OITO MANEIRAS DE
PROTEGER SUA REDE
CONTRA RANSOMWARE
Medidas para evitar ataques de ransomware e economizar seu dinheiro

A ameaça de ransomware
Algumas vezes, o que era antigo se torna novo mais uma vez. Esse é o
caso dos ataques de ransomware, que se tornaram populares novamente.
Liberado pela primeira vez em 1989, o ransomware infecta o sistema
e "bloqueia" o acesso do usuário ao dispositivo ou aos arquivos nele
contidos. Somente quando a vítima concorda em pagar o resgate,
geralmente na forma de bitcoins, o sistema é desbloqueado e pode
ser acessado novamente.
O eBook a seguir fornece oito maneiras de proteger sua rede contra ataques de ransomware
e evitar que você tenha de realizar pagamentos aos criminosos virtuais.

Os valores dos resgates podem variar, mas
geralmente ficam entre US$ 200 e US$ 400.
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1. Informe seus funcionários
Ter usuários informados e conscientizados é essencial quando se trata de derrotar o ransomware.
Trate e-mails suspeitos com cuidado. Verifique o nome do domínio que enviou o e-mail.
Verifique se há erros ortográficos e analise a assinatura e a legitimidade da solicitação.
Passe o mouse pelos links para verificar seus destinos.
2. Use uma abordagem em múltiplas camadas para a segurança da rede
A proteção contra o ransomware e outras formas de malware não começa e termina no
gateway. É essencial estender a segurança com o uso de antivírus, antispyware, prevenção
contra intrusões e outras tecnologias nos dispositivos que estão no perímetro da rede. Adote
uma abordagem em camadas para interromper o ransomware ao evitar um único ponto de
falha na sua arquitetura de segurança.
1 Alerta da equipe de prontidão de emergência computacional dos EUA (TA16-091A)
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3. Faça backup de seus arquivos de forma regular
Outra proteção para não ter de pagar resgates é uma estratégia eficiente de backup e
recuperação. Dependendo da rapidez em que o comprometimento for detectado, até onde
ele se disseminou e o nível aceitável de dados perdidos, a recuperação a partir de um backup
pode ser uma boa opção. Entretanto, essa opção de compra para uma estratégia de backup
inteligente está alinhada à criticidade dos seus dados e às necessidades dos seus negócios
em relação aos Recovery Point Objectives (RPO) e Recovery Time Objectives (RTO).
4. Certifique-se de proteger seus endpoints
Como a maioria dos usuários interage principalmente com dispositivos pessoais e corporativos,
os endpoints estarão em risco se não forem gerenciados ou se não tiverem a proteção
antimalware correta. A maioria das soluções antivírus é baseada em assinatura e se mostra
ineficaz quando não é atualizada regularmente. As mais recentes variantes de ransomware
são criptografas de forma exclusiva, o que as tornam indetectáveis com o uso das técnicas
baseadas em assinatura. Além disso, vários usuários desativam seus antivírus para que a
velocidade do sistema não seja reduzida.

Implemente uma estratégia de segurança em
camadas para maior proteção da rede.
5. Aplique patches em seus sistemas e aplicativos
Diversos ataques têm como base vulnerabilidades conhecidas dos navegadores, inclusive
do Internet Explorer, assim como de aplicativos comuns e plug-ins. Entretanto, é essencial
aplicar atualizações e patches de forma imediata e confiável. Escolher uma solução capaz de
automatizar as atualizações de versão e de patch em um dispositivo heterogêneo, ambiente
do aplicativo e sistema operacional, ainda terá um longo caminho na abordagem de diversas
ameaças cibernéticas, inclusive o ransomware.
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6. Segmente sua rede para interromper a disseminação
A maioria dos ransomwares tentará se disseminar do endpoint até o servidor/
armazenamento em que os dados e aplicativos críticos residem. Segmentar a rede
e manter os dispositivos e aplicativos críticos isolados em uma rede separada ou
LAN virtual pode limitar a disseminação.
7. Coloque em quarentena e analise arquivos suspeitos
Tecnologias, como a área restrita, fornecem a capacidade de colocar arquivos suspeitos
em quarentena para análise antes que eles possam entrar na rede. Os arquivos são
mantidos no gateway até que se chegue a uma conclusão. Se um arquivo for realmente
mal-intencionado, será possível evitar ataques com a implementação de medidas de
proteção, como políticas que bloqueiam domínios ou endereços IP associados, ou a
implantação de assinaturas em appliances de segurança na rede.

Segmente sua LAN wireless para separar os
usuários internos de convidados, o que oferece
um nível adicional de segurança.
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8. Proteja seus dispositivos Android
Os dispositivos com o sistema operacional Google Android em execução se tornaram os
principais alvos dos ataques de ransomware. Tome as seguintes medidas para proteger seu
smartphone Android:
• Não enraíze o dispositivo, pois isso expõe os arquivos do sistema a modificações
• I nstale sempre aplicativos da Google Play Store, já que aplicativos de sites ou lojas
desconhecidas podem ser falsos ou mal-intencionados
• Desative a instalação de aplicativos de fontes desconhecidas
• Permita que o Google verifique o dispositivo em relação às ameaças
• Tome cuidado ao abrir links desconhecidos, recebidos por SMS ou e-mail
• I nstale aplicativos de segurança de terceiros que verifiquem o dispositivo regularmente
à procura de conteúdo mal-intencionado
• Verifique sempre os aplicativos registrados como Administradores de dispositivo
• Para dispositivos corporativos, crie uma lista negra dos aplicativos proibidos

Os malwares para o ecossistema Android
continuaram a aumentar em 2015 e colocaram
aproximadamente 85% dos smartphones
em risco.
Conclusão
Os ataques de ransomware têm se tornado cada vez mais populares entre os criminosos
virtuais. Certifique-se de proteger a sua rede. A SonicWall consegue aprimorar a proteção
em sua organização ao inspecionar todos os pacotes e controlar todas as identidades. Dessa
forma, seus dados são protegidos onde quer que eles estejam, além do compartilhamento de
inteligência para mantê-lo seguro contra diversas ameaças, inclusive ransomware.
Acesse o site dos Produtos de segurança de rede SonicWALL.
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Sobre nós
Em uma história de mais de 25 anos, a SonicWall tem sido a parceira de segurança confiável
do setor. Desde a segurança de rede até a segurança de acesso e de e-mail, a SonicWall
tem evoluído continuamente seu portfólio de produtos, o que permite que as organizações
inovem, acelerem e cresçam. Com mais de um milhão de dispositivos de segurança em quase
200 países e territórios no mundo todo, a SonicWall permite que seus clientes digam sim com
confiança para o futuro.
Se você tiver dúvidas sobre o possível uso deste material, entre em contato com:
SonicWall Inc.
5455 Great America Parkway
Santa Clara, CA 95054
Acesse o nosso site para obter mais informações.
www.sonicwall.com
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