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Os usuários de blockchain costumam ser os
alvos mais fáceis — devido a uma mentalidade
de start-up, na qual a segurança é preterida
em relação ao crescimento
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Introdução

No final de 2017, a criptomoeda Bitcoin ficou em evidência nas manchetes. Seu valor atingiu
um pico de quase US$ 20.000 por moeda, chamando a atenção das principais agências de
notícias e de potenciais investidores. A principal criptomoeda, Bitcoin, baseia-se na blockchain,
uma tecnologia nova e revolucionária. A Blockchain, que registra transações de uma maneira
descentralizada, começou a mudar a forma como nos relacionamos com o dinheiro,
oferecendo um caminho para resolver velhos problemas de negócios de maneiras novas.
Porém, novas tecnologias trazem novas preocupações com a segurança. Elementos maliciosos
já atacaram diversas implementações de blockchain utilizando engenharia social, malware
e explorações. À medida que mais grupos começam a utilizar a blockchain e a construir
ferramentas ao seu redor, eles começam a compreender os riscos à segurança. Neste
relatório examinaremos os problemas de segurança atuais e incidentes específicos dentro
das implementações de blockchain. Abordaremos as técnicas dos malfeitores, seus alvos
e o malware utilizado nos ataques.
Em 2009, o Bitcoin, primeira implementação de uma blockchain, entusiasmou tecnólogos
e pesquisadores. Parecia ser uma solução viável para o eterno problema de como assegurar
o consenso entre pares. A blockchain conseguiu isso por meio de uma pesquisa rigorosa que
resultou em um sistema de pagamentos descentralizado no qual os pares concordam e confiam
em um livro-razão contábil que representa o estado atual da rede. Esse consenso, além de ser
muito promissor, viabilizou sistemas de pagamentos que antes não eram confiáveis.
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O que é uma blockchain, exatamente? Uma blockchain
é uma série de registros ou transações, reunidos em
um bloco que define uma parte de um livro-razão.
O livro-razão é distribuído entre os pares, que o utilizam
como uma autoridade confiável na qual os registros são
válidos. Cada bloco do livro-razão é vinculado ao bloco
seguinte, criando uma cadeia de blocos, daí o nome
“blockchain”. Qualquer um pode consultar os blocos
mais recentes e seus blocos “pais” para determinar
o estado de um endereço. No caso das criptomoedas,
podemos determinar o valor de um endereço e rastrear
cada transação que levou à criação de cada moeda
participante. A validação das transações é vital. Cada nó
pode verificar individualmente a exatidão de cada cadeia.
Mas mesmo que as transações estejam corretas, como
cada nó sabe que uma determinada cadeia não foi
modificada? Um elemento fundamental da tecnologia de
blockchain é a maneira como os blocos são encadeados.
Utilizando funções hash, cada novo bloco incorpora
informações sobre a integridade de seus pais. Se as
informações de um pai mudarem, o hash também
mudará e o processo de validação será quebrado.
Além disso, no momento da criação de cada bloco,
é necessário fornecer uma prova. Essa prova mostra
que algum recurso foi despendido para criar o bloco.
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Fonte: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

A criação de cada bloco é chamada de mineração
e a prova exigida na mineração é diferente, dependendo
da implementação de cada blockchain. A mais comum
é a prova de trabalho, um algoritmo de uso intensivo de
CPU que requer uma solução para todas as etapas de
um problema. Não há atalhos matemáticos conhecidos.
Descobrir a solução correta para um problema prova
que todas as etapas foram concluídas, neste caso
utilizando recursos de CPU. Descobrir a resposta envolve
muito trabalho, mas é relativamente simples confirmar
que uma resposta está correta. Como cada bloco
requer que um trabalho extensivo seja provado e como
os blocos subsequentes estão encadeados entre si,
qualquer um pode confirmar que a cadeia mais longa foi
a que demandou mais trabalho, sendo a mais confiável.
Seria necessária uma quantidade imensa de recursos
para que um atacante criasse uma cadeia mais longa
e assumisse o controle de qualquer livro-razão popular.
A combinação de verificações de integridade com as
funções de hashing dentro dos blocos, além da prova
de trabalho, possibilita que redes inteiras de pessoas
confiem nos registros de um livro-razão distribuído.
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Criptomoedas são implementações de blockchain
que enfatizam basicamente transações e valores
monetários. Elas representam o uso mais comum da
blockchain. Porém, dinheiro não é a única coisa que
pode ser registrada no livro-razão de uma blockchain.
O Bitcoin permite que uma pequena quantidade de
dados adicionais seja armazenada em suas transações.
Pesquisadores descobriram documentos vazados, dados
arbitrários e até mesmo pornografia armazenados de
maneira recuperável no livro-razão do Bitcoin. Alguns
livros-razão foram desenvolvidos para armazenar
programas inteiros que podem ser executados pelos
participantes da blockchain. Ethereum, a segunda
plataforma de blockchain mais popular, faz isso através
de um “contrato inteligente”. Nessa implementação,
o código (ou contrato) é transferido por upload para

o livro-razão. Esse código pode, então, ser executado
por qualquer um. Os efeitos da execução do contrato
dependem das regras programadas por seu criador.
Em um exemplo simples, um contrato pode estabelecer
uma conta-caução (escrow) que retenha valores até que
ambas as partes de uma negociação cumpram com suas
obrigações. Quando alguém deseja executar o contrato,
o poder computacional é pago pelo uso de “gás”, uma
forma de pagamento para os mineradores. O chamado
gás atribui um custo, em Ether (moeda da plataforma
Ethereum), a todos os contratos inteligentes para evitar
um excesso de execuções que possa tornar a rede lenta.
Alguns setores estão procurando resolver seus
problemas de negócios com blockchains personalizadas.
Por exemplo, uma grande empresa de varejo solicitou
patentes de uso de blockchain para rastrear e proteger
remessas. Plataformas corporativas de blockchain foram
desenvolvidas para lidar com a demanda crescente por
mais implementações.

Ataques na blockchain
Na maioria dos casos, os usuários da tecnologia
de blockchain são os alvos mais fáceis. Devido
a uma mentalidade disseminada de start-up, na
qual a segurança é frequentemente preterida em
relação ao crescimento, empresas de criptomoedas
costumam se enquadrar nessa categoria. Essa categoria
inclui empreendimentos em implementações de
blockchain grandes e amplamente adotadas, como
Bitcoin e Ethereum. Os atacantes empregaram vários
métodos para visar usuários e empresas utilizando
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técnicas bem estabelecidas. Os principais vetores
de ataque são:
■■
■■

■■
■■

Phishing
Malware (por exemplo, ransomware,
software de mineração e cryptojacking)
Vulnerabilidades das implementações
Tecnologia

Phishing
Fraudes de phishing são os ataques mais familiares
na blockchain devido à sua predominância e taxa de
êxito. Considere a criptomoeda IOTA. Vítimas perderam
US$ 4 milhões em uma fraude de phishing que durou
vários meses. O atacante registrou iotaseed[.]io,
proporcionando um gerador de sementes funcional
para uma carteira de IOTA. O serviço funcionava como
anunciado e permitia que as vítimas criassem e utilizassem
suas carteiras conforme se esperava, proporcionando um
falso senso de segurança e confiança. O atacante, então,
esperou pacientemente, aproveitando‑se da confiança
conquistada. Durante seis meses, o atacante coletou
logs, os quais incluíam sementes secretas, e então iniciou
o ataque. Em janeiro, utilizando as informações roubadas
previamente, o atacante transferiu todos os fundos das
carteiras das vítimas.
Os criminosos cibernéticos geralmente não se importam
com quem são as vítimas do phishing. Desde que as
criptomoedas caiam nas mãos dos atacantes, ninguém
está livre de se tornar uma vítima. Foi o caso de um
ataque de interceptação na rede Tor. A rede Tor costuma
ser utilizada para ocultar de bisbilhoteiros a localização
de um navegador. Muitos utilizam a rede Tor para criar
6
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serviços ocultos com os quais os usuários possam comprar
e vender bens. As criptomoedas são a forma preferida
ou exclusiva de pagamento. Esses serviços também são
onde famílias de ransomware costumam esconder seus
sistemas de pagamento. Algumas pessoas não estão
familiarizadas com a rede Tor e, então, por uma questão
de conveniência, proxies Tor são fornecidos para ajudar
as vítimas a chegar a esses sites e recuperar seus arquivos.
Geralmente, isso inclui domínios de proxy Tor encontrados
por meio de um mecanismo de pesquisa ou indicados
por instruções do ransomware. Infelizmente para a vítima,
o atacante pode não receber o pagamento do resgate.
Em alguns casos, os fundos foram redirecionados para
uma carteira diferente pelo uso de um proxy malicioso.
Isso aconteceu no início de 2018 quando um serviço
de proxy Tor foi descoberto substituindo endereços de
Bitcoin relacionados a ransomware por endereços sob seu
controle. Pesquisadores de segurança descobriram que os
operadores procuravam carteiras de Bitcoin na Dark Web,
por trás do serviço de proxy de Tor para Web onion[.]top.
Quando encontravam uma carteira, os ladrões cibernéticos
substituíam os endereços por outros sob seu controle.

Malware
Em 2016, novas famílias de ransomware explodiram em
quantidade. Elas foram a principal ferramenta utilizada
por malfeitores para a aquisição de criptomoedas.
O ransomware não era novidade, mas ganhou
favoritismo devido às vantagens da transferência
e da ocultação de fundos por meio de criptomoedas.
Os criminosos cibernéticos também tinham ferramentas
de fácil acesso, especialmente a HiddenTear, cujo propósito
original era o de ser uma ferramenta “educacional” sobre
ransomware, mas que logo foi utilizada por malfeitores
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para a criação de centenas de variantes. Essas variantes
geralmente exigiam pagamentos de resgate em Bitcoin,
com algumas exceções que exigiam pagamento em
Monero, com o ransomware Kirk.
Em 2017, os desenvolvedores de ransomware aumentaram
seu interesse em criptomoedas. Elementos maliciosos
começaram a experimentar várias criptomoedas
alternativas, também conhecidas como “altcoins”.

Monero foi uma alternativa favorita, enquanto moedas
menos conhecidas, como Dash, chamavam atenção.
O ransomware GandCrab descartou o Bitcoin em prol
do Dash. O GandCrab foi adicionado ao popular kit de
exploração RIG, juntamente com uma variedade de
malware. O GandCrab e outros tipos de malware lançavam
ataques frequentes contra o Microsoft Internet Explorer
e o Adobe Flash Player por meio de anúncios maliciosos.

Seguir
Compartilhar
Figura 2. Uma página de descriptografia do GandCrab acessada por meio de um proxy Tor onion[.]top.
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Os desenvolvedores de ransomware também adotaram
a amplamente difundida plataforma Ethereum no início
de 2018. Planetary, uma variente do HC7, foi o primeiro
ransomware conhecido por visar o Ethereum, embora
não exclusivamente. Para dar opções e maiores incentivos
às vítimas, o Planetary permite que elas paguem
o equivalente a US$ 700 por sistema infectado ou
US$ 5.000 por todos os nós infectados na rede da vítima.
Esse ransomware também aceita Bitcoin e Monero.
Cryptojacking
Cryptojacking é um método utilizado para sequestrar
um navegador para minerar criptomoedas que,
surpreendentemente, voltou a ficar em evidência.
Assim como o ransomware, campanhas de cryptojacking
experimentaram altcoins. No final de 2017, descobriu‑se

que o plug-in Archive Poster do navegador Chrome
minerava Monero sem o consentimento dos usuários.
As vítimas tomaram conhecimento do problema
quando algumas pessoas começaram a reclamar
de uma alta utilização da CPU. A essa altura, mais
de 100.000 pessoas já tinham feito o download do
minerador. Pelo menos quatro versões do aplicativo
incluíam o código de cryptojacking em JavaScript do
Coinhive, que facilmente incorporava mineração em sites
ou ferramentas, originalmente com uma API de código
aberto fácil de utilizar. O cryptojacking situa-se em uma
área intermediária. Muitas organizações implementam
o código do Coinhive e outros códigos de mineração
para monetizar os recursos dos dispositivos de seus
visitantes. Quando estes concordam, a mineração
não é considerada maliciosa, embora seja um
comportamento potencialmente indesejado. Contudo,
muitos sites não revelam a mineração e os visitantes
ficam em dúvida quanto à degradação do desempenho.
O dono do site pode não ser quem adicionou o código
de cryptojacking, como foi o caso do YouTube. Uma
falha no popular site de compartilhamento de vídeos
possibilitou que anunciantes maliciosos injetassem
código de cryptojacking em anúncios para minerar
Bitcoin ou Ethereum. (O YouTube rapidamente removeu
os anunciantes maliciosos de sua rede e bloqueou os
anúncios mineradores.) Os criminosos cibernéticos
aproveitaram anos de lições sobre anúncios maliciosos
e personalizaram esse conhecimento para adequá-lo
às suas campanhas de criptomoedas.
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Quase 30.000 sites são conhecidos por hospedar
o código do Coinhive para mineração — com ou sem
consentimento. Esse número aplica-se apenas a sites
não ocultados. O número verdadeiro provavelmente
é muito maior. Conforme esse comportamento for
alvo de um escrutínio maior, esperamos que muito
mais mineradores por cryptojacking sejam revelados.

Figura 3. API do Coinhive.

Mineradores de endpoint
Antes de 2016, a mineração maliciosa era um dos principais
métodos para aquisição de criptomoedas. Embora
menos comum que o ransomware, a mineração teve um
ressurgimento explosivo no final de 2017 e início de 2018.
Novos mineradores apareceram rapidamente e o malware
antigo foi atualizado com capacidades de mineração.

Fonte: https://gist.github.com/coinhive-com/dc37d300b2f4f909006a07139c9d2c71

Seguir
Compartilhar

9

Relatório sobre ameaças na blockchain

RELATÓRIO

Famílias de ransomware até começaram a se diversificar
ao incluir funcionalidades de mineração. Por exemplo,
o Black Ruby, descoberto no início de 2018, exige US$ 650
em Bitcoin como resgate. Esse malware utiliza o popular
software de código aberto XMRig para mineração de
Monero em dispositivos infectados. Uma outra operação
de mineração em grande escala descoberta em janeiro
de 2018 também utiliza o XMRig. Ferramentas de código
aberto como estas contribuíram parcialmente para
o aumento considerável do malware de mineração.

Total de malware minerador de moedas
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000

aumentou 1.189%. Os mineradores visam principalmente
PCs, mas outros dispositivos também são vítimas.
Por exemplo, na China, para mineração da criptomoeda
Monero, celulares com Android foram explorados pelo
ADB.Miner, que atua como um worm e funciona na porta
5555, mais frequentemente utilizada pela interface de
depuração ADB. Dispositivos também foram infectados
pelo minerador XMRig. Uma consulta no shodan.io
mostra mais de um milhão de dispositivos conectados
à Internet utilizando a porta 5555. Um subconjunto
deles corresponde ao minerador XMRig. O ADB.Miner foi
descoberto reutilizando código da rede de bots Mirai, que
surgiu em meados de 2016 e vem sendo observada em
uma variedade de ataques globais. Até fevereiro de 2018,
os perpetradores por trás desse malware infectaram
aproximadamente 7.000 dispositivos, a maioria dos quais
situados na China e na Coreia.

1.000.000

Principais países

500.000
0
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2016

T4
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T2

T3
2017

Figura 4. O malware de mineração de criptomoedas
cresceu explosivamente.
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Russa

69.649

Fonte: McAfee Labs

Nos últimos seis meses, muitos desenvolvedores de
malware parecem ter migrado do ransomware para
a mineração de criptomoedas, segundo dados do
McAfee® Global Threat Intelligence que mostram uma
queda de 32% nos ataques de ransomware entre
o quarto trimestre de 2017 e o primeiro trimestre
de 2018, enquanto a mineração de criptomoedas

Hong Kong

Estados Unidos
da América

75.976

314.160

República
da Coreia

90.605
Brasil

Resultados totais

76.364

1.057.959

Figura 5. Uma pesquisa no Shodan.io por dispositivos na porta 5555.
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Em alguns casos, os ataques visaram grupos específicos
em vez de utilizar uma abordagem indiscriminada.
Um minerador malicioso foi direcionado contra gamers
em um fórum russo, com o malware disfarçado como um
“mod” para aprimorar jogos populares. Os gamers foram
induzidos a fazer o download do software malicioso, o qual
utilizava os recursos dos computadores infectados para
fins de lucro. Para manter persistência e não despertar
suspeitas, o minerador observava os títulos das janelas
abertas, como Windows Task Manager, Process Hacker ou
outros gerenciadores de processos. Se visse janelas com
esses títulos, ele suspendia as operações de mineração,
ocultando assim sua atividade. O suspeito pela autoria
dessa operação é, supostamente, o principal elemento por
trás de um outro software de trapaça para jogos, conhecido
por postar seu malware em vários fóruns russos sem se
preocupar em preservar o anonimato.
Para os malfeitores, pode ser caro e demorado criar
um malware próprio. Em vez de pesquisar e criar suas
próprias explorações, muitos autores de malware
escolhem vulnerabilidades conhecidas e explorações
divulgadas publicamente, partindo do princípio de
que um número significativo de máquinas continuam
sem correções e abertas a um ataque. Essa hipótese
frequentemente se mostra verdadeira. Na segunda
metade de 2017, estima-se que o minerador ilegal
Smominru tenha criado mais de US$ 3 milhões em
moedas de Monero. A campanha tira proveito da
exploração EternalBlue, vazada publicamente pelo
grupo de hackers Shadow Brokers. Essa exploração
ganhou as manchetes devido ao sucesso estrondoso
do malware WannaCry, que afetou máquinas do
11
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mundo todo. A exploração, que tira proveito de uma
falha no protocolo Server Message Block v1 do Microsoft
Windows, foi divulgada no boletim MS17-010.
Smominru não foi a única família de malware que lucrou
com a exploração EternalBlue. WannaMine, um minerador
de Monero, também utiliza a exploração EternalBlue
para se propagar pela rede. Para a infecção inicial,
o WannaMine emprega e-mails comuns de phishing
para lançar um arquivo de lote e fazer o download de
um script malicioso de PowerShell a partir de seu servidor
de controle. Em seguida, ele utiliza o XMRpool para
conectar o dispositivo a pools de mineração públicos,
transformando o sistema da vítima em um participante
involuntário. As três sequências de conexão seguintes
foram utilizadas para conectar a vítima aos pools
de mineração.
stratum+tcp://pool.supportxmr.com:80
stratum+tcp://mine.xmrpool.net:80
stratum+tcp://pool.minemonero.pro:80

Em um outro exemplo, utilizando a CVE-2017-10271,
atacantes transformaram servidores Oracle WebLogic
em uma rede de bots para mineração de Monero.
(A Oracle já corrigiu essa vulnerabilidade.) Apesar dos
perpetradores de ameaças estabelecerem presença
nos servidores, eles aparentemente não se interessaram
em roubar dados ou pedir resgates. O desinteresse
pelo roubo de dados é prova do valor que eles dão
à mineração.
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Vulnerabilidades das implementações
Um outro tipo de ameaça é um ataque contra a própria
implementação de blockchain, bem como suas ferramentas
de suporte. Porém, quanto mais o atacante se aproxima
do núcleo da tecnologia de blockchain, maior a dificuldade
para que o ataque tenha êxito. Geralmente, essas ameaças
se assemelham em muito a explorações de software
e aplicativos Web tradicionais.
O wiki sobre Bitcoin mantém uma lista de vulnerabilidades
e exposições comuns relacionadas a suas ferramentas
oficiais. Essas vulnerabilidades resultaram, entre outras
coisas, em ataques de negação de serviços, roubo
de criptomoedas e exposição de dados. Embora as
vulnerabilidades possam ser muito impactantes, elas
costumam ser descobertas e corrigidas após cada versão.
É difícil criar e manter um código seguro. A popularidade
e o crescimento explosivo da blockchain exacerbou
esse problema. A descoberta de vulnerabilidades de alta
gravidade relacionadas a ferramentas fundamentais do
Bitcoin sofreu uma desaceleração, proporcionando aos
usuários uma sensação de confiança. A mesma confiança
não pode ser atribuída à comunidade e a ferramentas
de terceiros.
Em fevereiro de 2018, uma exploração de dia zero
atingiu o PyBitmessage, ferramenta de transferência
de mensagens ponto a ponto que espelha o sistema
de transferência de blocos e transações do Bitcoin.
O PyBitmessage utiliza o conceito de prova de trabalho da
blockchain para “pagar” pelas transferências de mensagens
e reduzir o spam. Os atacantes utilizaram essa exploração
para executar código nos dispositivos, enviando mensagens
12
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criadas especialmente com esse propósito. Em seguida,
eles executaram scripts automatizados que procuravam
carteiras de Ethereum enquanto criavam também um shell
reverso para acesso adicional.
Geralmente, ferramentas de terceiros são um alvo mais
fácil por terem comunidades menores e menos recursos
para proteger seu código ou reagir aos problemas.
Em casos raros, ocorre um comprometimento da própria
implementação. Foi o caso descoberto em meados
de julho de 2017 contra o IOTA. As vulnerabilidades
permitiram que os atacantes criassem colisões de
hashes e assinaturas forjadas, possibilitando que eles
roubassem criptomoedas de outras carteiras. As falhas
foram corrigidas, mas exigiram, em parte, um hard
fork na rede para eliminar o uso do Curl, uma função
criptográfica de hashing desenvolvida especialmente.
O problema foi decorrente da quebra da regra de ouro
da criptografia: “Não crie sua própria criptografia.”
A criptografia é uma tecnologia incrivelmente difícil
de se fazer direito. Qualquer código personalizado
ou mudanças em funções relacionadas à criptografia
devem ser rigorosamente aprovados antes da etapa
de produção. Até mesmo em tecnologias consolidadas
podem surgir problemas, como foi evidenciado pela
migração realizada pelo setor nas funções de hashing,
de MD5 para SHA-1 e para SHA-256, devido a falhas
de segurança fundamentais.
Podemos citar mais exemplos de implementações
inseguras de blockchain. A equipe de desenvolvimento
do Verge mostrou-se despreparada para lidar com
diversas vulnerabilidades em sua implementação
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quando esta foi atacada no início de abril. Os atacantes
aproveitaram-se das falhas para minerar novas moedas
sem gastar poder computacional algum. A correção teve
o efeito indesejável de produzir um “fork” da moeda,
criando essencialmente uma nova moeda, separada da
original. O efeito sobre o valor das moedas ainda não foi
determinado, mas espera-se que a capacidade do Verge
de continuar relevante seja afetada significativamente.
Em implementações de blockchain, como o Ethereum,
o código do usuário integra o livro-razão por meio
de contratos inteligentes. Um contrato inteligente
é criado por um usuário e enviado como parte do
livro-razão. O contrato pode executar sua lógica com
base nas regras do contrato. Outros podem participar,
caso tenham permissão, constituindo um aplicativo
descentralizado, autossustentável e disponível para
todos. Como em qualquer código, pode haver bugs
e vulnerabilidades. Na biblioteca da carteira Parity,
utilizada em conjunto com contratos inteligentes de
Ethereum, foi constatada uma vulnerabilidade crítica
em novembro de 2017. O problema, descoberto por
acidente, permite que um atacante impossibilite o uso
de algumas carteiras multiassinatura e bloqueie o acesso
por parte dos usuários. Isso resultou no congelamento
de US$ 150 milhões em moedas da plataforma
Ethereum. A extensão desse ataque superou o maior
hack de contratos inteligentes até então, que havia
resultado na perda de mais de US$ 50 milhões em valor.
Naquele ataque contra “a DAO” (organização autônoma
criada com base no Ethereum), um hacker utilizou um
bug recursivo para desviar fundos.
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Roubo de carteiras
Em janeiro foram descobertos perpetradores de ameaças
que atacavam hosts de mineração acessados via Internet
e mudavam os endereços das carteiras do host para
endereços controlados pelos perpetradores. Os criminosos
cibernéticos fizeram essa troca de carteiras contornando
a porta de gerenciamento do popular software de
mineração Claymore, que responde por padrão na
porta 3333. O malware, chamado Satori.Coin.Robber,
é um sucessor da notória rede de bots Satori, que causou
um caos no final de 2017 em dispositivos IoT. Essa variante
utiliza um endereço IP predefinido para controlar o tráfego
dos servidores, com a maioria dos IPs em busca de alvos
potenciais na Coreia do Sul. Além disso, o autor do malware
deixava uma nota na qual afirmava que o bot não era
malicioso e que ele poderia ser contactado por e-mail.
Os criminosos cibernéticos chegaram a reciclar outras
técnicas conhecidas e adaptá-las a ataques contra
criptomoedas. Um ataque descoberto no final de 2017
substituiu carteiras digitais na área de transferência de
uma vítima. Embora o descarte de dados e a substituição
de conteúdo não sejam novidades, esses atacantes
estavam especificamente em busca de criptomoedas.
O cavalo de Troia CryptoShuffler, que ataca áreas de
transferência, vinha operando desde 2016 e visava
uma variedade de moedas digitais, incluindo Bitcoin,
Dogecoin, Litecoin, Dash, Ethereum, Monero e Zcash.
O mesmo autor também lançou o cavalo de Troia
Evrial, que visa áreas de transferência. Esse cavalo de
Troia aloja-se no computador da vítima, aguarda por
sequências de caracteres que se assemelhem a um
endereço de criptomoeda e substitui tais endereços

Seguir
Compartilhar

RELATÓRIO

por outros controlados pelo atacante. Essa técnica pode
ser muito lucrativa: a substituição de carteiras digitais
rendeu mais de US$ 140.000 ao CryptoShuffler.
Assim como o malware novo pode utilizar truques
velhos, o malware velho também pode mudar de
comportamento. Cavalos de Troia bancários também
podem visar criptomoedas. Dois, especificamente,
surgiram em 2016. O infame cavalo de Troia Dridex
acrescentou a funcionalidade de roubo de carteiras
às suas funções habituais de roubo de credenciais
bancárias. O cavalo de Troia Trickbot visava tanto
instituições financeiras quanto criptomoedas. O Trickbot
acrescentou a coinbase.com, popular corretora de
criptomoedas, como um de seus vetores de ataque.
Uma vez infectado o sistema, o malware injetava uma
página de login falsa sempre que a vítima visitava
a corretora de moedas digitais, o que possibilitava
aos criminosos cibernéticos roubar os dados de login
da vítima, juntamente com uma variedade de ativos
digitais, incluindo Bitcoin, Ethereum e Litecoin.

Ataques baseados na tecnologia
Antes do lançamento da primeira implementação
de blockchain, não havia alternativa confiável para
operações bancárias descentralizadas. No entanto,
as preocupações de segurança associadas à construção
de tal sistema foram estudadas com grande antecedência.
Anos de pesquisa, incluindo a cadeia de blocos de
Haber e Stornetta, estabeleceram confiança no
conceito de blockchain. Porém, a segurança de uma
blockchain depende de determinadas presunções.
Se essas presunções não forem satisfeitas, a segurança
estará em risco.
14

Relatório sobre ameaças na blockchain

Uma das presunções básicas para uma blockchain
é que a contribuição para a rede (no caso do Bitcoin,
a “taxa de hash”) é distribuída. Nenhuma entidade
ou grupo colaborativo específico processa mais de
50% da rede em qualquer dado instante. Um ataque
majoritário ocorre quando alguma entidade detém mais
de 50% da rede. Se essa entidade excede 50%, ela pode,
essencialmente, processar blocos mais rapidamente que
qualquer dos demais, criando livremente suas próprias
cadeias. Essa capacidade simplifica ou conduz a outros
ataques, como o dispêndio duplo, no qual a mesma
moeda pode ser gasta várias vezes, deixando um dos
receptores de mãos vazias. Um ataque majoritário nunca
foi implementado com êxito contra o Bitcoin devido
à sua grande base, mas foi implementado com sucesso
contra o Verge e outras moedas. As moedas muito
pequenas correm um risco grave. Logo após o Krypton
se mostrar suscetível a tal ataque, o grupo 51 Crew
atacou outras moedas pequenas e as reteve em troca
de resgate. Esse risco também se aplica a blockchains
desenvolvidas internamente. Muitas organizações
estão examinando tecnologias de blockchain para
gerenciamento de inventário, dados e outros ativos.
Se a base contribuidora (taxa de hash) dessas redes
personalizadas não é suficientemente grande, um
atacante pode utilizar tecnologia de nuvem, redes
de bots ou pools para atacar o sistema.
Uma presunção relacionada é a de que a maioria dos nós
são “honestos”, ou seja, de que há uma alta probabilidade
de que pelo menos uma conexão é com um nó legítimo.
A incapacidade de se ligar a pelo menos um nó honesto
possibilita um ataque Sybil, no qual o atacante força
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a vítima a se comunicar apenas com nós maliciosos.
O atacante pode controlar quais informações (inclusive
o livro-razão) a vítima pode acessar. Basta um único
nó honesto para frustrar esse tipo de ataque porque
não é viável para o atacante provar uma cadeia mais
longa que a rede. Lembre-se de que uma cadeia longa
pode provar a quantidade de trabalho exigida para
construir a cadeia. O atacante precisará superar o poder
de processamento de toda a rede caso a vítima tome
conhecimento da cadeia válida. Portanto, esse tipo de
ataque depende de impedir que os nós honestos revelem
informações da rede real. Um nó honesto não impede
os atacantes de tentar um ataque Sybil. Verificou-se que
grandes conjuntos de nós foram criados juntos em 2016.
Assim como no ataque majoritário, uma rede menor
é um alvo mais fácil, particularmente quando não há
contramedidas adicionais incorporadas no sistema.
Uma terceira presunção é que colisões de hash são
raras. O Bitcoin utiliza um comprimento de 256 bits para
identificar a propriedade de uma carteira. Cada chave
é mapeada para o endereço público para o qual os
demais podem enviar fundos. Desde que o proprietário
tenha acesso exclusivo a uma chave, ninguém mais pode
enviar transações que se originem daquela carteira.
Mas e se as colisões não fossem raras? Um atacante ou
alguém mais poderia acidentalmente remover fundos da
carteira de alguém. A propriedade de carteiras e fundos
seria difícil de provar porque, do ponto de vista da rede,
ambas as partes teriam direitos iguais. A boa notícia
é que, com os algoritmos padrão do setor, as colisões

de hash parecem ser raras. Ninguém foi capaz de gerar
a chave de outra pessoa, intencional ou acidentalmente,
pelo menos com Bitcoin, desde que essas chaves tenham
sido criadas corretamente. Isso não impede que os
proprietários criem chaves indevidamente. Principalmente
com Bitcoin e, em menor grau, com altcoins, muitos
tentam facilitar o gerenciamento de suas chaves privadas
com as chamadas “brain wallets”, carteiras cujas chaves
são geradas por uma palavra ou por uma semente
fácil de lembrar. Tal comportamento torna a carteira
suscetível a ataques de dicionário feitos especificamente.
Outras chaves podem sofrer de problemas inerentes
à própria implementação. O fato do IOTA depender de
chaves geradas indevidamente resulta em colisões que
trazem graves riscos de segurança para seus usuários.
Pesquisas adicionais sobre algoritmos, inclusive o padrão
atual, poderiam tornar as colisões muito mais prováveis,
conforme vimos em algoritmos como MD5 e SHA-1.

Seu nó

Nó Sybil

Figura 6. Um nó honesto
evitando um ataque Sybil.

Nó honesto

Fonte: https://www.coindesk.com/
bitcoins‑security-model-deep-dive/
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Ataques antigos modernizados
Muito do foco da segurança em relação à blockchain
está na integridade do livro-razão e nas tecnologias
subjacentes. Contudo, o comportamento do usuário
também precisa ser levado em consideração para que
se tenha uma visão abrangente do risco à segurança.
Um ataque bem conhecido, viável devido a um
comportamento inseguro, foi adaptado especificamente
contra as atuais implementações de blockchain.
Ataque de dicionário
Os ataques de dicionário existem há décadas.
Tipicamente, eles tentam quebrar a senha da vítima
ou outros mecanismos de autenticação. Examinemos
um típico ataque de dicionário, mais especificamente
um ataque de tabela arco-íris.
Quando criamos uma senha para uma conta on-line,
o provedor de serviços não deve armazenar a senha
como texto simples. Em vez disso, ele deve obter um
hash criptográfico da senha e armazenar seu valor.
Por exemplo, se utilizarmos a palavra “password”,
altamente insegura, o servidor pode salvá-la como
5baa61e4c9b93f3f0682250b6cf8331b7ee68fd8, que
é o hash SHA-1 da sequência de caracteres “password”.
Podemos utilizar vários algoritmos de hashing e outros
procedimentos, como “salting”, para tornar isso ainda
mais seguro. Porém, pense no que acontece quando
os atacantes veem essa sequência de caracteres. Eles
podem reconhecer essa sequência como o hash de
“password”. Embora na maioria dos casos seja difícil
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descobrir uma sequência baseada em um hash, não
se pode dizer o mesmo da recíproca. Encontrar o hash
de uma sequência é extremamente fácil utilizando-se
um interpretador de linha de comando como o Bash.
■■

$echo -n ‘password’ | shasum

As funções de hashing são um algoritmo de mão
única: se os atacantes souberem apenas o valor do
hash, teoricamente não poderão calcular a senha
original. Neste caso, conhecemos tanto a senha quanto
o valor do hash, o que torna simples a conversão
entre ambos. Qual é o valor SHA-1 correspondente
a “password1”? Isso também é fácil de obter e resulta
em e38ad214943daad1d64c102faec29de4afe9da3d.
Se os atacantes virem o valor de hash de “password”
ou de “password1”, eles poderão convertê-lo no
texto original.
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Essa conversão pode ser executada milhões de vezes,
para cada senha imaginável. O único limite é o tempo,
mas os atacantes podem se concentrar em senhas
comuns. A coleta de valores de hash correspondentes
a senhas em texto simples é o que se chama de tabela
arco-íris. A conversão do hash criptográfico para a senha
em texto simples é um ataque de tabela arco-íris.

Hashes SHA-1

Texto simples

5baa61e4c9b93f3f0682250b6cf8331b7ee68fd8

password

e38ad214943daad1d64c102faec29de4afe9da3d

password1

2aa60a8ff7fcd473d321e0146afd9e26df395147

password2

…

…

e13fc576c44eacd178e21b8b253f59fa59aa4cc8

passwordN

No Bitcoin, um endereço representa a interface pública
nas quais as moedas residem. Os usuários transferem
moedas utilizando esse endereço — quando eles
pagam alguém em moedas, a transação vem desse
endereço. No entanto, para verificar se estão autorizados
a iniciar uma transação e gastar moedas a partir de um
endereço, eles precisam utilizar suas chaves privadas.
Essa chave deve ser conhecida apenas pelo proprietário
e deve utilizar o o algoritmo de assinatura digital de curva
elíptica do Bitcoin. Isso significa, efetivamente, que quase
todos os números de 256 bits que podem ser gerados
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Um ataque modificado de tabela arco-íris pode ser
implementado contra a blockchain, especificamente
do Bitcoin e de criptomoedas relacionadas. No restante
deste relatório, todos os exemplos serão específicos do
Bitcoin, mas muitas das mesmas técnicas aplicam-se
a criptomoedas semelhantes e, provavelmente, a novas
implementações de blockchain além de criptomoedas.
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pelo algoritmo de hashing SHA-256 são válidos, o que
pode levar alguns incautos a utilizar uma carteira do
tipo “brain wallet”. Em vez de lembrar ou armazenar
64 caracteres aparentemente aleatórios, eles podem
lembrar suas senhas normais e utilizar o algoritmo de
hashing SHA-256 sempre que precisarem de suas chaves
privadas. Nos primórdios do Bitcoin, as pessoas faziam
isso, embora seja incrivelmente perigoso. Os criminosos
cibernéticos fazem varreduras constantes em busca de
“brain wallets”.
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Figura 7. Uma conta cuja chave privada foi gerada pela palavra “password” em
março de 2018.

Na imagem anterior, vemos que 45.010 transações foram
realizadas entre julho de 2012 e março de 2018, resultando
em um saldo igual a zero. Examinando as transações,
vemos um padrão de pequenos valores de entrada, logo
seguidos por uma transação de saída. Entre as contas que
utilizam “password”, “password1” e “password2”, contamos
117.212 transações nas quais não foi possível determinar
o proprietário, nem os valores que foram roubados.
O Bitcoin não é o único com esse problema, muito embora
a maioria das criptomoedas tenha sido desenvolvida após
o ponto fraco das “brain wallets” ser bem conhecido.
18
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Fonte: https://blockchain.info/

Pesquisadores estudaram as desvantagens das “brain
wallets” por bastante tempo e descobriram 18.000
carteiras vulneráveis em 2016, bem como otimizações de
velocidade para ataques. Os resultados não se limitaram
a senhas curtas e simples. Muitas senhas da lista eram
frases com espaços, pontuação e números também.
Em nossa pesquisa, esbarramos em uma “brain
wallet” muito comum. Infelizmente, suspeitamos que
outras pessoas podem ter utilizado acidentalmente
essa carteira e, em seguida, perdido seu dinheiro.
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Provavelmente devido a erro do usuário, várias
pessoas geraram a mesma chave privada e, portanto,
compartilharam essa carteira, viabilizando o que
poderiam chamar de roubo. Veja os dois comandos
de Bash seguintes para obter o hash SHA-1 de uma
sequência de caracteres:
■■
■■

$echo -n “$password” | shasum
$echo -n “$Cryt0p4sswordV3rySecure” | shasum

Figura 8. Uma “brain wallet” de Litecoin.

Normalmente obteríamos dois hashes SHA-1 distintos,
mas ambos os comandos retornam o mesmo valor:
da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709.
Este é um erro fácil de cometer, por erro do usuário
e devido aos detalhes da sintaxe do Bash. O símbolo $
na sequência de senha é um caractere especial no Bash
que indica uma variável ou parâmetro especial. O uso
de $ no início da sequência faz com que o Bash trate toda
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Fonte: https://chainz.cryptoid.info/ltc/

a sequência como uma variável: ele substitui a sequência
em questão pelo valor da variável correspondente. Nesse
caso, nenhuma das variáveis existe, por isso em ambos
os casos o Bash retorna uma sequência vazia. Esse
erro resulta em uma chave privada inadvertidamente
compartilhada. Ele também pode ter resultado na perda
de quase 59 BTC (equivalente a US$ 530.120 em março).
(Veja a imagem de tela abaixo).
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Figura 9. Essa carteira registra duas transações recentes, de 5 de março de 2018: uma transação de
entrada e uma transação de saída, com uma diferença de aproximadamente 15 minutos entre ambas.

Embora haja exceções, a maioria das “brain wallets”
conhecidas baseia-se nas mesmas senhas comuns
utilizadas em outras contas. Para ter uma imagem
mais clara, criamos nossa própria tabela arco-íris para
testar contra o livro-razão do Bitcoin. Nossa tabela
consiste em um conjunto relativamente pequeno das
200.000 senhas mais comuns, mais de 160.000 senhas
geradas especificamente para o Bitcoin, uma lista de
citações famosas e vários livros amplamente disponíveis,
incluindo “Guerra e paz” e “Alice no país das maravilhas”.
Embora nossa amostra seja comparativamente pequena
(muitos dicionários contêm milhões de palavras),
encontramos 852 carteiras vulneráveis. Mais de
102 Bitcoins (quase US$ 1.000.000 no momento
em que este relatório foi escrito) foram removidos
dessas carteiras. Esses números provavelmente
aumentarão conforme nossa amostragem crescer.

Fonte: https://blockchain.info

Como vimos em muitas contas on-line que incluem
“brain wallets”, a palavra “password” continua popular.
Encontramos muitas senhas, inclusive algumas de
nossas senhas específicas de criptomoedas, em bancos
de dados vazados. Utilizando o banco de dados de
hashes de senhas do site “Have I Been Pwned” de
Troy Hunt, cruzamos nossos resultados com hashes
de senhas sabidamente vazados em várias violações
de dados. Ao visualizar nosso dicionário específico de
Bitcoin, encontramos 5.098 senhas diferentes, oriundas
de 501 milhões de registros violados. Desse conjunto,
um punhado também era de “brain wallets”, com mais
de 30 Bitcoins suspeitos de terem sido roubados.

Seguir
Compartilhar

20

Relatório sobre ameaças na blockchain

RELATÓRIO

Corretoras sob fogo cerrado

Eventos de destaque

Dentre os agentes mais relevantes nessa área estão
as corretoras de criptomoedas, que se tornaram alvos
preferenciais. Uma corretora de criptomoedas ajuda seus
usuários a gerenciar suas moedas e a negociá‑las por
outras criptomoedas ou moedas físicas, como dólares
dos EUA. Essas corretoras comportam-se de maneira
semelhante a bancos tradicionais, proporcionando
conveniência para muitas pessoas. Seus usuários
podem criar contas, adicionar ou distribuir fundos
e gerenciar suas criptomoedas sem conhecer software
de carteira local. As maiores corretoras lidam com
múltiplas moedas e administram transações entre elas.
Para muitos, a corretora é a única maneira de negociar
com criptomoedas e uma das principais maneiras pelas
quais os usuários podem comprar criptomoedas.

Em janeiro de 2018, a Coincheck, uma das primeiras e mais
populares corretoras do Japão, perdeu US$ 532 milhões
em moedas NEM, o que afetou 260.000 investidores.
As operações foram suspensas e as vítimas ficaram
confusas. Um atacante obteve acesso ao computador de
um funcionário e instalou um malware desenvolvido para
roubar chaves privadas de carteiras digitais. O atacante
conseguiu obter a chave privada de uma carteira “quente”,
que era utilizada on-line para realizar transações imediatas.
Após a drenagem das contas, o resultado foi uma das
maiores violações de corretoras de todos os tempos.

Os criminosos cibernéticos sabem da popularidade
das corretoras e já as atacaram. Tal como no setor
bancário, as corretoras constituem uma mina de ouro
quando não estão devidamente protegidas. Os bancos
têm a vantagem da experiência adquirida ao longo
de décadas lidando com problemas de segurança
e resposta a incidentes. Mesmo assim, problemas
de segurança ainda surgem, como vimos com vários
ataques contra a rede bancária SWIFT nos últimos anos.
As corretoras não têm o privilégio dessa experiência
e estão aprendendo da maneira mais difícil. Essas lições
podem custar muito caro, tanto para as corretoras
quanto para sua base de clientes.

O ataque à Coincheck não foi o único. As corretoras foram
alvo de criminosos cibernéticos ao longo de 2016 e 2017.
Nesse período, vimos diversos ataques bem-sucedidos.
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No início de 2017, soubemos que quase 120.000 Bitcoins
foram roubados da Bitfinex em agosto de 2016. As
moedas foram transferidas para outras corretoras, como
LocalBitcoins, Xzzx, BTC-e, Bitcoin.de, Coinbase, Kraken,
CoinsBank e QuadrigaCX. Apesar de uma recompensa
oferecida de 5% de seu valor, as moedas roubadas não
foram recuperadas. “Sabemos, em linhas gerais, como
tudo aconteceu”, escreveu Drew Samsen, líder da equipe
de aplicativos da Bitfinex. “Foi, ao longo de vários meses,
o trabalho de um profissional (ou de uma equipe de
profissionais) que soube eliminar quaisquer vestígios.”

Figura 10. Uma captura de tela da corretora Gatecoin
em maio de 2016.

Gatecoin, uma corretora de Hong Kong, notabilizouse por apoiar o Ethereum desde o início. Em maio de
2016, a Gatecoin revelou não apenas uma perda de
250 Bitcoins, mas também uma perda impressionante
de 185.000 Ether (aproximadamente US$ 2 milhões).
Tanto suas carteiras “quentes” quanto suas carteiras
off-line de armazenamento “frio” (cold storage) foram
afetadas. O atacante conseguiu contornar a exigência
de múltiplas assinaturas imposta ao armazenamento
“frio” alterando os sistemas da corretora para utilizar
carteiras “quentes”.

Fonte: CoinDesk.com
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A infraestrutura da corretora em si não é sempre
o alvo preferencial. Os usuários da corretora também
podem ser vitimados por um ataque direto. Em seu
auge, a Bithumb processava 10% de todo o comércio
global de Bitcoin e era a maior corretora de Ether
da Coreia do Sul, com aproximadamente 44% das
transações. Em junho de 2017, a Bithumb informou
a perda de informações de identificação pessoal de
31.800 usuários da Web (aproximadamente 3% de sua
base de usuários) devido a uma violação no computador
de um funcionário. Em vez de visar a infraestrutura,
o atacante foi diretamente atrás dos usuários, em
alguns casos fazendo-se passar por executivos da
Bithumb e utilizando técnicas tradicionais de phishing
e engenharia social.

Figura 11. Registro de transação.

Usuários da Enigma, que opera como uma plataforma
de investimentos, também foram atingidos de maneira
semelhante. Utilizando técnicas de engenharia
social comuns e conhecidas, os atacantes induziram
usuários da Enigma a utilizar endereços maliciosos
de Ethereum. Ao comprometer o site, o boletim e as
contas de Slack oficiais da Enigma, o atacante distribuiu
endereços de pagamento de Ethereum incorretos
pertencentes ao atacante. Mais de 1.500 Ether foram
roubados, com algumas transações ocorrendo após
o comprometimento ter sido divulgado e corrigido.

Fonte: https://etherscan.io/
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Após vários anos de ataques destacados contra corretoras,
as notícias sobre a Coincheck tiveram um impacto
concreto sobre sua confiança. Seus usuários externaram
suas preocupações com outras corretoras ao menor
sinal de algum problema. A Binance, que passara por
uma manutenção não programada, optou por informar
proativamente a seus usuários que estava à procura de
fraudes e impostores que visavam suas contas.
Embora a Binance não tenha sofrido uma violação,
ela foi atingida por um ataque de negação de serviços
distribuída logo após a manutenção de seus servidores.
As notícias sobre o ataque não tranquilizaram os
usuários, que já estavam céticos quanto às alegações
de manutenção não programada do servidores.

Para preservar a confiança de seus usuários, a Binance
ofereceu um desconto de 70% na taxas de corretagem
durante a maior parte do mês de fevereiro.
Os usuários de criptomoedas estão cada vez mais
em busca de estabilidade em um mercado altamente
volátil. Muitos usuários estão aconselhando outros
a dividir suas moedas entre várias corretoras para se
protegerem contra os ataques inevitáveis. Para usuários
sofisticados, carteiras locais ou baseadas em hardware
são uma alternativa razoável. Essas opções, porém,
trazem questões próprias de segurança com as quais
cada um precisa lidar. O nível de confiança do usuário na
segurança da corretora está caindo devido à dificuldade
do setor em contrabalançar crescimento e segurança.

Seguir
Figura 12. Uma mensagem da corretora Binance. Desde então, a conta foi suspensa pelo Twitter.
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Recuperação
A recuperação de um roubo de criptomoeda é mais
difícil e mais complicada do que com outras moedas
devido à sua natureza descentralizada. Somente
o proprietário de uma carteira pode fazer alterações
em seu saldo, mesmo que o proprietário tenha obtido
esse saldo ilegalmente. Embora a corretora talvez
possa rastrear para onde foram as moedas, ela precisa
da assistência do proprietário atual para reaver esses
fundos. Essencialmente, a corretora precisa localizar
o perpetrador e as chaves da carteira para recuperar
quaisquer moedas perdidas. No caso da movimentação
de uma corretora para outra, pode ser possível chegar
a um acordo, nos limites das leis locais, para a devolução
dos fundos. As corretoras geralmente gerenciam
internamente as chaves de blockchain, enquanto as
contas são armazenadas de forma centralizada, o que
dá à corretora muito mais controle sobre as carteiras.
No entanto, se os fundos forem movidos para uma
carteira privada, a vítima não terá o que fazer. A única
esperança é que as autoridades policiais consigam
rastrear o ladrão e obter a chave privada associada
à carteira. Em quase todos os cenários, trata-se
essencialmente de uma causa perdida devido à falta de
recursos e de governança ou a questões de jurisdição.
Em incidentes recentes, as corretoras tentaram
compensar seus usuários pelas perdas (pelo menos
as corretoras que sobreviveram às violações). Coincheck,
Bitfinex e Gatecoin são exemplos dessas sortudas.
Em março de 2018, a Coincheck começou a reembolsar
as vítimas por suas perdas de moedas NEM. Em abril
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de 2017, a Bitfinex conseguiu restituir as vítimas pela
perda de fundos decorrente da violação de agosto de
2016. No entanto, em vez de tirar fundos diretamente
da empresa, ela usou a versão criptomonetária de
uma nota promissória. Após divulgar a violação, ela
criou tokens BTX e prometeu recomprar cada um
deles por US$ 1 futuramente. Ela distribuiu esses tokens
para seus usuários e concluiu a recompra em abril.
Em fevereiro de 2017, a corretora Gatecoin, de Hong
Kong, concluiu a restituição dos Bitcoins roubados
em uma violação em maio de 2016. Os Bitcoins
valiam entre US$ 450 e US$ 750 no momento do
roubo, mas aproximadamente US$ 1.190 quando
o reembolso foi concluído. Ela também lançou um
plano de repagamento para o restante roubado
em Ether. Nesse caso, a corretora utilizou lucros
de outras partes da empresa, inclusive serviços de
consultoria e taxas de corretagem, e realocou essas
receitas para a recompra.
Nem todas as corretoras puderam se recuperar.
O exemplo melhor conhecido foi a queda da Mt. Gox,
uma corretora japonesa atacada entre 2011 e 2014.
Mais de US$ 450 milhões de Bitcoins foram roubados.
Naquele ano, isso levou à liquidação e ao fechamento
da Mt. Gox. Duas corretoras destacadas e mais recentes
também sofreram repercussões irrecuperáveis de
ataques cibernéticos. Bitcurex, a maior e mais antiga
corretora da Polônia, encerrou operações menos de um
mês após uma violação. Inicialmente, declarações vagas
revelaram problemas no serviço, mas descobriu-se que
2.300 Bitcoins sumiram.
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A Bitcurex foi fechada subitamente após algumas
semanas de confusão pública, deixando os usuários
com prejuízo. Em março de 2017, a polícia polonesa
anunciou investigações das circunstâncias do
fechamento e pediu a todos os prejudicados que
se apresentassem.
Youbit, uma corretora da Coreia do Sul, não foi capaz
de manter suas operações após um comprometimento.
Apenas um mês após a investigação da Bitcurex ter
começado, a Youbit, então chamada Yapizon, perdeu
4.000 Bitcoins para hackers, o que representava
aproximadamente 36% de seus fundos. Posteriormente,
informações indicaram que o montante foi roubado

depois que hackers atingiram os sistemas internos
e acessaram quatro carteiras quentes. A Youbit
tentou utilizar métodos semelhantes aos da Bitfinex
para compensar seus usuários. Ela dividiu as perdas
por todos os usuários, emitiu tokens como notas
promissórias e prometeu recomprar esses tokens
posteriormente. Contudo, em dezembro de 2017,
a Youbit sofreu mais um ataque, no qual perdeu
17% de seus fundos, o que levou a empresa à falência.
Os usuários que ainda tinham fundos puderam resgatar
75% de seus saldos, enquanto o restante seguiu
o processo de falência.

“Em 13.10.2016, devido
a sistemas de terceiros,
o serviço www.bitcurex.com
[foi] danificado por
interferência externa na
coleta automatizada de
dados e no processamento de
informações. A consequência
desses atos foi a perda de
parte dos ativos gerenciados
pela bitcurex.com/
dashcurex.com.”
— Declaração traduzida do polonês,
de bitcurex.com

Seguir
Figura 13. Um anúncio da corretora polonesa Bitcurex, que encerrou atividades.
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Conclusão
Conforme a tecnologia de blockchain continua a afetar
indústrias globais de maneiras tanto positivas quanto
negativas, precisamos ser diligentes em relação às
implicações de segurança. Como vimos, os criminosos
cibernéticos sempre encontram maneiras criativas de
atingir seus objetivos. Embora a blockchain tenha sido bem
pesquisada e responda muitas questões sobre confiança
descentralizada, ela não trata da segurança dos usuários
ou dos aplicativos que se conectam à sua rede. Vimos
comportamentos inseguros associados a “brain wallets”
resultarem no roubo de criptomoedas. Os atacantes
utilizaram com êxito técnicas tradicionais de maneiras
inovadoras, como ataques de dicionário contra chaves
privadas de Bitcoin. Até mesmo ataques tradicionais de
phishing podem funcionar para obter acesso a carteiras
ou recursos computacionais. Também observamos que
não só os usuários de blockchain são visados. Os principais
usuários comerciais de blockchain são as corretoras de
criptomoedas, que sofreram uma enxurrada interminável
de ataques bem-sucedidos. As agências reguladoras
governamentais estão se empenhando em acompanhar
e compreender as implicações jurídicas das perdas
decorrentes dos ataques cibernéticos.
As empresas também precisam ser diligentes. A tecnologia
de blockchain está atraindo muito interesse para resolver
diversas necessidades empresariais além dos pagamentos
descentralizados. Empresas automatizadas estão sendo
inteiramente criadas por meio de contratos inteligentes.
Varejistas e outras empresas estão recorrendo à blockchain
para gerenciar seus estoques. O setor de saúde está
examinando maneiras de gerenciar documentos médicos.
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A quantidade de ataques bem-sucedidos e impactantes
contra corretoras vai muito além dos limites deste
relatório e deve servir como uma advertência. Não basta
implementar e utilizar novas tecnologias sem realizar
uma avaliação de risco específica. À medida que vários
setores pesquisam e implementam suas próprias
blockchains, podemos esperar que criminosos cibernéticos
empreguem uma combinação de técnicas conhecidas
e ainda desconhecidas para comprometê-las. Sem
uma compreensão clara de onde estão os riscos, você
pode estar confiando demais nas suas implementações
de blochchain. Conforme vimos, é fácil cometer erros.
Os usuários são ainda mais difíceis de controlar e podem
contribuir negativamente para o risco. Precisamos
aprender com os eventos recentes para tomar decisões
melhores e proteger nossas tecnologias para o futuro.
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Sobre a McAfee
A McAfee é a empresa de segurança cibernética do
dispositivo à nuvem. Inspirada pelo poder do trabalho
em equipe, a McAfee cria soluções que tornam nosso
mundo um lugar mais seguro para as empresas
e os consumidores. Ao criar soluções que operam
com produtos de outras empresas, a McAfee ajuda
as empresas a orquestrar ambientes cibernéticos
verdadeiramente integrados, onde a proteção,
a detecção e a neutralização de ameaças ocorrem
de forma simultânea e colaborativa. A McAfee protege
todos os dispositivos dos clientes para que eles tenham
segurança em seu estilo de vida digital, tanto em casa
quanto em trânsito. Com sua iniciativa de trabalhar
ao lado de outras empresas de segurança, a McAfee
lidera os esforços de unificação contra os criminosos
cibernéticos. O resultado? Todos saem ganhando.
www.mcafee.com/br

Av. Nações Unidas, 8.501 – 16º andar
Pinheiros – São Paulo – SP
CEP 05425-070, Brasil
www.mcafee.com/br
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