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Neste e-guia: 

O crime cibernético atingiu novos patamares e chamou mais atenção do 

que nunca em 2021. Neste guia nós olhamos para trás para as maiores 

histórias de crime cibernético do ano, compartilhadas na 

ComputerWeekly.com. 

https://www.computerweekly.com/br
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As 10 principais histórias de crimes cibernéticos  
de 2021 

Alex Scroxton, Editor de Segurança 

O crime cibernético atingiu novos patamares e chamou mais atenção do 

que nunca em 2021. Nós olhamos para trás para as maiores histórias do 

ano. 

Os últimos 12 meses não viram falta de incidentes de crimes cibernéticos, já que as 

gangues de ransomware atacaram agressivamente, deixando as equipes de segurança 

aparentemente impotentes para fazer muito mais do que assistir em choque. 

Alguns dos maiores ataques cibernéticos do ano até tiveram implicações prejudiciais 

no mundo real, que serviram para chamar a atenção do crime cibernético, e para o 

topo das agendas de segurança nacional, particularmente nos EUA e no Reino Unido. 

Enquanto isso, o impacto da pandemia Covid-19 continuou a aparecer grande, com os 

criminosos cibernéticos não mostrando vergonha enquanto tentavam perturbar as 

organizações do setor de saúde. 

Aqui estão as 10 principais histórias de crimes cibernéticos da Computer Weekly de 

2021: 

https://www.computerweekly.com/br
https://www.techtarget.com/contributor/Alex-Scroxton
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1. Ataque de ransomware Colonial Pipeline tem 
graves consequências 

Embora não tenha problemas com o fornecimento de combustível em postos de 

gasolina no Reino Unido, o ataque de ransomware DarkSide contra a Colonial Pipeline 

– operadora do maior gasoduto de combustível dos EUA – em maio de 2021 foi um dos 

incidentes cibernéticos mais impactantes dos últimos anos. De fato, isso pode ter 

motivado uma ação concertada contra gangues de ransomware finalmente – o tempo 

dirá. 

Como relatamos no rescaldo imediato do ataque, o governo dos EUA foi forçado a 

declarar uma emergência e o Departamento de Transportes relaxou temporariamente 

as regulamentações na maior parte do Meio-Atlântico e sul dos EUA, e texas, que 

governou quanto tempo os caminhoneiros foram autorizados a permanecer ao 

volante, para melhorar a flexibilidade na cadeia de fornecimento de combustível. 

2. Equipe REvil quer US$ 70 milhões em roubo de 
ransomware Kaseya 

Foi um blockbuster de verão de 4 de julho, quando a equipe de ransomware REvil 

exigiu um pagamento acumulado de 70 milhões de dólares de resgate de mais de 

1.000 empresas cujos sistemas de TI foram bloqueados depois que a gangue 

https://www.computerweekly.com/br
https://www.computerweekly.com/news/252500508/Colonial-Pipeline-ransomware-attack-has-grave-consequences
https://www.computerweekly.com/news/252500508/Colonial-Pipeline-ransomware-attack-has-grave-consequences
https://www.computerweekly.com/news/252500508/Colonial-Pipeline-ransomware-attack-has-grave-consequences
https://www.computerweekly.com/news/252503550/REvil-crew-wants-70m-in-Kaseya-ransomware-heist
https://www.computerweekly.com/news/252503550/REvil-crew-wants-70m-in-Kaseya-ransomware-heist
https://www.computerweekly.com/news/252503550/REvil-crew-wants-70m-in-Kaseya-ransomware-heist
https://www.computerweekly.com/news/252503550/REvil-crew-wants-70m-in-Kaseya-ransomware-heist
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comprometeu o provedor de serviços Kaseya em um exemplo clássico de um hack da 

cadeia de suprimentos. Tal foi a escala do incidente que o grupo REvil foi forçado a se 

esconder por um tempo, subsequentemente emergindo apenas para descobrir que sua 

infraestrutura tinha sido hackeada de volta pela polícia. Um membro de gangue está 

agora enfrentando a extradição para os EUA para responder por seus crimes; outros 

estão em fuga. 

3. Gangue BlackMatter aumenta ataques a múltiplas 
vítimas 

As gangues de ransomware vêm e vão por muitas razões, mas uma coisa é certa, se 

uma remarcação de um grupo existente ou um novo jogador no jogo, sempre haverá 

alguém pronto para tomar seu lugar. Uma das equipes de resgate emergentes mais 

impactantes de 2021 é conhecida como BlackMatter, e em setembro, relatamos uma 

onda de ataques contra vários alvos que alertaram em toda a comunidade de 

segurança. 

4. Serviço de saúde irlandês atingido por grande 
ataque de ransomware 

Na manhã de 14 de maio, a gangue de ransomware Conti chegou às manchetes depois 

que criptografaram os sistemas do Executivo do Serviço de Saúde Irlandês em um 

https://www.computerweekly.com/br
https://www.computerweekly.com/news/252506951/BlackMatter-gang-ramps-up-attacks-on-multiple-victims
https://www.computerweekly.com/news/252506951/BlackMatter-gang-ramps-up-attacks-on-multiple-victims
https://www.computerweekly.com/news/252506951/BlackMatter-gang-ramps-up-attacks-on-multiple-victims
https://www.computerweekly.com/news/252506951/BlackMatter-gang-ramps-up-attacks-on-multiple-victims
https://www.computerweekly.com/news/252500777/Irish-health-service-hit-by-major-ransomware-attack
https://www.computerweekly.com/news/252500777/Irish-health-service-hit-by-major-ransomware-attack
https://www.computerweekly.com/news/252510733/The%20Irish%20national%20Health%20Service%20Executive%20(HSE)%20has%20been%20forced%20to%20shut%20off%20all%20of%20its%20IT%20systems%20following%20a%20major%20ransomware%20attack,%20while%20it%20triages%20and%20investigates%20the%20scale%20of%20the%20incident,%20causing%20significant%20and%20unavoidable%20disruption%20to%20patient%20services%20across%20Ireland,%20although%20Covid-19%20vaccine%20appointments%20are%20operating%20normally.
https://www.computerweekly.com/news/252510733/The%20Irish%20national%20Health%20Service%20Executive%20(HSE)%20has%20been%20forced%20to%20shut%20off%20all%20of%20its%20IT%20systems%20following%20a%20major%20ransomware%20attack,%20while%20it%20triages%20and%20investigates%20the%20scale%20of%20the%20incident,%20causing%20significant%20and%20unavoidable%20disruption%20to%20patient%20services%20across%20Ireland,%20although%20Covid-19%20vaccine%20appointments%20are%20operating%20normally.
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ataque cibernético insensível e verdadeiramente sem coração. O incidente causou 

interrupções significativas nos serviços de pacientes em toda a Irlanda e provocou uma 

resposta em larga escala que até viu o exército ser convocado. Misericordiosamente, 

não houve vítimas fatais registradas como resultado direto do incidente, mas ao longo 

de seis meses, o serviço não se recuperou totalmente. 

5. Dados roubados da vacina Pfizer/BioNTech 
Covid-19 vazaram 

Os criminosos cibernéticos também tentaram interromper a implantação do programa 

de vacinas Covid-19 na Europa, quando dados relacionados à vacina Pfizer/BioNTech 

Covid-19, que foi roubada em dezembro de 2020 após um ataque cibernético contra a 

Agência Europeia de Medicamentos, vazaram na internet em janeiro de 2021. O 

despejo de dados incluía capturas de tela de e-mails, informações de revisão por pares 

e outros documentos, incluindo PDFs e apresentações do PowerPoint. 

6. Polícia invade todo o mundo após investigadores 
quebrarem aplicativo de criptofone An0m em 
grande operação de hackers 

Em junho, a polícia de 16 países lançou vários ataques depois de interceptar as 

comunicações de grupos criminosos organizados. As gangues estavam enviando 

https://www.computerweekly.com/br
https://www.computerweekly.com/news/252494741/Stolen-Pfizer-BioNTech-Covid-19-vaccine-data-leaked
https://www.computerweekly.com/news/252494741/Stolen-Pfizer-BioNTech-Covid-19-vaccine-data-leaked
https://www.computerweekly.com/news/252494741/Stolen-Pfizer-BioNTech-Covid-19-vaccine-data-leaked
https://www.computerweekly.com/news/252502051/Police-raids-around-world-after-investigators-crack-An0m-cryptophone-in-biggest-hacking-operation-to
https://www.computerweekly.com/news/252502051/Police-raids-around-world-after-investigators-crack-An0m-cryptophone-in-biggest-hacking-operation-to
https://www.computerweekly.com/news/252502051/Police-raids-around-world-after-investigators-crack-An0m-cryptophone-in-biggest-hacking-operation-to
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mensagens em uma rede de comunicações criptografadas, sem saber que estava 

sendo dirigida pelo FBI. Esta foi apenas uma das várias incursões semelhantes em 

2021, que, embora bem sucedidas em interromper o crime organizado e cibernético, 

ao mesmo tempo vieram à tona preocupações legítimas sobre a capacidade das 

autoridades de realizar vigilância e a admissibilidade das evidências coletadas. 

7. Varejista FatFace paga resgate de US$ 2 milhões 
a criminosos cibernéticos da Conti 

Em março, a Computer Weekly divulgou a notícia de que o varejista de moda FatFace 

havia pago um resgate de US$ 2 milhões à gangue de ransomware Conti após um 

ataque cibernético bem sucedido em seus sistemas que ocorreu em janeiro. Os 

operadores de ransomware haviam inicialmente exigido um resgate de US $ 8 milhões, 

aproximadamente 213 bitcoin na taxa vigente, mas foram falados com sucesso durante 

um processo de negociação prolongado. 

8. Golpistas acidentalmente revelam dados falsos 
de revisão da Amazon 

Ao longo dos anos, a Computer Weekly muitas vezes cobriu incidentes de perda de 

dados em organizações que falharam em proteger seus bancos de dados 

corretamente, por isso foi gratificante em maio descobrir que criminosos cibernéticos 

https://www.computerweekly.com/br
https://www.computerweekly.com/news/252502051/Police-raids-around-world-after-investigators-crack-An0m-cryptophone-in-biggest-hacking-operation-to
https://www.computerweekly.com/news/252502051/Police-raids-around-world-after-investigators-crack-An0m-cryptophone-in-biggest-hacking-operation-to
https://www.computerweekly.com/news/252498463/Retailer-FatFace-pays-2m-ransom-to-Conti-cyber-criminals
https://www.computerweekly.com/news/252498463/Retailer-FatFace-pays-2m-ransom-to-Conti-cyber-criminals
https://www.computerweekly.com/news/252498463/Retailer-FatFace-pays-2m-ransom-to-Conti-cyber-criminals
https://www.computerweekly.com/news/252498463/Retailer-FatFace-pays-2m-ransom-to-Conti-cyber-criminals
https://www.computerweekly.com/news/252500326/Scammers-accidentally-reveal-fake-Amazon-review-data
https://www.computerweekly.com/news/252500326/Scammers-accidentally-reveal-fake-Amazon-review-data
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e fraudadores também são ruins na segurança operacional. Este infeliz golpista 

acidentalmente expôs mais de 13 milhões de registros em um banco de dados aberto 

do ElasticSearch e ao fazê-lo explodiu a tampa em um golpe de revisão falso maciço 

implicando centenas de vendedores de terceiros da Amazon em comportamento 

antiético e ilegal. 

9. Demanda de ransomware de US$ 50 milhões na 
Acer é a mais alta de todos os tempos 

Roy Castle e Cheryl Baker ensinaram uma geração de escolares britânicos que os 

registros são feitos para serem quebrados, então talvez membros da gangue de 

ransomware REvil também assistiram BBC1 depois da escola quando eram mais jovens. 

De qualquer forma, o pedido de resgate de US$ 50 milhões feito contra a empresa de 

PC Acer foi – por um tempo – o mais alto já feito. Detalhes do ataque de dupla 

extorsão recorde surgiram em março, quando a gangue publicou os dados da Acer em 

seu site de vazamento, mas investigações dos títulos irmãos da Computer Weekly, 

LeMagIT e SearchSecurity, foram fundamentais para descobrir e destacar a demanda 

por ransomware. 

 

https://www.computerweekly.com/br
https://www.computerweekly.com/news/252500326/Scammers-accidentally-reveal-fake-Amazon-review-data
https://www.computerweekly.com/news/252500326/Scammers-accidentally-reveal-fake-Amazon-review-data
https://www.computerweekly.com/news/252498227/50m-ransomware-demand-on-Acer-is-highest-ever
https://www.computerweekly.com/news/252498227/50m-ransomware-demand-on-Acer-is-highest-ever
https://www.computerweekly.com/news/252498227/50m-ransomware-demand-on-Acer-is-highest-ever
https://www.computerweekly.com/news/252498227/50m-ransomware-demand-on-Acer-is-highest-ever
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10. As gangues de ransomware buscam habilidades de 
pessoas para negociações. 

Finalmente, em julho de 2021, relatamos como a crescente sofisticação do submundo 

do crime cibernético estava sendo refletida na forma como as operações de 

ransomware montavam suas operações, buscando talentos especializados e 

habilidades. De fato, pesquisadores da Kela descobriram que algumas gangues estão se 

assemelhando a corporações, com papéis diversificados e até negociações 

terceirizadas com as vítimas. Naturalmente, as habilidades das pessoas estão em alta 

demanda enquanto as gangues tentam convencer suas vítimas a cooperar. 

 

 

 Próximo artigo  

https://www.computerweekly.com/br
https://www.computerweekly.com/news/252503773/Ransomware-gangs-seek-people-skills-for-negotiations
https://www.computerweekly.com/news/252503773/Ransomware-gangs-seek-people-skills-for-negotiations
https://www.computerweekly.com/news/252503773/Ransomware-gangs-seek-people-skills-for-negotiations
https://www.computerweekly.com/news/252503773/Ransomware-gangs-seek-people-skills-for-negotiations
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TechTarget. O acesso ao PRO+ direciona você para um "conteúdo exclusivo para 
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