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Avaliação

O ransomware tornou-se um dos maiores riscos para as 
empresas e a ameaça mais temida para os departamentos de TI. 
Já pode ser considerado uma epidemia mundial com custos 
estimados em US$ 20 bilhões para 20211.

O cuidado com a segurança das informações é fundamental para 
uma boa governança de TI, principalmente no que se refere à 
proteção dos dados pessoais e essenciais das empresas contra o 
ransomware.

Esta avaliação pode ajudar a identificar pontos fracos no seu 
ambiente de TI e a definir seu caminho para um futuro  
sem ransomware.

ANALISE SEUS RECURSOS E DEFINA SEU CAMINHO PARA 
UM FUTURO SEM RANSOMWARE

1 https://cybersecurityventures.com/global-ransomware-damage-costs-predicted-to-reach-20-billion-usd-by-2021/

Avaliação de maturidade para enfrentar o ransomware
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TABELA DE MATURIDADE EM CAPACITAÇÃO 
SEM RANSOMWARE

Pontuação
Grau de

maturidade Descrição

0 Ausência Não há evidência dessa iniciativa na empresa

1 Conscientização Compreensão limitada dessa iniciativa. Há processos e procedimentos 
informais em andamento

2 Reproduzível A iniciativa se dá em um processo básico com algum material de apoio.

3 Padronizado A iniciativa é implementada em toda a empresa, usando uma linguagem e 
definições comuns e papéis e responsabilidades claramente definidos.

4 Gerenciado
A iniciativa é implementada em toda a empresa, usando uma linguagem e 
definições comuns, papéis e responsabilidades. As variantes são tratadas na 
empresa de acordo com sua importância para o negócio.

5 Operacional
A iniciativa é implementada em toda a empresa, usando uma linguagem e 
definições comuns, papéis e responsabilidades. As variantes são tratadas na 
empresa de acordo com sua importância para o negócio. Revisões periódicas 
verificam se as métricas de desempenho foram atingidas.

Instruções
Faça a avaliação seguindo a tabela do Modelo de Maturidade em Capacitação2 (CMM) abaixo. Essa tabela descreve um 
caminho evolutivo em cinco etapas de processos gradativamente mais organizados e maduros. Avalie a maturidade da 
sua empresa e considere suas prioridades para cada um dos itens dessa proposta sem ransomware.

2 O CMM, ou Capability Maturity Model (Modelo de Maturidade em Capacitação), foi desenvolvido em 1986 pelo Instituto de Engenharia de Software do 
Departamento de Defesa dos EUA (SEI) da Carnegie Mellon University, em Pittsburgh, Pensilvânia.

Avaliação

Avaliação de maturidade para enfrentar o ransomware
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Gerenciar ativamente o acesso
Gerenciamos ativamente o acesso e os controles em todo o nosso portfólio de sistemas?

1

    Restringimos o acesso aos pontos mais 
comuns de entrada de ransomware, como as 
contas pessoais de e-mail e sites de redes sociais. 
Usamos filtros online no gateway e no endpoint 
para bloquear as tentativas de ataques de 
phishing a usuários que são induzidos a clicar em 
um link.

    Usamos autenticação de vários fatores, 
padrões de senha avançados e incluímos requisitos 
de senha quando os usuários acessam sites não 
classificados pelo proxy ou firewall.

     Usamos servidores proxy, software de 
bloqueio de anúncios e restringimos as permissões 
para instalação e execução de aplicativos de 
software.

    Verificamos e monitoramos terceiros que 
têm acesso remoto à rede da nossa empresa e as 
nossas conexões com terceiros para garantir que 
sejam aplicadas as devidas práticas recomendadas 
de segurança cibernética.

     Usamos uma "lista branca de aplicativos", 
permitindo que só os programas aprovados sejam 
executados na rede.

Marque a caixa que melhor representa o perfil da sua empresa.

AUSÊNCIA CONSCIENTIZAÇÃO REPRODUZIVEL OPERACIONAL     PADRONIZADO         GERENCIADO

Avaliação

INICIATIVA
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2 Gerenciar a configuração dos sistemas em todos os vetores de ataque
Desenvolvemos um processo de gerenciamento centralizado e uma estratégia de ponta a ponta 
que aborda toda a gama de possíveis ataques?

Configuramos as soluções antivírus e 
antimalware estão para serem atualizadas 
automaticamente e fazerem uma varredura nos e-
mails recebidos e enviados a fim de detectar 
phishing, evitar o spoofing de e-mail e filtrar os 
arquivos executáveis.

Usamos um sistema centralizado de 
gerenciamento de patches para aplicar correções 
em todos os endpoints quando é descoberta 
alguma vulnerabilidade, como dispositivos móveis, 
sistemas operacionais, softwares e aplicativos, em 
locais na nuvem e IoT.

Implementamos tecnologias de deep 
learning sem assinatura, contra a exploração e 
contra o ransomware que detectam malwares 
conhecidos e desconhecidos

                Protegemos os aplicativos e servidores web 
usando o firewall de aplicativos web.

Desabilitamos os scripts de arquivos do 
Microsoft Office enviados por e-mail e consideramos 
o uso do software Office Viewer para abrir arquivos 
do Office.

Auditamos nossa rede em busca de sistemas 
que usam o Remote Desktop Protocol, fechamos as 
portas não utilizadas e aplicamos a autenticação de 
dois fatores.

Detectamos, diagnosticamos e bloqueamos 
comportamentos maliciosos, como criptografia de 
arquivos em massa. 

Usamos appliances UTM (Unified Threat 
Management) que combinam firewall, gateway 
antivírus e recursos de detecção e prevenção de 
invasão para bloquear o acesso a endereços IP 
maliciosos conhecidos.

    Analisamos e categorizamos os dados 
confidenciais da empresa e implementamos uma 
separação física e lógica dos servidores, redes e 
datastores.

 Implementamos tecnologias integradas de 
proteção de endpoint e de continuidade dos 
negócios para agilizar a prevenção de ameaças e 
possibilitar a restauração imediata dos dados.

Avaliação

Avaliação de maturidade para enfrentar o ransomware
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Impedimos a entrada e removemos ameaças, 
como malware e ransomware, dos backups.

Mantemos os dados de backup em 
dispositivos diferentes e usamos armazenamento 
offline para que os dados não possam ser alcançados 
diretamente por dispositivos infectados.

Fazemos backup de máquinas virtuais, 
armazenamento em nuvem e sistemas operacionais 
de acordo com o objetivo de ponto de recuperação 
(RPO) e considerando o volume de perda de dados 
aceitável no caso de um problema.

Integramos appliances para a recuperação 
de desastres e disponibilidade de aplicativos, e 
aproveitamos os benefícios da inteligência artificial 
para a proteção de endpoints.

Usamos técnicas de varredura de 
vulnerabilidades, criptografia SSL e outras para 
confirmar se os backups estão sendo realizados.

Adotamos a regra 3-2-1: criamos três cópias 
dos dados, armazenamos as três em duas mídias 
diferentes e mantemos uma cópia de todas fora da 
empresa.

Como parte da nossa rotina, testamos os 
dados de backup para verificar sua integridade e 
garantir que possam ser utilizados quando 
necessário.

Como parte da nossa rotina, testamos os 
dados e os processos de recuperação para garantir a 
nossa prontidão.

   Protegemos os repositórios de backup 

contra malware, ransomware e ataques do dia zero.

 Usamos um sistema que permite que sejam 
salvas várias iterações de backup, caso alguma cópia 
de backup tenha arquivos criptografados ou 
infectados

Avaliação

3 Combinar soluções de segurança e proteção de dados
A configuração do nosso ambiente de TI oferece uma proteção abrangente de 
endpoint, disponibilidade dos dados e segurança cibernética?

Avaliação de maturidade para enfrentar o ransomware
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Avaliação

Capacitar os usuários com treinamento e comunicação
Estamos capacitando nossos usuários nas práticas necessárias de proteção contra ataques de ransomware?

4

               Definimos políticas e procedimentos de 
segurança e prevenção de ransomware para os 
usuários finais.

Orientamos os usuários a não abrir e-mails 
suspeitos, clicar em links nem abrir anexos, a serem 
cautelosos ao entrar em sites desconhecidos e fechar 
o navegador quando não for utilizado.

                Garantimos que os funcionários saibam 
onde e como reportar uma atividade suspeita.

    Fornecemos treinamento de conscientização 
e comunicação regularmente para que todos na 
empresa estejam cientes da ameaça do ransomware 
e conheçam as técnicas de segurança.

Avaliação de maturidade para enfrentar o ransomware
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Avaliação

Manter e testar um plano de continuidade dos negócios e recuperação 
de desastres 
Somos capazes de recuperar nossos aplicativos e dados e retomar as operações no caso de um desastre?

5

    Temos planos de contingência e 
remediação, fundamentais para a recuperação 
e continuação dos negócios, seja qual for o 
motivo da inatividade

Realizamos avaliações de risco que 
classificam os tipos de desastres que podem 
ocorrer e definimos prioridades para a recuperação 
e continuidade dos negócios.

Temos soluções de recuperação de desastres, 
backup e alta disponibilidade implementadas dentro 
e fora da empresa.

Temos um plano de resposta a incidentes 
que define o que fazer durante um ataque de 
ransomware, como desconectar o sistema infectado 
da rede para evitar a propagação da infecção e 
determinar o nível de confidencialidade dos dados.

Reportamos qualquer infecção aos órgãos 
apropriados.

 Testamos o plano, inclusive os sistemas e 
dispositivos de tecnologia, para garantir a proteção 
completa.

Avaliação de maturidade para enfrentar o ransomware
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RESUMO DA AVALIAÇÃO
Considerando as cinco práticas relacionadas ao ransomware, qual é o grau de maturidade da empresa para um futuro 
sem ransomware?

Qual é o nosso grau 
de maturidade 
como um todo?

0 Não há evidência dessa iniciativa na empresa

1 Compreensão limitada dessa iniciativa. Há processos e 
procedimentos informais em andamento

2
A iniciativa se dá em um processo básico com algum material 
de apoio.

3
A iniciativa é implementada em toda a empresa, usando uma 
linguagem e definições comuns e papéis e responsabilidades 
claramente definidos.

4

A iniciativa é implementada em toda a empresa, usando uma 
linguagem e definições comuns, papéis e responsabilidades. 
As variantes são tratadas na empresa de acordo com sua 
importância para o negócio.

5

A iniciativa é implementada em toda a empresa, usando uma 
linguagem e definições comuns, papéis e responsabilidades. As 
variantes são tratadas na empresa de acordo com sua importância 
para o negócio.  Revisões periódicas verificam se as métricas de 
desempenho foram atingidas.

Quais são os próximos passos?

CONVERSE COM UM ESPECIALISTA EM RANSOMWARE
Conheça melhor as práticas recomendadas para lidar com o ransomware e permita que 
nossos especialistas o ajudem a identificar as possíveis falhas que precisam ser solucionadas 
para chegar ao futuro livre de ransomware. Agendar uma consulta.

Avaliação

Pontuação Grau de
maturidade 

Descrição

Ausência

Conscientização

Reproduzível

Padronizado

Gerenciado

Operacional
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