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• Crescimento Estágio do 
mercado 

• USD 482,5 
Milhões (2014) 

Receita do 
mercado 

• USD 1,12 bilhões Tamanho do 
mercado até 2020 

• 15,2%                     
(CAGR 2014-2020) 

Taxa de 
crescimento 

anual 

• 31,1%                        
(3 principais provedores) 

Concentração do 
mercado 

   
              “Amadores atacam sistemas, 

  profissionais atacam pessoas.”  
                                   

     Bruce Schneier – especialista em  

                                                            criptografia e segurança 



O Cibercrime no Brasil 
 

Conforme um relatório de segurança emitido pela 
Akamai, que mostra o status atual da Internet com 
relação à segurança, o Brasil está em 3º lugar no mundo, 
como sendo o país onde mais se originam ataques à 
aplicações web. 

Mas já se perguntou o motivo pelo qual esses 
cibercrimes começaram a ocorrer com tanta 
frequência nos últimos anos? 
 

Simples.  
É mais lucrativo e fácil de realizar. 

https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-internet/q1-2017-state-of-the-internet-security-report.pdf
https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-internet/q1-2017-state-of-the-internet-security-report.pdf


O LUCRO NO CIBERCRIME 

Os criminosos se viram obrigados a 
utilizar outros meios para terem mais 
lucro em suas investidas. Crimes 
convencionais como assalto a banco, 
furto dos mais variados itens das 
vítimas, estelionato e outros, 
passaram a ser cometidos pela 
Internet. 

Roubo de informações bancárias e outros 
tipos 

Basta um descuido da vítima e pronto, o 
criminoso terá acesso às suas informações 
financeiras. Normalmente isso ocorre quando 
a vítima recebe um e-mail onde é solicitado o 
clique em algum link para realizar uma 
atualização de cadastros bancários. O e-mail é 
tão convivente que a vítima acaba por 
informar os seus dados e entregar de bandeja 
suas informações. 



Espionagem industrial/corporativa 

Um e-mail é enviado. Ele possui um conteúdo e remetente 
que parece ter vindo de seu gerente. Ele solicita a secretária 
que faça o download da planilha em anexo e que inclua 
algumas novas informações relevantes. 
 
A secretária gentilmente faz o download da planilha, mas 
nada acontece quando clica duas vezes no arquivo de 
extensão XLSX. O que aconteceu? Deve chamar alguém do TI 
para ajudar? Não, não vai chamar, ela quer resolver isso, 
mostrar serviço para o pessoal. 



 Lavagem de dinheiro 

No meio virtual as coisas ficaram um pouco mais fáceis para os 
criminosos lavarem o dinheiro e as operações fraudulentas não 
serem rastreadas. 
 
O Bitcoin, a moeda digital não centralizada, é uma tecnologia que 
possibilita transações financeiras sem intermediários (como os 
bancos e governos). É uma rede peer-to-peer (ponto-a-ponto) 
gerenciada pelos próprios usuários. 
 
Imagine um cenário para a lavagem de dinheiro. Um montante é 
utilizado para comprar bitcoins. O destino pode ser qualquer 
local ou pessoa do mundo. 



Ciberativismo/Hacktivismo 

Isso ocorre quando os Hackers querem deixar uma mensagem, um aviso de que não 
concordam com o comportamento de um governo/empresa para com seus 
governados/funcionários. 
 
Além de tirar sites/serviços do ar, o Hackers podem divulgar informações 
confidenciais de suas vítimas (empresas ou governos), como o que ocorreu 
recentemente, onde o grupo hackitivista Anonymous divulgou dados pessoais do 
Presidente Temer e de ministro Maurício Quintela, dentre outros vazamentos de 
informações. 
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ATAQUES E MAIS ATAQUES 

DDoS (Distributed Denial of Service) 

Uma ferramenta executa um ataque DoS enviando requisições 
UDP, TCP ou HTTP para o servidor da vítima. Você só precisa saber 
a URL do servidor e a ferramenta fará o resto. 

Envio de e-mails falsos 

O site Emkei’s Mailer é um serviço gratuito de envio de e-mails 
falsos com recursos de criptografia, anexo de arquivos, editor 
HTML e outras configurações avançadas. 

https://emkei.cz/
https://emkei.cz/
https://emkei.cz/


HaaS – Hacking as a Service (Hacking como um serviço) 

Normalmente Hackers participam de fóruns públicos para vender software, 
malware e outros serviços para cibercriminosos. 

Deep Web 

A maioria dos ataques (senão todos) de malware 
utilizam algum servidor de comando e controle que 
esteja funcionando na deep web. O motivo é simples: a 
dificuldade de ser rastreado. 



\\\\\\\\ Novo Cenário 

Maior sofisticação dos 
atacantes 

Novas ameaças: phishing, 
malwares, bots, worms, 

etc... 

Necessidade de segurança 
mais avançada  

Como e onde investir em 
segurança ??? Quais são 
os principais riscos ???   



Ameaças 
desconhecidas 

Ameaças 
conhecidas 

Técnicas de ataque 
tradicionais 

Técnicas de ataque 
avançadas 



Foram encontradas informações 
pessoais de alguns excutivos da 
Rede Globo, tais como: Números 
de telefone, veículos, CPF, 
Endereços, etc. 
 



Durante as investigações na Darknet e sites de venda de informação, se 

encontrou a venda de dados com relação a Renault, a qual não está aberta 

ao público e para ter acesso a ela é necessário realizar una transferência 

bancária. Essa mostra contém 285 contatos e 131 documentos. Para ter 

acesso é necessário pagar.  





Dados de emails 
(usuario e senha) 
expostos na 
Internet,   
obtidos através 
do uso de 
ferramentas de 
ciberinteligência.  



Na darknet e deepweb  foi encontrado um site web 
que apresenta 33 contatos e 27 documentos da 

mapfre.combr 



Outras 
informações 

publicadas no 
Pastebin 



Nas redes sociais foram identificados 
os grupos envolvidos em venda de 
informações. 





 

Exploits detectados para o servidor Microsoft IIS 7.5 no endereço IP 213.4.30.107 

(endereço da página Repsol Brasil).  

As vulnerabilidades podem ser exploradas em caso de ter habilitados os 

controladores  FTP e PHP. 
 



Obrigado. 
 
Cristiano Breder. 
cbreder@post.com 


