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O centro de operações de segurança
Estado atual do centro de operações de segurança e planos para o futuro.

Quase nove entre dez empresas têm um SOC.

91%

84%

das grandes
empresas têm
um SOC.

das empresas de
médio porte têm
um SOC.

74%

64%

69%

estão avançando rumo à meta
de uma operação de segurança
proativa e otimizada, mas 26%
ainda operam em modo reativo,
com abordagens ad-hoc em
operações de segurança, caça a
ameaças e resposta a incidentes.

recebem, em suas operações
de segurança, algum tipo de
assistência de provedores
de serviços gerenciados
de segurança.

usam uma solução de
SIEM atualmente. 45% das
que não têm um SIEM
pretendem implantar essa
funcionalidade nos próximos
12 a 18 meses.

93%

65%

A maioria das organizações
está sobrecarregada de alertas
e 93% não conseguem fazer
uma triagem de todas as
ameaças relevantes.

das que têm um SOC
dispõem de operações
formais de caça a ameaças.

Áreas que podem crescer, melhorando a capacidade de:

Responder

Detectar

Investigar

a ataques confirmados,
incluindo coordenação, correção,
erradicação e prevenção
de recorrências.

indícios de ataques em potencial,
incluindo foco em eventos
e alertas relevantes, triagem
e priorização.

possíveis ataques, incluindo
determinação do alcance
e do impacto dos ataques.

Um ano sob sequestro
Em 2016, houve um salto expressivo no número de ataques de ransomware
e avanços técnicos significativos nesses ataques. O setor de segurança reagiu.

Alguns dos avanços técnicos mais significativos de 2016
no ransomware incluem:

Criptografia
de disco

Valor de resgate
variável

Criptografia de disco
inteiro ou parcial.

O resgate exigido depende da
capacidade da vítima de pagar.

Criptografia
de sites

Anti-sandboxing
Detecção e evasão
de sandboxes
(áreas restritas) de
segurança, utilizadas para
testar código suspeito.

Criptografia de
sites utilizados por
aplicativos legítimos.

80%
No final do terceiro
trimestre, o número
de novas amostras
de ransomware
atingiu 3,9 milhões,
um aumento de 80%
desde o início do ano.

Ransomware
como serviço
Os atacantes pagam
a provedores de
serviços pelo uso de
sua infraestrutura
e seu ransomware.

Kits de exploração
Kits de exploração mais
sofisticados para entrega
de ransomware.

O setor de segurança reagiu.
Colaboração

Providências dos órgãos policiais

No More Ransom!
Fundada em julho,
essa organização oferece
recomendações de prevenção,
assistência para investigação e
ferramentas de descriptografia.

WildFire

Shade

Derrubada de ransomware.

Derrubada de ransomware.

Software legítimo “troianizado”
Os cavalos de Troia infectam código legítimo e se escondem, esperando não
serem notados pelo máximo de tempo possível para maximizar o retorno.

Vantagens dos cavalos de Troia

Impressão de
legitimidade

Constitui um
disfarce

Persistência
gratuita

As cargas virais ficam escondidas
por trás de marcas idôneas,
contribuindo para uma impressão
de legitimidade.

O software legítimo constitui
um disfarce em varreduras de
segurança e análises forenses.

O software legítimo
troianizado proporciona
persistência gratuita.

Maneiras de “troianizar” software legítimo

Modificar
código interpretado, código
aberto ou descompilado.

Aplicar patches

Juntar

aos executáveis em tempo
real durante seu download,
através de ataques de
interceptação.

arquivos limpos e sujos
utilizando “binders”
ou “joiners”.

Modificar
executáveis

Envenenar
o código-fonte principal,
especialmente em
bibliotecas distribuídas.

utilizando patchers,
preservando perfeitamente
o uso do aplicativo.

700.000

30.000

700.000

30.000

No terceiro trimestre, mais de
700.000 binários troianizados
foram vistos, de três famílias de
malware para Android.

No terceiro trimestre, 30.000 binários
de Android foram troianizados por meio
de dois kits populares para aplicação de
patches com backdoor.

Estatísticas sobre ameaças
Surgem 245 novas ameaças a cada minuto ou mais de quatro por segundo.

Malware para Mac OS
Embora ainda pequeno em comparação com
as ameaças para Windows, o número de novas
amostras de malware para Mac OS cresceu 65%
no terceiro trimestre. O total de malware para
Mac OS cresceu 215% no ano passado.

Malware

Ransomware

215%

O número de novas amostras
de malware no terceiro
trimestre — 32 milhões —
caiu 21% em relação ao
segundo trimestre. Porém,
a contagem total cresceu
29% no ano passado, para
644 milhões de amostras.

29%

O número total de amostras
de ransomware cresceu 18%
no terceiro trimestre e 80%
em 2016, até agora.

80%

Malware móvel
A quantidade de novas
amostras de malware
móvel (mais de 2 milhões)
foi a maior já registrada no
terceiro trimestre. O total
de malware móvel cresceu
138% no ano passado.

Malware de macro
138%

32%

O malware de macro novo
continua em expansão
rápida. O total de malware
de macro cresceu 32% no
trimestre passado.

19%

Redes de bots de spam
Os e-mails de spam gerados pela rede de bots
Kelihos caíram 97% no terceiro trimestre, mas
os da rede de bots Necurs aumentaram 554%.
No conjunto, os e-mails de spam das redes de
bots caíram 19% no terceiro trimestre.

McAfee Global Threat Intelligence
O McAfee GTI recebeu, em média, 44,1 bilhões de consultas por dia.

57 milhões

32 milhões

As proteções do McAfee
GTI contra URLs maliciosos
caíram de 100 milhões por
dia no segundo trimestre
para 57 milhões por dia no
terceiro trimestre.

As proteções do McAfee GTI
contra programas potencialmente
indesejados apresentaram um
pequeno aumento do segundo para
o terceiro trimestre. No entanto,
houve uma queda considerável
no terceiro trimestre de 2016,
em comparação com o terceiro
trimestre de 2015. No terceiro
trimestre de 2016 vimos 32 milhões
por dia, contra 175 milhões por dia
no terceiro trimestre de 2015.

150 milhões
As proteções do McAfee GTI contra
arquivos maliciosos aumentaram
de 104 milhões por dia no segundo
trimestre para 150 milhões por dia
no terceiro trimestre. No ano passado,
vimos uma diminuição nesse período.

27 milhões
As proteções do McAfee GTI contra
endereços IP arriscados apresentaram
uma leve queda, de 29 milhões por dia
no segundo trimestre para 27 milhões
por dia no terceiro trimestre. Foi uma
diminuição muito menor do que a
ocorrida entre o segundo e o terceiro
trimestres de 2015.
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