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Vulnerabilidades
sem patches de
segurança

Controles de
segurança negligentes

ASSIM COMO O
CENÁRIO DO
TRABALHO EVOLUIU
EM 2021,

o mesmo aconteceu com os métodos dos
agentes da ameaça e outros infratores.
Os atores de ameaças usam qualquer
meio necessário — negligência nos
controles de segurança, vulnerabilidades
sem patches, zero-days e pontos fracos na
cadeia de suprimentos — para interesses
maliciosos e instabilidade global.

Vulnerabilidades
zero-day

Pontos fracos na
cadeia de
suprimentos

INTERRUPÇÃO & DISCÓRDIA
A interrupção causada por uma pandemia global teve um grande impacto sobre tudo; desde os
mais altos escalões de governos federais até como as crianças aprenderam a ler no jardim da
infância. Os cibercriminosos tiraram vantagem do ambiente em mudança.

“Os últimos dados mostram que os
agentes de ameaças sofisticados adaptam
incansavelmente suas táticas e adotam o ransomware
para obter ganhos financeiros e semear a discórdia.”
BILL CONNER | PRESIDENTE E CEO | SONICWALL

RANSOMWARE PERMANENTEMENTE
ALTO
No primeiro semestre de 2021, os ataques de

Nos seis primeiros meses de 2021, o volume total de

um aumento de 151% até hoje.

304,7 milhões de tentativas de ataque.

ransomware já excederam o volume inteiro de 2020 —
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MAIS DE 151% NO ANO ATÉ AGORA
Por que ransomware está aumentando? Leia o relatório completo e aprenda mais.»

RYUK É O PRINCIPAL
RANSOMWARE …
NOVAMENTE
O principal ransomware de 2021, Ryuk, foi registrado
aproximadamente a cada nove segundos durante seu pico
em junho. No primeiro semestre de 2021, foram registrados
93,9 millhões de casos de Ryuk.
Isso é quase 3x mais o
número de tentativas de
Ruyk vistas nos primeiros
seis meses de 2020.

IoT CONTINUA SUA ESCALADA
Cibercriminosos experientes aumentaram o
crescimento do malware IoT em 59% em 2021 até
agora. No total, 32,2 milhões de ataques à IoT foram
registrados em comparação a 20,2 milhões durante
o mesmo período no ano passado.

+59%
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TENDÊNCIA DOS ATAQUES
CIBERNÉTICOS NO MUNDO
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TENTATIVAS DE
INTRUSÃO

NA NOVA
NORMALIDADE DOS NEGÓCIOS
Visite SonicWall.com/ThreatReport
para baixar a atualização semestral do
Relatório de Ameaças Cibernéticas da
SonicWall 2021. Obtenha a inteligência
em ataques cibernéticos para
conduzir os negócios na nova
normalidade,
BAIXE A ATUALIZAÇÃO »

#KnowTheThreats

SonicWall.com

* A SonicWall adota a melhor prática de otimizar regularmente suas metodologias de coleta de dados, análise e relatórios. Isto inclui a melhorias na limpeza de modificações nas fontes de dados e
consolidação dos feeds de ameaças. Os números publicados em relatórios anteriores podem ter sido ajustados entre períodos, regiões ou setores diferentes.
Os materiais e informações contidas nesse documento, incluindo, mas não se limitando, o texto, gráficos, fotografias, artwork, ícones, imagens, logotipos, downloads, dados e compilações, pertencem
à SonicWall ou ao criador original e são protegidos pela legislação aplicável, incluindo, mas não limitada aos regulamentos e leis sobre copyright dos Estados Unidos e internacionais.
© 2021 SonicWall, Inc. Todos os direitos reservados.
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