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O setor de saúde continua
sendo um alvo visado
Os incidentes contra o setor de saúde divulgados publicamente caíram 78%
no quarto trimestre, mas aumentaram consideravelmente (211%) em 2017.
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Cresce o malware sem arquivo
Cada vez mais os criminosos cibernéticos recorrem ao malware sem arquivo
como ferramenta preferida: os ataques de PowerShell aumentaram 432%
em 2017. Operation Gold Dragon é um ataque recente de PowerShell que
atingiu organizações envolvidas nos jogos de inverno de Pyeongchang.
Veja a seguir uma síntese de como funcionam esses ataques.
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Estatísticas sobre ameaças
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Malware de PowerShell

Contamos 222 incidentes de segurança
divulgados publicamente no quarto
trimestre, uma diminuição de 16% em
relação ao terceiro trimestre. Vítimas
individuais foram o setor mais atingido, com
28% do total. 38% de todos os incidentes
de segurança divulgados publicamente no
quarto trimestre ocorreram nas Américas.

As ameaças com base em scripts
são uma preocupação crescente.
O malware de PowerShell aumentou
267% no quarto trimestre, atingindo
uma contagem total de 47.000 amostras.
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Malware móvel

As novas amostras de malware chegaram
a 63 milhões no quarto trimestre, um
aumento de 32%. O número total de
amostras de malware aumentou
36% nos quatro trimestres passados,
chegando a quase 690 milhões
de amostras.

As infecções de dispositivos móveis
diminuíram 0,2% globalmente.
A América do Sul teve a taxa mais alta
(16%). O total de malware móvel
cresceu 46% nos quatro trimestres
passados, atingindo 24 milhões
de amostras.
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Malware para Mac OS

Ransomware

O malware para Mac OS cresceu 24%
no quarto trimestre, em comparação
com o terceiro trimestre. Ainda pequeno
em comparação com as ameaças para
Windows, o número total de amostras
de malware para Mac OS cresceu 7%
no quarto trimestre.

As novas amostras de ransomware
aumentaram em 35% no quarto
trimestre. O número total de
amostras de ransomware cresceu
59% nos quatro trimestres passados,
chegando a 14,8 milhões de amostras.

McAfee Global Threat Intelligence
O McAfee GTI recebeu, em média, 48 bilhões de consultas por dia
no quarto trimestre.

57 milhões

84 milhões

As proteções do
McAfee GTI contra
URLs arriscados
caíram de
99 milhões por
dia no terceiro
trimestre para
57 milhões por dia
no quarto trimestre.

As proteções
do McAfee GTI
contra endereços
IP arriscados
aumentaram de
48 milhões por
dia no terceiro
trimestre para
84 milhões por dia
no quarto trimestre.

45 milhões
As proteções do McAfee GTI contra
arquivos maliciosos aumentaram
de 40 milhões por dia no terceiro
trimestre para 45 milhões por dia
no quarto trimestre.
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