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Chega de chorar pelo WannaCry
Os ataques do WannaCry infectaram mais de 300.000 computadores
em mais de 150 países em menos de 24 horas.
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Cace ameaças como um profissional
Caçar ameaças é uma abordagem proativa para localização de ataques
e máquinas comprometidas, sem esperar por alertas. Os caçadores
de ameaças partem do princípio de que sempre há pelo menos um
sistema comprometido na rede, o qual foi vítima de um ataque que
conseguiu contornar as medidas de segurança da organização.

Indicadores de comprometimento
Quais dos IOCs seguintes você costuma utilizar
na caça a ameaças?

54%

IP

53%

Solicitações de DNS incomuns

52%

Indícios de atividade de DDoS e irregularidades geográficas

49%

Alterações no Registro ou em arquivos de sistema q
 ue pareçam suspeitas

46%

Grande número de solicitações p
 elo mesmo arquivo

Alertas relacionados a logins, p
 or ex., ataques de força bruta

45%

Atividade incomum ou anomaliasdentro de contas de usuários com privilégios

45%
44%

Tamanho de resposta em HTML

42%

Domínio

41%

URL

40%

Nome do arquivo

37%

Hash de arquivo

34%

Tráfego inconsistente entre porta e
 aplicativo

33%

Aplicação inesperada de patchesnos sistemas

29%

Tráfego de rede vertical o
 u lateral incomum
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Fonte: pesquisa da McAfee sobre caça a ameaças, maio de 2017.

Exemplos de caça a ameaças eficaz
Da equipe de consultoria em serviços de segurança Foundstone da McAfee
EXEMPLO 1

EXEMPLO 2

Caça ao comando
e controle

Caça à persistência
Hipótese: pelo menos um sistema
está infectado por alguma variante de
malware que se estabeleceu de modo
a ser iniciada automaticamente e que
ainda não foi detectada.

Hipótese: um sistema infectado na
rede está gerando um tráfego de
comando e controle que ainda não
foi detectado.
Como: realizar análise de menor
frequência em agentes de usuário
e de DNS.

Como: capture instantâneos diários
e execute análises de diferentes e de
menos frequentes, concentrando-se nos
elementos anômalos.

EXEMPLO 3

EXEMPLO 4

Caça à ampliação
de privilégios

Caça à movimentação
lateral

Hipótese: um atacante já presente
em um sistema comprometido está
tentando ampliar seus privilégios
acrescentando um usuário em um
grupo privilegiado.

Hipótese: um atacante ativo na
rede está tentando movimentar-se
lateralmente empregando a ferramenta
de administração PsExec da Microsoft.
Como: examine a criação da
identificação de evento 7045 quanto
a evidências de execução de PsExec,
bem como a criação da identificação
de evento 7045 em conjunto com a
identificação 7030 quanto a evidências
de execução do PsExec do Metasploit.

Como: examine a criação de eventos
com identificações 4728, 4732 e
4756 em controladores de domínio
corporativos (ou computadores
individuais em ambientes sem domínio).

EXEMPLO 5

Caça ao vazamento
Hipótese: um atacante está tentando
vazar um grande volume de dados
para uma localização geográfica não
relacionada aos negócios.
Como: estabeleça um perfil do que se
pode considerar normal na sua rede
e cace conexões que persistam por
muito tempo, conexões com outros
países e conexões com um grande
volume de dados enviados.

A ascensão do malware baseado em script
Os autores de malware utilizam JavaScript, VBScript, PHP, PowerShell
e outros scripts para distribuir seu malware.

Malware PowerShell enviado ao McAfee Labs
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Fonte: McAfee Labs, setembro de 2017.

Aplicativo de hipertexto e malware VBS
enviados ao McAfee Labs
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Fonte: McAfee Labs, setembro de 2017.

Malware Nemucod enviado ao McAfee Labs

2.000.000
1.600.000
1.200.000
800.000
400.000
0

T3

T4

T1

T2

2015

T3

T4

T1

2016

T2
2017

Fonte: McAfee Labs, setembro de 2017.

As primeiras etapas de uma infecção

JavaScript
malicioso

Mensagem
de e-mail
de spam

Servidores/sites
comprometidos

• Miuref

• Tescrypt

• Cerber

• Crowti

• Locky

• CryptoWall

• Fareit

• Gamarue

• Dridex

• Kovter

Malware transferido por download

Estatísticas sobre ameaças
Incidentes
Contamos 311 incidentes de segurança divulgados
publicamente no segundo trimestre, um aumento de 3%
em relação ao primeiro trimestre. Os setores de saúde,
serviços públicos e educação representaram mais de 50% do
total. 78% de todos os incidentes de segurança divulgados
publicamente no segundo trimestre ocorreram nas Américas.

3%

Malware
As novas amostras de
malware pularam para
52 milhões no segundo
trimestre, um aumento
de 67%. O número
total de amostras de
malware aumentou 23%
nos quatro trimestres
passados, chegando
a quase 723 milhões
de amostras.

Malware móvel
As infecções de
dispositivos móveis
aumentaram 8%
globalmente, lideradas
pela Ásia, cujo aumento
foi de 18%. O total
de malware móvel
cresceu 61% nos quatro
trimestres passados,
atingindo 18,4 milhões
de amostras.

Malware para Mac OS

23%

4%

61%

35%
47%

Com o declínio de um grande
montante de adware, o
malware para Mac OS voltou
aos níveis históricos, crescendo
em apenas 27.000 no segundo
trimestre. Ainda pequeno em
comparação com as ameaças
para Windows, o número total
de amostras de malware para
Mac OS cresceu apenas 4% no
segundo trimestre.

Malware de macro
O malware de macro novo
aumentou 35% no segundo
trimestre. 91.000 novas
amostras elevaram o total
para 1,1 milhão.

Ransomware
Mais uma vez, as novas amostras de ransomware
aumentaram de forma acentuada no segundo
trimestre, em 54%. O número total de amostras
de ransomware aumentou 47% nos quatro
trimestres passados, atingindo 10,7 milhões
de amostras.

McAfee Global Threat Intelligence
O McAfee GTI recebeu, em média, 44 bilhões de consultas por dia
no segundo trimestre.

42 milhões

77 milhões

As proteções do McAfee GTI
contra URLs de risco médio
caíram de 95 milhões por
dia no primeiro trimestre
para 42 milhões por dia no
segundo trimestre devido
a um aumento na precisão.

As proteções do McAfee
GTI contra programas
potencialmente indesejados
aumentaram de 56 milhões
por dia no primeiro trimestre
para 77 milhões por dia no
segundo trimestre.

36 milhões

57 milhões

As proteções do McAfee GTI contra
arquivos maliciosos aumentaram de
34 milhões por dia no primeiro trimestre
para 36 milhões por dia no segundo
trimestre devido à detecção antecipada de
malware e a uma inteligência local melhor.

As proteções do McAfee GTI contra
endereços IP arriscados caíram de
61 milhões por dia no primeiro trimestre
para 57 milhões por dia no segundo
trimestre devido à detecção antecipada.

Relatório do McAfee Labs sobre ameaças:
setembro de 2017
Visite www.mcafee.com/September2017ThreatsReport para ler
o relatório completo.

© 2017 McAfee, LLC
3580_0917_info-threats-report-wannacry

