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Constantes casos de vazamentos de dados pessoais expõem preocupações 

com ataques Ransomware  
 

Nas últimas semanas, diversos casos de ataques hackers expuseram uma 

preocupação do mercado: os ataques Ransomware. Esses ataques consistem, 

em resumo, na invasão de dispositivos informáticos de empresas, com 

posterior exigência de pagamento de resgate para a não-divulgação de 

informações sensíveis, incluindo dados pessoais de titulares.  

Recentemente, empresas como Submarino, CVC e a plataforma Twitch foram vítimas de cyber 

ataques. Estima-se que mais da metade das empresas vítimas de Ransomware pagam o resgate 

aos “sequestradores” para evitar o vazamento de informações sobre seus negócios. 

Para saber mais, acesse: 

- Caso de vazamento de dados da Twitch: Twitch, plataforma que pertence à Amazon, sofre 

vazamento de dados | Tecnologia | G1 (globo.com) 

- Caso de ataque hacker ao sistema da CVC: CVC Corp comunica ataque; site está inoperante 

(cisoadvisor.com.br) 

- Mais de metade das empresas afetadas pagam resgate aos invasores: Mais da metade 

das empresas vítimas de ransomware pagam aos invasores, diz pesquisa | Mundo | Valor 

Econômico (globo.com) 

- Segundo a Microsoft, 58% dos ataques cibernéticos possuem origem na Rússia: Microsoft 

diz que 58% dos ciberataques vêm da Rússia | Exame 

____________________________________________________________________________ 

 

ANPD celebra Memorando de Entendimento com Autoridade Espanhola | 

05/10/2021   

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) assinou 

Memorando de Entendimento com a Agência Espanhola de Proteção de 

Dados, visando promover o desenvolvimento de ações conjuntas na 

divulgação e na aplicação prática da regulamentação de proteção de 

dados. 

https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2021/10/06/twitch-sofre-vazamento-de-dados.ghtml
https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2021/10/06/twitch-sofre-vazamento-de-dados.ghtml
https://www.cisoadvisor.com.br/cvc-corp-comunica-ataque-site-esta-inoperante/
https://www.cisoadvisor.com.br/cvc-corp-comunica-ataque-site-esta-inoperante/
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/09/20/mais-da-metade-das-empresas-vtimas-de-ransomware-pagam-aos-invasores-diz-pesquisa.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/09/20/mais-da-metade-das-empresas-vtimas-de-ransomware-pagam-aos-invasores-diz-pesquisa.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/09/20/mais-da-metade-das-empresas-vtimas-de-ransomware-pagam-aos-invasores-diz-pesquisa.ghtml
https://exame.com/tecnologia/microsoft-diz-que-58-dos-ciberataques-vem-da-russia/
https://exame.com/tecnologia/microsoft-diz-que-58-dos-ciberataques-vem-da-russia/
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Para mais informações, acesse: ANPD assina Memorando de Entendimento com a Agência 

Espanhola de Proteção de Dados — Português (Brasil) (www.gov.br) 

____________________________________________________________________________ 

 

ANPD apura vazamento de dados pessoais por meio do Sistema de Pagamentos 

Instantâneos (PIX) | 02/09/2021  

 

 

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados apura vazamento de dados 

pessoais pelo sistema PIX, uma vez que o Banco Central reportou o incidente 

em 30.09.2021. A ANPD já realizou uma análise preliminar do evento para 

definir eventuais responsabilidades e está verificando a extensão do incidente.   

Para saber mais, acesse: A ANPD apura caso de vazamento por meio do Sistema de 

Pagamentos Instantâneos (Pix) — Português (Brasil) (www.gov.br) 

____________________________________________________________________________ 

 

 

ANPD abre consulta pública para agentes de tratamento de pequeno porte | -

06/10/2021  
 

 

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) publicou um novo 

guia orientativo para empresas de pequeno porte e microempresas, em 

relação à implementação de medidas de segurança da informação para a 

proteção dos dados pessoais tratados.    

 

Para saber mais, acesse: ANPD publica Guia de Segurança da Informação para Agentes de 

Tratamento de Pequeno Porte — Português (Brasil) (www.gov.br)______ 

Importante ressaltar que a ANPD já havia divulgado outras cartilhas sobre tratamento de dados 

pessoais e segurança da informação, que foram inclusive divulgados internamente no BASF 

Informa: CERT.br em parceria com a ANPD publica dois novos Fascículos da Cartilha de 

Segurança para a Internet — Português (Brasil) (www.gov.br) 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-assina-memorando-de-entendimento-com-a-agencia-espanhola-de-protecao-de-dados
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-assina-memorando-de-entendimento-com-a-agencia-espanhola-de-protecao-de-dados
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/a-anpd-apura-caso-de-vazamento-por-meio-do-sistema-de-pagamentos-instantaneos-pix
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/a-anpd-apura-caso-de-vazamento-por-meio-do-sistema-de-pagamentos-instantaneos-pix
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-publica-guia-de-seguranca-para-agentes-de-tratamento-de-pequeno-porte
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-publica-guia-de-seguranca-para-agentes-de-tratamento-de-pequeno-porte
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/cert-br-em-parceria-com-a-anpd-publica-dois-novos-fasciculos-da-cartilha-de-seguranca-para-a-internet
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/cert-br-em-parceria-com-a-anpd-publica-dois-novos-fasciculos-da-cartilha-de-seguranca-para-a-internet

