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Cadeia de infecção do LockBit 2.0

Movimento Lateral
Desativação de 

soluções de segurança
Exfiltração 

de dados Criptografia
LockBit usa ferramentas como 
PsExec ou Cobalt Strike para 
se mover lateralmente dentro 
de uma rede. 

Os agentes de ameaças usam 
ferramentas como GMER e PC 
Hunter para desativar o software 
de segurança no sistema. 

O malware StealBit, 
ferramenta proprietária da 
LockBit, automatiza a 
exfiltração de dados nas 
variantes mais recentes.

Um grande ponto de venda do 
LockBit é a velocidade de sua 
criptografia. Os operadores afirmam 
que o LockBit 2.0 tem a taxa de 
criptografia mais rápida em 
comparação com a concorrência.

Malware Ferramentas Exploits

StealBit Process Hacker PsExec Group Policy CVE-2018-13379
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O LockBit surgiu pela primeira vez em 2019 e se estabeleceu como uma das famílias de 

ransomware mais produtivas da atualidade. Os operadores do LockBit executam uma 

operação profissional, mostrando que desejam permanecer no negócio de ransomware 

pelo maior tempo possível. Conhecer suas táticas pode ajudar as organizações a 

fortalecer suas defesas contra ataques de ransomware atuais e futuros. 

A Lockbit executa um modelo de ransomware como serviço (RaaS) e possui cadeias de infecção que 
mostram uma variedade de táticas e ferramentas empregadas, dependendo dos afiliados envolvidos no 
ataque. Os afiliados geralmente compram acesso a alvos de outros agentes de ameaças, que normalmente 
o obtêm por meio de phishing, explorando aplicações vulneráveis ou contas de protocolo de área de 
trabalho remota (RDP) de força bruta. 

O LockBit foi detectado em todo o 
mundo, com os EUA, Índia e Brasil 
tendo o maior número de tentativas 
de ataque.*

Vimos a maioria das detecções 
relacionadas ao LockBit no setor de 
saúde, seguidas pelos setores de 
educação e tecnologia.*

Após o lançamento do LockBit 2.0, 
vimos um aumento nas detecções 
relacionadas ao LockBit, que atingiu 
o pico em novembro de 2021.*

Detecções do LockBit

Rotina da infecção

Impacto dos ataques LockBit
Um grande ponto de venda do LockBit são os recursos do malware. Graças aos esforços de seus 
agentes de ameaças para divulgar as vantagens de seus malwares, o LockBit se estabeleceu como 
um RaaS confiável.

Outros malwares, ferramentas e exploits

O LockBit usa uma variedade de ferramentas e malware em suas campanhas. Alguns destes são:
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