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A tecnologia por trás de mais um megaataque cibernético global
Em nova onda de sequestros digitais, hackers afetam computadores de
empresas em diversos países, incluindo o Brasil

Tela de um ataque de ransomware. É o segundo em escala global em 2017 (Foto: Reprodução/ Twitter)

Uma variante de ransomware, chamada de NotPetya, um tipo de vírus que
sequestra dados digitais, está afetando grandes empresas em dezenas de países
neste momento. As primeiras estimativas colocam o ciberataque como
potencialmente maior do que o WannaCry, que ocorreu no mês de maio.
O vírus se instala nas máquinas de empresa, reinicia o sistema e bloqueia o acesso.
Para liberar, os hackers pedem o pagamento de US$ 300 em moeda virtual Bitcoin.

O ataque partiu de hackers russos, segundo empresas de segurança que
divulgaram as informações preliminares. Até agora, a Ucrânia foi o país mais
atingido pelo ransomware, que afetou departamentos do governo, o sistema
bancário, a rede de metrô, além do aeroporto de Kiev. Mas há relatos de empresas
que pararam no Brasil, na Rússia, no Reino Unido, na Espanha, na Holanda e na
Dinamarca.
No Brasil, o Hospital do Câncer e a Santa Casa de Barretos, no interior de São
Paulo, foram afetados. Na página no Facebook do Hospital do Câncer, a instituição
diz que as unidades de Jales, em São Paulo, e de Porto Velho, em Rondônia, além
dos Institutos de Prevenção da unidade foram vítimas do ataque cibernético.
Devido ao incidente envolvendo um vírus de computador alguns atendimentos
foram suspensos nas unidades afetadas.
Ao redor do mundo, a empresa de logística portuária Maersk, o gigante de
publicidade WPP e a companhia francesa Saint-Gobain confirmaram que foram
hackeados.
Esta nota será atualizada à medida que novas informações surgirem sobre os
ataques.
No último mês de março, publicamos aqui no Experiências Digitais a reportagem
“O crime quase perfeito”, mostrando o avanço do ransomware, nome dado a esse
tipo de ataque envolvendo sequestro de dados digitais. O ransomware ocorre
quando um hacker invade o computador, o smartphone ou algum dispositivo
conectado à internet, bloqueia informações por meio de criptografia. Se o dono
das informações quiser vê-las novamente, precisa pagar um resgate, ransom, em
inglês.

Fonte: http://epoca.globo.com/tecnologia/experiencias-digitais/noticia/2017/06/tecnologia-por-tras-de-mais-um-megaataque-cibernetico-global.html

