário. Arquivos maliciosos ou sites com URL suspeitas podem ser bloqueados, 

impedindo que usuários acessem ambientes que coloquem em risco a segurança da rede da sua empresa. 

 

É preciso estar ciente, no entanto, que um firewall é uma primeira barreira — e não pode ser o centro de sua 

política de segurança. Firewalls não substituem, por exemplo, o uso de bons antivírus. 

O que não falta na internet é opção de antivírus gratuitos. Porém, eles oferecem proteção básica, sem proteger de 

ameaças mais sofisticadas. O antivírus é a última linha de defesa de uma rede – ela deve ser forte o suficiente 

para aguentar ataques cibernéticos de grandes proporções. 

 

Opções gratuitas podem ser suficientes para computadores domésticos, mas são uma opção arriscada para 

ambientes corporativos. Programas pagos são atualizados com maior frequência, disponibilizando para empresas 

proteção contra as ameaças mais recentes. 
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#5 
Investir em criptografia 

 

A criptografia é um recurso essencial para a proteção de dados e informações, e por isso merece investimento de 

empresas que querem estar protegidas de ataques cibernéticos.  

 

Como já dissemos nesse material, as informações são hoje o grande ativo de qualquer negócio e sua transmissão 

— seja interna ou externa — deve ser feita usando a criptografia.  

 

Todas as informações de uma empresa, seja na comunicação com colaboradores, cliente, fornecedor ou em 

transações comerciais, como as de um e-commerce, precisam estar criptografadas.  
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#6 
Instituir uma política de segurança da informação 

 

Assim como é fundamental usar um bom firewall, um excelente antivírus e investir em criptografia, é essencial 

que as empresas instituam políticas de segurança da informação. Criando esse tipo de norma, é possível, por 

exemplo: 

 

● Estabelecer o uso de senhas fortes e a troca periódica dos acessos 

● Evitar a conexão de dispositivos externos e estranhos à rede, como pen drives 

● Impedir que usuários baixem aplicativos sem autorização prévia. 

 

Essas ações práticas e simples diminuem muito os riscos de um ataque bem-sucedido à sua empresa.  
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#7 
Contar com uma parceria especializada em cibersegurança 

 

No tópico sobre análise de vulnerabilidade e teste de intrusão nós dissemos que essas ações de proteção 

precisam de profissionais com determinado conhecimento. E a verdade é que em muitas das etapas listadas aqui 

para a proteção de sua rede de ataques cibernéticos é essencial poder contar com parceiros especialistas em 

cibersegurança. 

 

Para diminuir os riscos de ataque ao seu negócio, é importante que você disponha de: 

 

● Bons fornecedores de firewalls e antivírus 

● Equipes e/ou profissionais especializados em criptografia e políticas de segurança da informação 

● Parceria especializada em gestão de insegurança 

● Experts em análise vulnerabilidade e teste de intrusão. 

 

Contando com esse suporte, será possível encontrar as melhores soluções de cibersegurança para o seu tipo de 

negócio e diminuir os riscos de um crime cibernético ser bem-sucedido contra sua empresa.  
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CONCLUSÃO 
 

Os crimes cibernéticos custam trilhões à sociedade e trazem consequências muitas vezes incalculáveis 

para as empresas. E com os avanços tecnológicos e a sofisticação das ações dos 

hackers, ficou imprescindível agir para diminuir os riscos e se proteger de 

ciberataques. 

 

Os dados são o novo petróleo e as informações, os ativos mais importantes de 

qualquer empresa na atualidade. Por isso, é preciso proteger as informações do 

negócio para evitar perda de dinheiro, confiança de clientes e credibilidade no mercado, 

problemas que, em alto grau, podem levar uma empresa à falência.    
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SOBRE A ASER 
No mercado desde 2004, a Aser Security atua no segmento de Segurança da Informação e é especializada em 

oferecer soluções compatíveis com a realidade de cada cliente.  

 

Nosso maior objetivo das nossas ações é otimizar recursos pré-existentes, adequar a T.I. às demandas de cada 

negócio e implantar os princípios do melhoramento contínuo.  

 

Que manter sua empresa protegida dos riscos do ciberespaço? 

Acesse nosso site e conheça nossas soluções. 

 

VISITAR O SITE 

contato@aser.com.br 
+55 (62) 3088-5817 

aser.com.br 

http://www.aser.com.br/
http://www.aser.com.br/
http://www.aser.com.br/
http://www.aser.com.br/
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