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Foi o maior e mais rápido ataque de ransomware até agora registado e paralisou milhares de 
empresas e instituições em todo o mundo, incluindo em Portugal. Quais a lições a retirar e onde 
residem as oportunidades de negócio para o Canal?

O WannaCry foi, na opinião da generalidade 
dos especialistas em cibersegurança, um 
ataque “estranho”: propagou-se depressa, 

mas foi quase inócuo. Além de ter um “killer switch” 
que rapidamente foi descoberto (e não só pelo jovem 
“herói” do Malware Tech), exigia um pagamento em 
Bitcoins processado manualmente que acabou por 
ser desligado pelos próprios hackers. 
Um alto responsável de um fabricante de soluções 
de segurança confidenciou ao IT Channel que este 
ataque “se assemelhou a um grande teste”.

Claro que existiram pontualmente alguns danos, 
quanto mais não fosse porque muitas empresas 
interromperam naquela sexta-feira a laboração, 
porque processos de produção industrial tiveram 
que ser recomeçados, muito servidores estiveram in-
fetados e algumas empresas pagaram (seguramente 
menos de um total de 100 mil dólares). Mas, no final 
das 400 mil infeções, sobrou um enorme efeito me-
diático que está a mudar a mentalidade de muitas 
administrações, em benefício de uma melhor cultura 
de segurança informática e reforço de orçamentos 
de IT.

Na verdade, e para além do EternalBlue, o exploit 
que a própria Microsoft atribui ao nosso “amigo 
norte-americano”, o WannaCry utilizou princípios de 
propagação que são conhecidos há mais de 15 anos 
e expôs as mesmas vulnerabilidades empresariais 
conhecidas desde o tempo do CodeRed, como se 
pouco se tivesse alterado desde o início do século.

Investimento em segurança a 
tornar-se numa prioridade
“De vez em quando aparecem situações no campo 

do cibercrime, mais ou menos mediáticas, que co-
locam as empresas ‘em sentido’ e voltam a pôr o 
tema da segurança em primeiro plano”, realça Rui 
Duro, sales manager da Check Point para Portugal.

Com a proliferação do WannaCry, as empresas co-
meçaram a ter a noção de que as infeções “não 
acontecem só aos outros”, refere. E, efetivamente, 
o tremendo impacto mediático deste ataque de 
ransomware massivo, bem como o facto de todos 
saberem que o próximo pode não ser tão “bené-
volo”, aliado às imposições do novo Regulamento 
Geral de Proteção de Dados, criou um momento 
perfeito para finalmente levar políticas e tecno-
logias sérias de segurança a todo o tecido em-
presarial, independentemente da dimensão das 
empresas.

“Devido ao WannaCry, pudemos ver projetos que 
já estavam há demasiado tempo em análise, sem 
decisões tomadas, a saírem do papel e a avançarem 
finalmente”, indica Carlos Vieira, country manager 
da WacthGuard Portugal & Espanha. De acordo com 
o responsável, as empresas estão agora mais alerta 
para a necessidade da proteção e começam mesmo 
a entender que “não investir na proteção das suas 
redes e infraestruturas pode sair muito mais caro”. 

Oportunidades para o Canal
Para o sales manager da Check Point, existem dois 
tipos de empresas: “Aquelas que há muito investem 
nesta área, normalmente de maior dimensão, e 
as que vão agora percebendo a clara necessidade 
de estarem protegidas”. Nestas, o investimento 
em cibersegurança aumenta exponencialmente 
e sobe para os primeiros lugares na sua lista de 

prioridades. Estamos perante uma oportunidade 
imensa para o Canal de IT, principalmente se este 
souber aliar produtos a serviços e criar modelos 
de comercialização baseados na implementação 
de frameworks ajustados às empresas e na conti-
nuidade do serviço de proteção dos ativos de IT e 
dos dados. 

“Para os Parceiros de Canal, esta é uma exce-
lente oportunidade para fazer negócio e, simulta-
neamente, ajudar os seus clientes a manterem-se 
protegidos”, observa Carlos Vieira. Para o country 
manager da Watchguard, esta é “a altura per-
feita para o Canal estreitar os seus laços com os 
clientes” e para quem atua neste mercado se posi-
cionar como um “Parceiro estratégico e imprescin-
dível à segurança das empresas”. Nesse sentido, é 
fundamental que os Parceiros foquem a sua estra-
tégia numa oferta de serviços que complemente, 
maximize e assegure a manutenção da eficácia das 
soluções de segurança que comercializam, tanto 
a nível de serviços geridos, como de auditoria ou 
formação”, enfatiza Carlos Vieira. 

Rui Duro vai mais longe e salienta o papel “funda-
mental” dos Parceiros de Canal, que deverão ajudar 
as empresas a perceberem e a corrigirem “o que 
está mal”.

Para Alfonso Ramirez, diretor-geral da Kaspersky Lab 
Iberia, os Parceiros devem "fazer chegar aos utiliza-
dores uma resposta rápida e efetiva, reforçando as 
recomendações em caso de ataque”. Entre elas está 
a criação de backups regularmente.
“Os Parceiros de Canal são fundamentais nestes 
alertas e nestas preocupações”, remata. 
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