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Dentro do submundo digital
No terceiro trimestre, nós examinamos como os mercados estão mudando
na Dark Web, bem como as commodities e os tópicos em destaque
nos fóruns de hackers clandestinos.

Fóruns de hackers clandestinos
Nichos de mercado

2017

Protocolos de
desktop remoto

Devido à derrubada de
importantes mercados da Dark
Web em 2017, os fornecedores
estão se afastando dos grandes
mercados e criando seus próprios
mercados direcionados.

2019...

As lojas que lidam com RDP
continuaram populares no
decorrer do terceiro trimestre
e continuam a atender criminosos
que desejam cometer fraudes
de cartão de crédito, mineração
de criptomoedas, ransomware
e fraude de conta.

Credenciais de usuário

O uso de contas válidas torna
imensamente fácil para os
criminosos cibernéticos assumir
o controle da vida digital pessoal
de um indivíduo ou obter acesso
a organizações.
Pague aqui

Ransomware
como serviço

Cartões de crédito

Os desenvolvedores de malware
estão formando parcerias
estratégicas com outros serviços
essenciais, como encriptadores
e kits de exploração, para melhor
atender seus clientes e aumentar
as taxas de infecção.

O roubo de cartões de crédito
em grande escala migrou dos
sistemas de ponto de venda
para plataformas de pagamento
de terceiros em grandes sites
de e-commerce.

Cavalos de Troia bancários recorrem
a tipos de arquivo incomuns
O malware bancário continua sendo uma ameaça constante.
No terceiro trimestre vimos um aumento no uso de tipos de arquivo
incomuns para contornar sistemas de proteção de e-mail.

Campanha de spam
Verifica se o sistema
infectado está no Japão.

PowerShell utiliza
técnica DDE.

Cavalo de
Troia envia
arquivo IQY.

Arquivos
IQY.

Faz o download
e executa
o malware Ursnif.

Arquivo IQY busca
arquivo de script em
um URL especial.

Incidentes relatados, por setor
Os incidentes que afetam múltiplos setores e o setor público tiveram
os maiores aumentos no terceiro trimestre. O número total de
incidentes relatados caiu 12%.

Setor público
Os incidentes divulgados
aumentaram 150%.

150%

0%

64%
Finanças

Assistência
médica

Os incidentes
divulgados
aumentaram 64%.

Os incidentes divulgados
permaneceram estáveis,
sendo relatados 26 no
terceiro trimestre.

5%

900%

Educação

Múltiplos setores

Os incidentes
divulgados caíram 5%.

Os incidentes divulgados
aumentaram 900%.

Estatísticas sobre ameaças
JS

12%

45%

Incidentes

Malware de JavaScript

Contamos 215 incidentes de segurança
divulgados publicamente no terceiro
trimestre, uma diminuição de 12%
em relação ao segundo trimestre.
Incidentes envolvendo as Américas (94)
e visando múltiplos setores e o setor
público (40 cada) foram os principais
tipos de incidentes no terceiro trimestre.

O malware de JavaScript novo
aumentou novamente no terceiro
trimestre, em 45%. Mais de dez milhões
de novas amostras foram uma alta
recorde, contra aproximadamente
sete milhões no segundo trimestre.

53%

24%

Malware

Malware móvel

As novas amostras de malware saltaram
para aproximadamente 63 milhões
no terceiro trimestre, um aumento
de 53%. O número total de amostras de
malware cresceu quase 34% nos últimos
quatro trimestres, chegando a mais de
837 milhões de amostras.

As novas amostras de malware móvel
caíram 24% no terceiro trimestre.
Os usuários da McAfee na África tiveram
a mais alta taxa de infecções: 11%. O total
de malware móvel cresceu 34% nos
quatro trimestres passados, atingindo
mais de 29 milhões de amostras.

55%

10%

Malware de mineração
de criptomoedas

Ransomware

O malware novo para mineração de
criptomoedas saltou 55% no terceiro
trimestre. O total de malware minerador
aumentou mais de 4.400% nos quatro
trimestres passados, atingindo mais
de nove milhões de amostras.

As novas amostras de ransomware
aumentaram 10% no terceiro trimestre.
O número total de amostras de ransomware
continua a crescer, aumentando 45% nos
quatro últimos trimestres e chegando
a mais de 18 milhões de amostras.

McAfee Global Threat Intelligence
O McAfee GTI recebeu, em média, 49 bilhões de consultas
por dia no terceiro trimestre.

73 milhões

66 milhões

O McAfee GTI testou
77 bilhões de arquivos
suspeitos e relatou
73 milhões destes
(0,01%) como arriscados.

O McAfee GTI testou
15 bilhões de endereços
IP potencialmente
maliciosos e relatou
66 milhões destes (0,4%)
como arriscados.

63 milhões
O McAfee GTI testou 16 bilhões de
URLs potencialmente maliciosos
e relatou 63 milhões destes (0,4%)
como arriscados.
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