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Lazarus ressurge enquanto campanhas
de cryptojacking vicejam
Em 2018, os criminosos cibernéticos ávidos por criptomoedas estão indo atrás do
dinheiro, deixando de lado o ransomware e passando a visar usuários e suas
contas com campanhas de phishing e malware de mineração de criptomoedas.
O total de malware de mineração de criptomoedas aumentou 629% no
primeiro trimestre de 2018.
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Hidden Cobra atinge alvos globais
com a Operação GhostSecret
O grupo de crime cibernético Hidden Cobra, com patrocínio governamental,
lançou recentemente uma campanha global de reconhecimento de dados
que ataca organizações de infraestrutura crítica e setores fundamentais.
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A campanha global atingiu
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O GhostSecret baseia-se
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(usado no ataque à Sony
Pictures) e em outros
exemplares de malware

Incidentes relatados, por mercado vertical
Os setores seguintes tiveram um salto significativo no número
de incidentes relatados no primeiro trimestre.
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Os incidentes divulgados
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70%

39%

47%

Finanças

Assistência
médica

Os incidentes
divulgados
aumentaram 39,2%.
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Educação

Múltiplos setores

Os incidentes divulgados
aumentaram 40%.

Os incidentes divulgados
aumentaram 48,6%.

Estatísticas sobre ameaças
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Incidentes

Malware de PowerShell

Contamos 313 incidentes de segurança
divulgados publicamente no primeiro
trimestre, um aumento de 41% em
relação ao quarto trimestre. Incidentes
envolvendo múltiplos setores (37) e visando
múltiplas regiões (120) foram os principais
tipos de incidentes no primeiro trimestre.

Após um grande surto em 2017, o malware
de PowerShell novo caiu significativamente
no primeiro trimestre, enquanto os ataques
via malware LNK aumentaram 24%.
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Malware

Malware móvel

As novas amostras de malware caíram
para 44 milhões no primeiro trimestre,
uma diminuição de 31%. O número total
de amostras de malware cresceu 37%
nos últimos quatro trimestres, chegando
a mais de 734 milhões de amostras.

As infecções de dispositivos móveis caíram
2% globalmente. A África teve a taxa mais alta
(15%). O total de malware móvel cresceu
42% nos quatro últimos trimestres,
atingindo 26 milhões de amostras.
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Malware para Mac OS

Ransomware

O malware novo para Mac OS caiu 43%
no primeiro trimestre. Ainda pequeno
em comparação com as ameaças para
Windows, o número total de amostras
de malware para Mac OS aumentou
4% no primeiro trimestre, chegando
a quase 629.000.

As novas amostras de ransomware
apresentaram uma diminuição significativa
no primeiro trimestre, caindo 32%. O número
total de amostras de ransomware continua
a crescer, aumentando 62% nos quatro
últimos trimestres e chegando a 16 milhões
de amostras.

McAfee Global Threat Intelligence
O McAfee GTI recebeu, em média, 51 bilhões de consultas
por dia no primeiro trimestre.

49 milhões

35 milhões

As proteções do
McAfee GTI contra URLs
de alto risco aumentaram
de 37 milhões por dia no
quarto trimestre para
49 milhões por dia no
primeiro trimestre.

As proteções do
McAfee GTI contra
endereços IP de alto
risco aumentaram de
26 milhões por dia no
quarto trimestre para
35 milhões por dia no
primeiro trimestre.

79 milhões
As proteções do McAfee GTI contra arquivos
maliciosos aumentaram de 45 milhões por
dia no quarto trimestre para 79 milhões
por dia no primeiro trimestre.
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