McAfee Labs
Relatório sobre ameaças
Dezembro de 2016

RELATÓRIO

2016 será lembrado como
“o ano do ransomware.”

Sobre o McAfee Labs

Introduction

O McAfee Labs® é uma das maiores fontes do mundo
em pesquisa de ameaças, inteligência contra ameaças
e liderança em ideias sobre segurança cibernética.
Com dados de milhões de sensores nos principais
vetores de ameaça — arquivos, Web, mensagens
e rede — o McAfee Labs oferece inteligência contra
ameaças em tempo real, análises críticas e opinião
de especialistas para aprimorar a proteção e reduzir
os riscos.

Os últimos meses foram bastante agitados!

www.mcafee.com/br/mcafee-labs.aspx

Em 7 de setembro, foi anunciado que a Intel Security
será parcialmente separada da Intel no próximo outono
(do hemisfério norte), criando uma das maiores empresas
independentes específicas de segurança cibernética do
setor. Embora a Intel continue detendo 49% da Intel
Security, a maior parte pertencerá à TPG, uma empresa
líder em ativos alternativos. Voltaremos a ser conhecidos
como McAfee.

Siga o blog do McAfee Labs
Siga o McAfee Labs no Twitter

No final de agosto, nossos pesquisadores de segurança
uniram forças com órgãos policiais globais para derrubar
a rede de bots de ransomware WildFire. Além de ajudar
nessa operação, nós desenvolvemos uma ferramenta
gratuita que descriptografa os arquivos criptografados
pelo WildFire. Saiba mais sobre o ransomware WildFire
e sobre como se recuperar dele.

Chris Young, vice-presidente sênior e gerente geral da
Intel Security desde 2014, será o CEO da nova McAfee.
Nossa estratégia de produtos corporativos, anunciada na
conferência de segurança FOCUS 15, ano passado, não
mudará. Acreditamos que essa mudança proporcionará
à McAfee mais foco, inovação e crescimento. É um
momento de entusiasmo!
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Em outubro, anunciamos e publicamos o relatório Alerta de
saúde: os ataques cibernéticos estão visando o setor de saúde.
Naquele relatório, examinamos o roubo de dados na área
de saúde, incluindo o que está sendo roubado, quem está
roubando e o que estão fazendo com o produto do roubo.
O roubo de dados médicos pessoais é particularmente
alarmante porque não pode ser simplesmente cancelado
e substituído, como os cartões de pagamento. E o roubo
de dados de pesquisas médicas ameaçam o modelo
econômico de toda a indústria farmacêutica.
No início de novembro, realizamos nossa conferência
de segurança FOCUS 16 em Las Vegas. Os participantes
tiveram o privilégio de assistir a mais de 90 apresentações,
12 reuniões de grupos específicos e dezenas de
TurboTalks. Ted Koppel, âncora do “Nightline” por 25 anos
e autor do bestseller Lights Out, falou durante uma
palestra sobre a possibilidade de um ataque cibernético
contra a rede de energia elétrica dos EUA e sobre como
protegê-la disso. Como as luzes continuaram acesas,
pudemos nos divertir com a banda Goo Goo Dolls na
última noite.
Também publicamos nosso relatório Previsões do
McAfee Labs sobre ameaças em 2017 no mês passado.
Nesse relatório, oferecemos 14 previsões de ameaças
em tópicos como ransomware, ameaças de hardware,
hacktivismo e compartilhamento de inteligência
sobre ameaças. Também entrevistamos dezenas de
líderes em ideias de toda a nossa organização para
desenvolver previsões de longo alcance sobre ameaças
à nuvem e ameaças à IoT. Quais ameaças e violações
acreditamos que ocorrerão? Como questões geopolíticas,
legislação e regulamentação afetam esses ambientes?
E quais respostas antevemos dos provedores de
serviços de nuvem, desenvolvedores de dispositivos
IoT e fornecedores de segurança? Para descobrir,
leia nosso relatório.

Agora entramos no período de festas publicando
o Relatório do McAfee Labs sobre ameaças: dezembro
de 2016. Nesse relatório de ameaças trimestral,
destacamos três tópicos principais:
■■

■■

■■

Nós encomendamos um estudo de
pesquisa preliminar para compreender
mais profundamente as maneiras pelas
quais as empresas estão utilizando centros
de operações de segurança (SOCs), como
estes mudaram com o tempo e como serão
no futuro.
Nosso segundo tópico em destaque faz um
balanço do ano em termos de ransomware.
Não apenas houve um salto expressivo no
número de ataques de ransomware em
2016, como também vimos avanços técnicos
significativos. Detalhamos alguns desses
avanços nesta história.
Finalmente, nosso terceiro tópico em destaque
aborda os cavalos de Troia que infectam
código legítimo e que se escondem, esperando
não serem notados pelo máximo de tempo
possível para maximizar o retorno. Mostramos
como os atacantes estão criando malware
duradouro e completamente indetectável.

Esses três tópicos em destaque são acompanhados de
nossas habituais estatísticas trimestrais sobre ameaças.

Compartilhe este relatório
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Outras novidades…
O malware de dia zero continua crescendo
geometricamente. O software antivírus tradicional
depende principalmente de assinaturas para detectar
malware, mas assinaturas não são úteis para combater
o malware de dia zero. Para enfrentar esse desafio,
o McAfee Labs desenvolveu novas tecnologias proativas
especificamente para detectar ataques de dia zero.

Todo trimestre descobrimos coisas novas com o fluxo
de telemetria que passa pelo McAfee Global Threat
Intelligence (McAfee GTI). O dashboard do McAfee GTI na
nuvem permite visualizar e analisar padrões de ataque
da vida real, proporcionando uma melhor proteção aos
clientes. Essas informações oferecem insights sobre os
inúmeros ataques sofridos por nossos clientes. No terceiro
trimestre, nossos clientes passaram pelo seguinte:
■■

■■

■■

O McAfee Real Protect é uma tecnologia
de autoaprendizagem que incorpora
correlação estatística para identificar malware
proativamente, sem utilizar assinaturas
antivírus. Ele foi lançado em 2015 como
um software “beta” gratuito, tanto no
McAfee Stinger quanto como um aplicativo
independente. Neste mês ele será lançado
como um recurso com suporte dentro do
McAfee ENS 10.5. Como parte de nosso
principal produto de endpoint corporativo,
ele terá suporte e poderá ser instalado e
gerenciado a partir da plataforma McAfee®
ePolicy® Orchestrator.
A contenção dinâmica de aplicativos limita
ou impede que aplicativos suspeitos façam
alterações no endpoint. Ela pode bloquear
ações em arquivos ou no Registro, criação
de processos-filho e injeção em outros
processos. Ela pode, simultaneamente, salvar
o primeiro sistema visado pelos atacantes,
prevenir a infecção da rede e proporcionar
continuidade de negócios ao endpoint. Ela
agora é parte do McAfee Endpoint Security.

■■

■■

■■

■■

O McAfee GTI recebeu, em média,
44,1 bilhões de consultas por dia no
terceiro trimestre.
As proteções do McAfee GTI contra URLs
maliciosos caíram de 100 milhões por dia no
segundo trimestre para 57 milhões por dia no
terceiro trimestre.
As proteções do McAfee GTI contra arquivos
maliciosos aumentaram de 104 milhões por
dia no segundo trimestre para 150 milhões
por dia no terceiro trimestre. Um ano atrás,
vimos uma diminuição nesse período.
As proteções do McAfee GTI contra programas
potencialmente indesejados apresentaram
um pequeno aumento do segundo para o
terceiro trimestre. No entanto, houve uma
queda considerável no terceiro trimestre de
2016, em comparação com o terceiro trimestre
de 2015. No terceiro trimestre de 2016 vimos
32 milhões por dia, contra 175 milhões por dia
no terceiro trimestre de 2015.
As proteções do McAfee GTI contra endereços
IP arriscados apresentaram uma leve queda,
de 29 milhões por dia no segundo trimestre
para 27 milhões por dia no terceiro trimestre.
Foi uma diminuição muito menor do que
a ocorrida entre o segundo e o terceiro
trimestres de 2015.

Continuamos recebendo comentários relevantes dos
nossos leitores através das pesquisas do Relatório
sobre ameaças da McAfee feitas com os usuários.
Se você quiser compartilhar seus pontos de vista sobre
este Relatório de ameaças da McAfee, clique aqui para
responder a uma pesquisa rápida, de cinco minutos.
Boas festas para você e sua família.
— Vincent Weafer, vice-presidente do McAfee Labs
Compartilhe este relatório
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Resumo executivo
Precisa renovar seus SOCs?

Nós entrevistamos profissionais
de segurança para compreender
melhor como as empresas
estão utilizando SOCs, como
estes mudaram com o tempo
e como serão no futuro. Entre
outras coisas, descobrimos que
a maioria das organizações
está sobrecarregada de alertas,
mas está fazendo progressos
persistentemente rumo a SOCs
que sejam proativos e capazes
de responder sistematicamente
a ataques confirmados.

Nós encomendamos um estudo de pesquisa preliminar para compreender
mais profundamente as maneiras pelas quais as empresas estão utilizando
centros de operações de segurança (SOCs), como estes mudaram com o
tempo e como serão no futuro. Entrevistamos quase 400 profissionais de
segurança de várias regiões, diversas áreas de atuação e de empresas de
vários portes. Descobrimos que:
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Quase nove em cada dez organizações afirmam ter um SOC
interno ou externo.
A maioria está avançando rumo à meta de uma operação de
segurança proativa e otimizada, mas 26% ainda operam em modo
reativo, com abordagens ad-hoc em operações de segurança, caça
a ameaças e resposta a incidentes.
64% das organizações pesquisadas recebem, em suas operações
de segurança, algum tipo de assistência de provedores de serviços
gerenciados de segurança.
Aproximadamente dois terços das organizações pesquisadas
utilizam uma solução de gerenciamento de eventos e informações
de segurança (SIEM). Aproximadamente metade das que não têm
um SIEM pretendem implantar essa funcionalidade nos próximos
12 a 18 meses.
A maioria das organizações está sobrecarregada de alertas
e 93% não conseguem fazer uma triagem de todas as
ameaças relevantes.
Mais de 65% das organizações dispõem de operações formais
de caça a ameaças.
A prioridade máxima para o crescimento futuro é melhorar a
capacidade de responder a ataques confirmados, o que inclui
coordenação, correção, erradicação e prevenção de recorrências.

Um ano sob sequestro

Não se passou um dia em
2016 sem que o ransomware
aparecesse nas manchetes
do setor de segurança. Nesse
tópico em destaque, destacamos
os vários aperfeiçoamentos
técnicos no ransomware em
2016 e o progresso feito no setor
de segurança para combater
essa ameaça.

Ano passado, no relatório Previsões do McAfee Labs sobre ameaças em 2016,
afirmamos que o pico de ataques de ransomware ocorrido em 2015
continuaria e que o ransomware seria uma ameaça importante e de rápido
crescimento em 2016. Conforme previmos, 2016 poderá ser lembrado como
“o ano do ransomware”, com um enorme salto no número de ataques de
ransomware e avanços técnicos significativos nesse tipo de ataque. No final
do terceiro trimestre, o número de novas amostras de ransomware chegou
a 3.860.603, um aumento de 80% desde o início do ano. Alguns dos avanços
técnicos mais significativos em 2016 no ransomware incluem criptografia
de disco inteiro ou parcial, criptografia de sites utilizados por aplicativos
legítimos, medidas contra área restrita (sandbox), kits de exploração mais
sofisticados para entrega de ransomware e o ransomware como serviço.
Esse tópico em destaque discute esses avanços e também algumas boas
notícias, como a recém‑formada colaboração anti-ransomware No More
Ransom! e várias derrubadas bem‑sucedidas de sistemas de controle
de ransomware.

Compartilhe este relatório
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O software legítimo “troianizado” está em alta
Nesse tópico em destaque,
detalhamos algumas das
várias maneiras pelas quais
os atacantes colocam cavalos
de Troia dentro de código
habitualmente aceito e como
permanecem abaixo do radar.
Também recomendamos
políticas e procedimentos que
ajudam na proteção contra essa
forma de ataque.

O acesso “backdoor” (porta dos fundos) aos sistemas tem sido cobiçado por
autores de malware, espiões e governos há décadas. As táticas para localizar
essa entrada variam, incluindo persuadir as vítimas a entregar suas chaves
por engenharia social, interceptar o hardware da cadeia de fornecimento
e inserir backdoors para obter acesso remoto sorrateiramente. No entanto,
o método mais comum é através da distribuição de software cavalo de Troia.
Os cavalos de Troia infectam código legítimo e se escondem, esperando não
serem notados pelo máximo de tempo possível para maximizar o retorno.
Nesse tópico em destaque, detalhamos algumas das várias maneiras pelas
quais os atacantes colocam cavalos de Troia dentro de código habitualmente
aceito e como permanecem abaixo do radar. Também recomendamos políticas
e procedimentos que ajudam na proteção contra essa forma de ataque.

Compartilhe este relatório
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Tópicos em destaque
Precisa renovar seus SOCs?
Um ano sob sequestro
O software legítimo “troianizado”
está em alta

Compartilhe sua opinião

Tópicos em destaque

Precisa renovar seus SOCs?
Centro de operações de segurança
(SOC)
Um SOC é uma instalação na qual
sistemas de informação (sites,
aplicativos, bancos de dados,
data centers e servidores, redes,
desktops e outros endpoints)
são monitorados, avaliados
e defendidos.

O estado atual do centro de operações de segurança e planos para
o futuro
— Douglas Frosst, Barbara Kay, Bart Lenaerts-Bergmans e Rick Simon
Há alguns anos, os centros de operações de segurança (SOCs) especializados
pareciam estar na era dos dinossauros: grandes salas com grandes monitores
e equipes de analistas pareciam prestes a serem substituídos por equipes
distribuídas, terceirizadas ou completamente dissolvidas. Muitos pensavam
que, se você não trabalhava no Departamento de Estado dos EUA ou em Wall
Street, não precisava de um SOC. Então, ataques direcionados e ameaças
internas saíram dos filmes e das intrigas governamentais e se tornaram uma
realidade cotidiana para as empresas. Segundo nossa pesquisa, 68% das
investigações em 2015 envolveram uma entidade específica, seja na forma de
um ataque externo direcionado ou de uma ameaça interna.

Razões para investigações de segurança

Malware genérico
Ataque direcionado com base em malware
Ataque direcionado com base em rede
Ameaça interna maliciosa
Ameaça ou perda de dados interna acidental
Ataque por outro país (direto)
Ataque por outro país (indireto/hacktivista)
Outras
0

10%

20%

30%
Fonte: McAfee.

Quase todas as organizações
comerciais e corporativas
operam algum tipo de SOC.
Elas estão investindo mais
em SOCs e muitas tiveram
uma queda nas investigações
de incidentes. Elas atribuem
essa queda a melhor proteção
e melhores processos.

Compartilhe este relatório

Atualmente, quase todas as organizações comerciais (1.000 a 5.000 funcionários)
e corporativas (mais de 5.000 funcionários) dispõem de algum tipo de SOC
e metade delas tiveram um por mais de um ano, segundo nosso estudo de
pesquisa mais recente. Como o número de incidentes continua a aumentar,
as organizações de segurança parecem estar amadurecendo e utilizando o que
aprenderam para conscientizar e melhorar a prevenção, em um círculo virtuoso.
Por exemplo, os entrevistados da pesquisa documentaram a expansão de
seus investimentos em SOCs e atribuíram o aumento nas investigações a uma
capacidade maior de detectar ataques. Aqueles que relataram uma queda nas
investigações de incidentes atribuíram essa melhora a uma melhor proteção
e melhores processos realizados por organizações maduras como um estágio
final de uma investigação de segurança.
Estas são algumas das descobertas de um estudo de pesquisa preliminar
encomendado por nossa organização sobre o estado atual dos ambientes
de gerenciamento de segurança e das capacidades de detecção de ameaças,
bem como das áreas prioritárias para crescimento futuro.
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Tópicos em destaque

Ambiente de gerenciamento de segurança
Quase nove em cada dez organizações desse estudo informaram dispor
de um SOC interno ou externo, embora as organizações comerciais sejam
um pouco menos propensas a ter um (84%), em comparação com as
corporações (91%). Em geral, as organizações menores implementam SOCs
mais tardiamente que as corporações, visto que apenas 44% dos grupos
comerciais tiveram um SOC por mais de 12 meses, enquanto 56% dos SOCs
corporativos duraram o mesmo tempo. Atualmente, a maioria dos SOCs (60%)
é administrada internamente, com 23% operando em uma combinação de
suporte interno e externo, e 17% de forma completamente externa. Quanto
aos poucos que não estabeleceram um SOC, somente 2% das corporações
não têm planos de fazê-lo, contra 7% entre empresas comerciais.

Quais das alternativas seguintes se aplica à sua organização
no que se refere a SOCs (internos ou externos)?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0
Estabelecido
interna ou
externamente há
mais de 12 meses

1.000 a 4.999
funcionários

Estabelecido
interna ou
externamente nos
últimos 12 meses

5.000 a 19.999
funcionários

Planejado para
ser estabelecido
nos próximos
12 meses

Sem planos
para estabelecer
um SOC

Mais de 20.000
funcionários
Fonte: McAfee.

Variedade de modelos de SOC
As empresas administram SOCs em uma variedade de estilos. O estudo
utilizou as seguintes definições para cinco modelos operacionais distintos,
listados aqui em ordem crescente de maturidade:
■■

■■

SOC virtual: reativo, sem instalações específicas e com membros
da equipe em expediente parcial; ativado somente quando ocorre
um incidente ou alerta crítico; modelo primário quando totalmente
delegado a um provedor de serviços gerenciados de segurança.
SOC distribuído/cogerenciado: membros da equipe exclusivos ou
semiexclusivos; costuma operar em horário comercial (oito horas
por dia / cinco dias por semana); cogerenciado se utilizado com
um MSSP.

Compartilhe este relatório
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Tópicos em destaque

■■

■■

■■

Aproximadamente metade das
organizações que têm um SOC
combinam funcionalidades
de SOC e NOC. 15% têm
SOCs específicos e 15% têm
SOCs virtuais.

SOC/NOC multifuncional: instalações específicas com uma
equipe específica desempenhando não apenas tarefas de
segurança, mas outras operações críticas de TI, 24 horas / sete
dias por semana, nas mesmas instalações para reduzir custos.
SOC dedicado: operações completamente internas, 24 horas /
sete dias por semana, com instalações específicas e uma
equipe específica.
SOC de comando: coordena outros SOCs, oferece inteligência
contra ameaças, percepção situacional e qualificações adicionais;
normalmente não se envolve em operações cotidianas.

De 88% das organizações que operam um SOC, a maioria (56%) relata utilizar
um modelo multifuncional que combina funcionalidades de SOC e de centro
de operações de rede (NOC). Organizações do Reino Unido (64%) e da
Alemanha (63%) são ainda mais propensas a operar nesse modelo. SOCs
específicos são utilizados por 15% das empresas e predominam nos Estados
Unidos (21%). SOCs virtuais são o terceiro modelo, também utilizados por
aproximadamente 15% dos entrevistados, seguidos por SOCs distribuídos ou
cogerenciados, com 11%. Somente 2% relataram operar um SOC de comando.

Qual dos seguintes cinco modelos de SOC
melhor descreve o SOC da sua organização?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0
SOC
virtual

SOC
distribuído/
cogerenciado

Estados Unidos

SOC/NOC
multifuncional

Reino Unido

SOC
dedicado

SOC de
comando

Alemanha

Canadá
Fonte: McAfee.

Mais de um quarto das empresas
pesquisadas ainda opera em
modo reativo, com abordagens
ad-hoc em operações de
segurança, caça a ameaças
e resposta a incidentes.

Essa distribuição de implementações de SOC tem várias implicações.
A maioria opera no ponto médio de maturidade do SOC ou além, avançando
rumo à meta de uma operação de segurança proativa e otimizada. Porém,
mais de um quarto (26%) ainda opera em modo reativo, com abordagens
ad-hoc em operações de segurança, caça a ameaças e resposta a incidentes.
Isso pode aumentar significativamente os tempos de resposta e de detecção,
deixando os negócios sob um risco maior de dano significativo, além de
enfrentar um custo de limpeza maior.

Compartilhe este relatório
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Tópicos em destaque

Aumento nos incidentes detectados
Seja por aumento nos ataques ou por capacidades de monitoramento
melhores, a maioria das empresas (67%) informou um aumento nos
incidentes de segurança, com 51% relatando um leve aumento e 16% com um
aumento expressivo. Isso é análogo às descobertas do tópico em destaque
“Roubo de informações: quem, como e prevenção de vazamento de dados”
do Relatório do McAfee Labs sobre ameaças: setembro de 2016. Aquele
estudo de pesquisa preliminar revelou que as organizações que observavam
mais atentamente os dados quanto a vazamentos informavam mais
incidentes de perda de dados.

Você diria que o número de incidentes de segurança
encontrados pela sua organização aumentou
ou diminuiu nos últimos 12 meses?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Aumentou
muito

Aumentou
um pouco

Por que você acha que
o número de incidentes
aumentou ou diminuiu?

Permaneceu
estável

Diminuiu
um pouco

Diminuiu
muito

Estável

Mais ataques

Melhor
monitoramento

Mais ataques
e melhor
monitoramento

Menos ataques

Melhor prevenção
Fonte: McAfee.

Compartilhe este relatório
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Tópicos em destaque

Ocorrência de incidentes de segurança
Razões para o aumento
dos incidentes
de segurança
57%
Estamos sendo
mais atacados

73%
Conseguimos
identiﬁcar melhor
os ataques

Razões para a diminuição
dos incidentes
de segurança
22% Não estamos
sendo atacados com
tanta frequência
67%
Aumentou
96%
Dispomos de melhores
processos e prevenção
25%
Permaneceu estável

7%
Diminuiu

Fonte: McAfee.

No geral, somente 7% indicaram que os incidentes diminuíram, e os 25%
restantes disseram que permaneceram estáveis ao longo do ano passado.
Houve pouca variação de país para país, mas os incidentes aumentaram
em organizações menores, possivelmente indicando que os criminosos
ampliaram os alvos de seus ataques. Somente 45% das maiores organizações
(mais de 20.000 funcionários) informaram um aumento, em comparação com
73% das menores (menos de 5.000 funcionários).
O pequeno grupo que informou uma diminuição nos incidentes acredita
quase unanimemente (96%) que isso foi resultado de melhor prevenção
e melhores processos. Dos que disseram que os incidentes aumentaram,
a maioria acha que isso se deveu a uma combinação de capacidades de
detecção aprimoradas (73%) e mais ataques (57%).

Serviços gerenciados de segurança

Quase dois terços das
organizações pesquisadas
recebem, em suas operações
de segurança, algum tipo de
assistência de provedores
de serviços gerenciados de
segurança. A escolha de recursos
internos ou externos para
operações de segurança depende,
muito provavelmente, da
disponibilidade de pessoal interno,
de serviços externos e de níveis de
qualificação comparáveis.

A maioria das organizações recebe de provedores de serviços gerenciados
de segurança algum tipo de assistência em operações de segurança, com
64% dos pesquisados utilizando MSSPs para complementar suas capacidades
internas. Dos 26% que não utilizam serviços externos, as organizações
canadenses são as menos propensas a utilizá-los, com 40%. As maiores
organizações também são mais propensas a agir autonomamente, com
38%. As que utilizam MSSPs trabalham, em média, com dois provedores
de serviços. As organizações alemãs são mais propensas a utilizar três,
e as organizações canadenses, apenas um.
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Razões para um aumento no uso
de MSSPs

Entrevistados que
escolheram essa resposta
como principal razão

Melhores investigações e escopo de
possíveis incidentes

14%

Monitoramento de segurança e cobertura
do monitoramento

21%

Melhora da detecção avançada
de ameaças

18%

Ajuda com recrutamento para SOC,
resposta a incidentes e caça a ameaças
e escassez de qualificações

18%

Acesso a tecnologias como plataformas
de Big Data, análises e inteligência
contra ameaças

12%

Resposta a incidentes específica

8%

Conformidade

4%

Redução de custos

3%

Gerenciamento de dispositivos

3%

Razões para uma diminuição no uso
de MSSPs

Entrevistados que
escolheram essa resposta
como principal razão

Melhoria da resposta a incidentes

20%

Melhoria da qualidade das investigações

13%

Melhoria da rapidez das investigações

15%

Redução de custos

20%

Melhoria do monitoramento
da segurança

23%

Melhoria da conformidade

3%

Acesso a dados e inteligência difíceis
de obter com MSSPs

8%
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Para os próximos 12 a 18 meses, a maioria das organizações (71%) espera
que seu uso de MSSP permaneça o mesmo, enquanto 19% esperam que ele
aumente e 10% esperam que diminua. Os que esperam que o uso de MSSP
diminua estão internalizando mais operações de segurança para melhorar
a resposta a incidentes e a qualidade das investigações. Aqueles que
esperam um aumento estão procurando parceiros externos para melhorar as
investigações e o escopo de possíveis incidentes e ampliar o monitoramento
de segurança e a cobertura do monitoramento. Basicamente, a escolha de
recursos internos ou externos para operações de segurança depende, muito
provavelmente, da disponibilidade de pessoal interno, de serviços externos
e de níveis de qualificação comparáveis. Como resultado, há alguma variação
de país para país, com organizações alemãs interessadas principalmente
em aprimorar a detecção avançada de ameaças com MSSPs, e empresas do
Reino Unido procurando ajuda em tecnologias como plataformas de Big Data,
análises e inteligência contra ameaças.

Gerenciamento de eventos e informações de segurança
A capacidade de identificar, investigar e resolver ameaças rapidamente
é, provavelmente, o aspecto mais importante das operações de
segurança de hoje. Prevenir 100% dos ataques pode nunca ser realizável,
mas o gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM)
frequentemente proporciona uma compreensão em tempo real do mundo lá
fora (dados sobre ameaças, canais de reputação e status de vulnerabilidade),
bem como uma visão dos sistemas, usuários, dados, riscos e atividades no
lado de dentro, obtidas por meio de monitoramento e correlação contínuos.
A inteligência decisiva e a percepção situacional proporcionadas por um
SIEM podem ajudar a coordenar as operações de segurança e, quando um
incidente for detectado, viabilizar uma colaboração melhor para uma resposta
a incidentes mais rápida.
Quase 70% dessas organizações informam utilizar uma solução SIEM
atualmente. As organizações que utilizam serviços de segurança externos
(93%) são altamente propensas a ter esses serviços envolvidos com o SIEM
de alguma maneira, sendo que a maioria delas (71%) solicita ao MSSP que
administre operações cotidianas de SIEM. Quase metade (45%) das empresas
que não têm um SIEM pretendem implantar essa funcionalidade nos
próximos 12 a 18 meses.

Capacidades de detecção de ameaças
Os sinais de detecção de
ameaças mais comuns para
aproximadamente dois terços
das organizações vêm de pontos
de controle de segurança
tradicionais, como antimalware,
firewalls e sistemas de prevenção
de intrusões. Aproximadamente
a metade conta também com
indicadores de comprometimento
ou análise de rede.

Aumentar a visibilidade e reduzir os tempos de detecção e de resposta a
incidentes são áreas de foco fundamentais para a maioria das organizações
que buscam aumentar o nível de maturidade de suas operações de
segurança. Métodos de segurança já comprovados continuam funcionando
e ainda são a principal fonte de informação. Os sinais de detecção de
ameaças mais comuns para a maioria (64%) das organizações vêm de pontos
de controle de segurança tradicionais, como antimalware, firewalls e sistemas
de prevenção de intrusões. Aproximadamente a metade (46%) conta também
com indicadores de comprometimento na busca por violações. Um percentual
semelhante (40%) utiliza análise de rede. Algumas (26%) começaram a utilizar
um SIEM para correlacionar eventos e identificar possíveis incidentes, e 23%
estão caçando ataques ativamente.
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Qual é a probabilidade de que as seguintes abordagens
de detecção desencadeiem uma investigação
de ameaças na sua organização?
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Ponto de
controle de
segurança

Indicadores de
comprometimento

Análises

SIEM,
por exemplo,
via regras
de correlação

Busca por
ameaças
orientada
por hipóteses
Fonte: McAfee.

Volume de alertas e investigações

A maioria das organizações está
sobrecarregada de alertas e
93% não conseguem fazer uma
triagem de todas as ameaças
relevantes. As organizações não
conseguem realizar investigações
suficientes de 25% de seus alertas,
em média. Quase um quarto
delas acha que tiveram sorte ao
escapar sem impacto sobre os
negócios, como resultado de não
investigar esses alertas.

A maioria das organizações está sobrecarregada de alertas e 93%
não conseguem fazer uma triagem de todas as ameaças relevantes.
As organizações não conseguem realizar investigações suficientes de 25%
de seus alertas, em média, sem variação significativa conforme o país ou o
porte da empresa. Quase um quarto (22%) delas acham que tiveram sorte ao
escapar sem impacto sobre os negócios, como resultado de não investigar
esses alertas. A maioria (53%) relatou apenas um leve impacto, mas 25%
afirmam ter sofrido um impacto moderado ou grave em decorrência de
alertas não investigados. As maiores organizações, talvez devido às suas
melhores capacidades de monitoramento e níveis de incidentes estáveis,
são mais propensas a não relatar impacto sobre os negócios (33%).

Na sua organização, aproximadamente, qual proporção
de alertas de ameaças ou de segurança relevantes
não passa por uma triagem?
35%
30%
Percentual dos entrevistados

25%
20%
15%
10%
5%
0%
0%
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1a
10%

11 a
20%

21 a
30%

31 a
40%

41 a
50%

51 a
60%

61 a
70%

71 a
80%

81 a
90%

91 a
100%

Percentual de alertas que não passaram por uma triagem
Fonte: McAfee.
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Estimativa do impacto desses alertas de segurança
potencialmente relevantes que não estão
passando por uma triagem na sua empresa
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Impacto nenhum

Impacto leve

Impacto moderado

Impacto grave
Fonte: McAfee.

Fontes de informações sobre ameaças
A maioria das organizações (55%) declara que logs de firewall são a principal
fonte utilizada para detecção e investigação de ameaças avançadas, seguida
por logs de endpoint (34%) e logs de sistema (32%). Outros dados, como logs
de atividade em VPN, proxies de Web, DNS e servidores DHCP, são utilizados
por 20% ou menos. Dados históricos, importantes para investigações forenses
ou correlação histórica, costumam ser guardados por períodos de 45 a 60 dias.
Logs de firewall, logs de detecção de ameaças em endpoints e logs de Active
Directory são os guardados por mais tempo.

Quais são as três principais fontes de dados utilizadas
pela sua organização para detectar ameaças avançadas?

Logs de ﬁrewall
Detecção de ameaças
em endpoints
Logs de sistema
Logs de VPN
Logs de proxy de Web
Logs de DNS
Rastreamentos
de endpoints
Logs de Netﬂow
Logs de Active Directory
Tecnologia de chamariz
0

10%

20%

30%

40%

50%
Fonte: McAfee.

Compartilhe este relatório

Relatório do McAfee Labs sobre ameaças, dezembro de 2016 | 17

Tópicos em destaque

Composição da equipe do SOC
Neste estudo, consultamos profissionais de segurança sobre quatro tipos
de equipes de segurança:
■■

■■

■■

■■

Analistas de SOC de nível 1 ou equivalente. Fazem triagem,
geram casos, priorizam e transferem.
Analistas de SOC de nível 2 ou equivalente. Investigam o escopo
e o impacto do caso, e podem declarar um incidente.
Caçador ou equivalente. Procura ameaças proativamente e pode
declarar um incidente.
Encarregado da resposta a incidentes ou equivalente. Procura
fechar os incidentes de ameaças gerados pelo SOC ou pelo caçador.

Funções de segurança no SOC

Transfere para
O analista
de nível 1
faz triagem
e gera casos

O analista de nível 2
investiga o escopo
e o impacto

O caçador
persegue
proativamente

Declara o incidente

Declara o incidente

O responsável pela
resposta a incidentes
corrige e fecha
Fonte: Threat Management Platform Study (Estudo sobre plataformas de gerenciamento de ameaças),
pesquisa da Intel Security, julho de 2016.

As equipes costumam ser
compostas de 10 a 15 pessoas
por equipe de analistas de SOC
de nível 1, analistas de SOC de
nível 2, caçadores e responsáveis
pela resposta a incidentes.
Apenas 15% das organizações
operam atualmente com todos
os quatro tipos de equipe.

Em média, três dessas equipes ficam envolvidas na investigação de um
caso, determinando seu escopo, tomando decisões sobre segurança e
respondendo ao incidente ou corrigindo-o. Elas costumam ser compostas por
10 a 15 pessoas por equipe de analistas de SOC de nível 1, analistas de SOC de
nível 2, caçadores e responsáveis pela resposta a incidentes, mas apenas 15%
das organizações operam atualmente com todos os quatro tipos de equipe.
MSSPs são frequentemente chamados para complementar as qualificações
e capacidades de uma equipe e contribuem com aproximadamente um
terço do total de recursos de cada equipe. Não há variação significativa no
percentual de recursos externos utilizados, em função do país ou do porte
da organização. No entanto, não é surpreendente que organizações maiores
tenham equipes maiores. Embora a média de tamanho para equipes de
nível 1 seja de 15 pessoas, independente do porte da empresa, as equipes de
nível 2, de caçadores e de resposta a incidentes são aproximadamente 50%
maiores em corporações do que em organizações comerciais.
Mais de 65% das organizações com SOCs têm operações formais de caça a
ameaças, especialmente em grandes organizações corporativas, nas quais isso
foi confirmado por 75% das consultadas. As organizações comerciais tendem
mais para uma abordagem ad-hoc, com 41% delas utilizando esse método
menos formal. Somente 5% das organizações dizem não caçar ameaças
ativamente. A caça formal a ameaças está intimamente ligada a modelos de
SOC e níveis de maturidade. Um pouco mais de 60% das organizações que
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administram SOCs virtuais, cogerenciados ou multifuncionais têm caçadas
formais de ameaças, em comparação com mais de 70% daquelas que dispõem
de SOCs específicos ou de comando.

Áreas que podem crescer
As operações de segurança parecem estar amadurecendo, com ferramentas
sofisticadas e equipes suficientes, complementadas por recursos externos.
Contudo, elas não estão acompanhando o volume de alertas e incidentes,
o que as coloca sob um risco considerável de uma violação moderada ou
grave. Quais são os planos delas para incrementar suas capacidades?
A maioria dessas organizações se considera semelhante a seus pares em
termos de investimentos em segurança da informação e velocidade de
adoção de novas capacidades de segurança. Porém, aproximadamente 30%
creem estar acima da média em investimentos ou adoção de tecnologias,
e apenas 10% acham que estão abaixo da média.
As prioridades para investimento e crescimento futuro são, nesta ordem:
A prioridade máxima para o
crescimento e o investimento
futuros é melhorar a capacidade
de responder a ataques
confirmados, incluindo
coordenação, correção,
erradicação e prevenção de
recorrência. Os métodos para
atingir esse objetivo envolvem
três pilares: pessoal, processos
e tecnologia.

■■

■■

■■

Aumentar a capacidade de responder a ataques confirmados,
incluindo coordenação, correção, erradicação e prevenção
de recorrências.
Aumentar a capacidade de detectar indícios de ataques em
potencial, incluindo foco em eventos e alertas relevantes, triagem
e priorização.
Aumentar a capacidade de investigar possíveis ataques, incluindo
determinação do alcance e do impacto dos ataques.

Os métodos para cumprir esses objetivos envolvem três pilares: pessoal,
processos e tecnologia. Das organizações que ainda não têm todos os quatro
tipos de equipes de segurança em funcionamento, 40% planejam designar
pessoal interno para essas funções no prazo de 12 a 18 meses. De forma
semelhante, aproximadamente 40% das organizações planejam aumentar
seu uso de pessoal de MSSP em uma ou mais dessas funções de segurança
nesse período. A distribuição de novas tecnologias de segurança é uma outra
maneira de aprimorar as capacidades. Portanto, mais de 60% das organizações
planejam investir em ferramentas para essas equipes. Considerando-se o
percentual significativo de organizações que não conseguem fazer triagem
e investigar todos os seus alertas, não é surpreendente que processos
fundamentais sejam as duas principais áreas de foco para novas ferramentas:
aprimorar a velocidade e a precisão da triagem e da priorização iniciais dos
alertas de segurança e reduzir o tempo e o trabalho exigidos para a realização
de investigações de incidentes.
A análise de segurança é cada vez mais interessante para ajudar a lidar com
o volume de alertas e já está sendo utilizada por 67% dessas organizações.
Diz-se que a detecção é a prioridade número um da análise atualmente,
mas a priorização e a avaliação do risco têm chances de se tornarem os dois
principais fatores determinantes na adoção futura da análise de segurança
nos próximos 12 a 18 meses.
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Quais são os fatores que determinam a adoção de
soluções de análise de segurança pela sua
empresa nos próximos 12 a 18 meses?
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Priorização

Determinação
do risco
de ataque

Escopo

Triagem

Prevenção

Detecção
Fonte: McAfee.

Políticas e procedimentos
Aumentar o nível de maturidade de um SOC envolve três princípios de
projeto. Primeiro, avalie objetivamente o nível atual de maturidade da
organização. Quais são os pontos fortes e fracos da equipe, onde estão
as brechas e qual é a postura de risco? Como parte disso, identifique os
parâmetros necessários para uma avaliação contínua e os dados necessários
para calculá-los.

Para saber como a McAfee
pode ajudá-lo a otimizar suas
operações de segurança,
clique aqui.

Em seguida, coloque ênfase nos tempos de detecção, contenção e correção.
Esses tempos são a maneira mais eficaz de concentrar atenção e recursos
onde estes são mais necessários. Reduzir esses tempos de segurança
costuma exigir uma combinação de integração, automação e aperfeiçoamento
de fluxos de trabalho. Sempre que o número de etapas dos processos puder
ser reduzido, a interação humana eliminada ou a duplicidade removida, isso
deverá ser priorizado.
Finalmente, automatize tantas tarefas quanto possível para incrementar
recursos humanos limitados, melhorar a precisão ao reduzir o erro humano
e ampliar a cobertura de ações repetíveis. Inicie o processo de automação
com tarefas de baixo risco e trabalhe a partir daí conforme a confiança
aumentar. É importante primeiro otimizar os processos e, então, automatizálos para obter os melhores resultados.
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Conclusão
Os SOCs estão de volta e continuam a se expandir
Os SOCs voltaram das telas dos cinemas e se tornaram componentes
críticos para a postura de segurança de uma organização. As violações de
dados estão em alta, seja pelo aumento dos ataques ou devido a detecções
melhores, e os SOCs podem ajudar as equipes de segurança a fazer triagem
de alertas, responder a incidentes, coordenar investigações e caçar ameaças
proativamente. Não existe modelo de SOC perfeito. Seja o SOC interno ou
externo, específico ou multifuncional, o importante é continuar a aprimorar as
operações de segurança, de reativas para proativas e otimizadas.
Capacidades e ferramentas aprimoradas ainda são necessárias
Embora os SOCs tenham se tornado mais comuns, a maioria das organizações
ainda está sobrecarregada de alertas e não consegue investigar devidamente
um em cada quatro alertas, o que resulta em impactos leves ou moderados
sobre os negócios. Consequentemente, a maioria acredita ser importante
continuar aperfeiçoando suas capacidades internas de segurança, continuar ou
aumentar o uso de MSSPs e investir em ferramentas adicionais ou aprimoradas.
Três grandes prioridades em investimento
Nos próximos 12 a 18 meses, as organizações planejam investir em três
grandes áreas para aprimorar suas capacidades: responsividade, detecção
e investigação. Os métodos de aprimoramento variam de acordo com o país,
o porte da organização e outros atributos. Esses métodos parecem depender
da disponibilidade de recursos locais, como pessoal de segurança qualificado,
ferramentas novas e aprimoradas ou MSSPs competentes.
Para saber como a McAfee pode ajudá-lo a otimizar suas operações de
segurança, clique aqui.
Para mais relatórios e recursos sobre operações de segurança, clique aqui.

Metodologia
A McAfee entrevistou um painel de 390 tomadores de decisões de segurança
de TI da Alemanha, do Canadá, dos Estados Unidos e do Reino Unido.
Os entrevistados foram bastante variados em termos de porte da
organização, setor, cargo e tempo de serviço.

Em qual país você atua?

12%
33%

Estados Unidos
Reino Unido

27%

Alemanha
Canadá

28%
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Qual opção melhor descreve a sua área de atuação?
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Manufatura

Produtos
de tecnologia
da informação

Operações
bancárias

Telecomunicações

Varejo
Fonte: McAfee.

Qual é o número total de funcionários em expediente integral?

10%
7%

1.000 a 2.500 funcionários

24%

10%

2.501 a 4.999 funcionários
5.000 a 10.000 funcionários
10.001 a 19.999 funcionários

24%

25%

20.000 a 50.000 funcionários
Mais de 50.000 funcionários

51%
Corporativo,
mais de 5.000 funcionários

49%
Comercial,
1.000 a 5.000 funcionários
Fonte: McAfee.
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Um ano sob sequestro
— Christiaan Beek, Raj Samani e Douglas Frosst
No relatório Previsões do McAfee Labs sobre ameaças em 2016, publicado na
estação passada, afirmamos que o pico de ataques de ransomware ocorrido
em 2015 continuaria e que o ransomware seria uma ameaça importante e de
rápido crescimento em 2016. Conforme previmos, 2016 poderá ser lembrado
como “o ano do ransomware”, com um enorme salto no número de ataques
de ransomware e avanços técnicos significativos nesse tipo de ataque.

Uma breve história do ransomware
O ransomware remonta a 1989, quando 20.000 discos flexíveis infectados
foram distribuídos na conferência da Organização Mundial de Saúde sobre
AIDS. Esse ataque, que utilizou criptografia simétrica, foi debelado rapidamente.
A primeira criptografia assimétrica implementada em um ataque de criptovírus
foi publicada na tese de mestrado de Adam Young em 1995: “Cryptovirology
and the Dark Side of Black Box Cryptography” (Criptovirologia e o lado negro
da criptografia de caixa preta). O vírus tinha pouco menos de 7KB de tamanho.
A criptografia assimétrica, muito mais difícil de decifrar, só veio a ser utilizada
em um ataque de ransomware em meados da década de 2000.

O surgimento do Bitcoin
viabilizou transações anônimas e
constituiu uma base importante
para o crescimento futuro
dos ataques de ransomware.
O CryptoLocker inaugurou a
era moderna do ransomware
em 2013. O ransomware como
serviço foi introduzido em 2015,
tornando esse tipo de ataque
disponível para quase qualquer
pessoa com um computador.

À época, um dos maiores desafios para os atacantes era serem pagos
sem serem capturados. Eles experimentaram uma variedade de métodos.
O surgimento do Bitcoin e de moedas digitais semelhantes em 2009 viabilizou
transações anônimas e constituiu uma base importante para o crescimento
futuro dos ataques de ransomware. O CryptoLocker inaugurou a era moderna
do ransomware em 2013 ao incorporar entrega via sites comprometidos,
anexos de e-mail, servidores de controle e redes Tor como uma forma
adicional de ocultação. Outras variantes e imitações logo se seguiram, como
o CryptoWall e o CTB-Locker. O ransomware como serviço foi introduzido em
2015, tornando esse tipo de ataque disponível para quase qualquer pessoa
com um computador, com os desenvolvedores ganhando uma comissão
por cada campanha bem-sucedida. No mesmo ano vimos também um
aumento na ameaça de expor arquivos confidenciais e corromper o sistema
operacional, além de criptografar os dados da vítima.

Ransomware novo
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Total de ransomware
A contagem total de ransomware
cresceu 18% neste trimestre.
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Fonte: McAfee Labs.

Cronologia do ransomware em 2016
Este ano, o ransomware encontrou um alvo novo e vulnerável: hospitais.
Embora a comunidade de hackers tenha criticado esses ataques, muitas das
vítimas pagaram, o que motivou mais incidentes. Não houve uma autêntica
evolução técnica nesses ataques; apenas e-mails de phishing visando pessoas
usuárias de sistemas essenciais. No entanto, no restante do ano ocorreram
avanços técnicos consideráveis, incluindo criptografia de disco inteiro e
parcial, pedidos de resgate variáveis e crescentes e novos mecanismos de
entrega de ransomware.
Criptograﬁa de
disco parcial (MBR)
Ransomware Petya

Março

Criptografando
arquivos de
armazenamento
do Magento
KimcilWare

Abril

Novo truque anti-VM
Cálculo do tempo para
execução de duas chamadas
à API do Windows
Ransomware Locky
Visando
empresas

Maio

Vítimas
de cobrança
duplicada

Junho

“Tchau” para o kit
de exploração
Angler: o Neutrino
assumiu seu lugar

Julho

Criptograﬁa de disco inteiro
Ransomware Mamba
Ransomware
como serviço:
pontes

Agosto

Setembro

Nomes de arquivos
com chaves conforme
o valor a ser pago
Ransomware Phantom
Fonte: McAfee Labs.
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Criptografia de disco parcial

Em março vimos o surgimento da
criptografia de disco parcial em
vez de criptografia de arquivo.
Esse tipo de ransomware
criptografa a tabela mestre de
arquivos, tornando os arquivos
inacessíveis.

Em março vimos o surgimento do Petya e da criptografia de disco parcial
em vez de criptografia de arquivo. Esse ransomware costuma ser entregue
através de um e-mail falso de oferta de emprego que tem um link do
Dropbox. O ataque começa sobrescrevendo o registro mestre de inicialização
e executando o malware, exibindo uma tela de CHKDSK falsa que criptografa
a tabela mestre de arquivos. Enquanto os arquivos ainda estão no disco
e inalterados, a tabela de arquivos criptografada impede que eles sejam
localizados. Ao pagar o resgate, recebe-se a chave de descriptografia, que
desbloqueia a tabela de arquivos e o registro de inicialização, e o carregador
de inicialização do malware é removido.

Pedidos de resgate cada vez maiores
O Petya também trouxe pedidos de resgate crescentes, dobrando o valor
caso o pagamento não fosse feito em sete dias. Uma variante do ransomware
ameaçava excluir um arquivo por hora, até que o resgate fosse pago. Outra
codificava uma série de valores de resgate, os quais eram escolhidos com
base no nome do arquivo de distribuição, tornando fácil e rápido exigir um
resgate de acordo com a capacidade da vítima de pagar. Em um outro caso,
um hospital que pagou o primeiro resgate exigido foi informado de que teria
de pagar novamente para reaver o acesso a todos os arquivos. O hospital
ignorou a segunda exigência, mas continua sendo preocupante que os
atacantes não honrem suas promessas e se recusem a liberar as chaves de
criptografia após receber o pagamento do resgate.

Criptografia de sites
Em março, surgiu a família de ransomware KimcilWare. Esse ransomware
não ataca as máquinas das vítimas, mas visa sites que utilizam arquivos de
loja de e-commerce Magento. Ao criptografar os arquivos com um código
de bloqueio Rijndael (AES) e anexar a extensão .kimcilware ao final de cada
arquivo, o ransomware torna inúteis os arquivos da loja. O atacante pode ser
contactado em uma conta do Hotmail e, após receber US$140 em Bitcoins,
ele fornece à vítima uma chave de descriptografia.
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Relatório do McAfee Labs sobre ameaças, dezembro de 2016 | 25

Tópicos em destaque

O presumido autor do KimcilWare também está associado a um outro
elemento de ransomware baseado na prova de conceito de código de
ransomware Hidden Tear. Em 2016, vimos muitas amostras de ransomware
baseadas nessa prova de conceito. A imagem seguinte ilustra a correlação
entre as diferentes famílias de ransomware associadas a esse código.

Locker
WildFire

JobCrypter
Kryptolocker

Fakben

Rektlocker

AlphaLocker

8Lock8

Ransomware
PokemonGo

MireWare
Ghostcrypt

Ransomware
Korean

Flyper
Hi Buddy

Black
Feather

Código do
Hidden Tear

Sanction

Strictor

Linux
Encoder

Blocatto

Cryptear

KimcilWare

EDA2

Ryzerlo

Alphalocker
Educrypt

KratosCrypt
Dev
Nightmare
Flyper

Feline tear
Fonte: McAfee Labs.

Técnicas contra áreas restritas
O método comum de “sandbox”
(área restrita) utilizado para
detectar ramsomware agora
pode ser detectado e contornado
por determinados exemplares
de ransomware.
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Os arquivos suspeitos costumam ser enviados para uma “área restrita”
(sandbox) para avaliação, antes de terem permissão para serem executados
no sistema de um usuário. Este ano, os atacantes de ransomware aprenderam
a distinguir entre uma área restrita, que normalmente é uma máquina virtual,
e um dispositivo operado por um ser humano. Em um caso recente, o Locky,
culpado de muitos ataques de ransomware contra hospitais, utilizou código
criptografado e diferenças de tempo de execução entre máquinas reais e
virtuais para evitar detecção. Duas chamadas de API, GetProcessHeap() e
CloseHandle(), uma das quais é aproximadamente dez vezes mais rápida em um
sistema real, são executadas pelo malware, que entra em modo de hibernação
caso a diferença no tempo de execução não seja tão grande quanto se espera.
Ao mesmo tempo, o argumento de linha de comando “123” é utilizado para
executar o ransomware. Em geral, as áreas restritas executam o malware
sem argumento algum. Sem o argumento certo, o malware é encerrado e não
pode ser completamente analisado pela tecnologia de área restrita.
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Uma outra técnica contra áreas restritas examina a lista de arquivos
recentes do Microsoft Office. Se o número de arquivos nessa lista for muito
pequeno, o malware considerará que se encontra em uma máquina virtual
e se encerrará. Ele também pode verificar a propriedade do endereço IP
comparando-o com uma lista de provedores conhecidos de fornecedores de
segurança e provedores de segurança na nuvem.

Tchau Angler; olá Neutrino
Em 2015 e no primeiro semestre de 2016, o kit de exploração Angler era o
mecanismo mais popular para entregar ransomware a vítimas em potencial.
Esses kits de exploração eram populares e tinham um forte sistema de
suporte. No entanto, em abril e maio, o volume de tráfego do Angler caiu
consideravelmente, chegando a se encerrar por completo. Aparentemente,
ele foi substituído em popularidade pelo Neutrino, embora sem chegar
perto do volume de tráfego do Angler. Uma outra mudança nos kits de
exploração aconteceu em setembro, com o RIG disputando o primeiro lugar
com o Neutrino. Sejam quais forem as motivações por trás dessas mudanças
no mercado de entrega de malware, é de se esperar variações contínuas,
conforme os atacantes procuram novas maneiras de evadir defesas.
Nós rastreamos o uso de kits de exploração em diversas campanhas e
as vulnerabilidades que eles exploram. Sabendo quais explorações são
utilizadas, informamos nossos clientes quais patches eles devem priorizar
para ajudá‑los na redução de sua vulnerabilidade a esses ataques.
A correlação de nossa pesquisa com fontes de dados de terceiros resulta no
exemplo seguinte:

Fonte: Mcafee Labs.
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Na ilustração anterior, os pontos vermelhos representam campanhas às
quais podemos atribuir o uso do kit de exploração Neutrino. Alguns exemplos
dessas campanhas de ransomware:
■■

Locky

■■

Cerber

■■

CryptXXX

■■

PizzaCrypts

■■

Zepto

Visando empresas

Entre os atacantes de
ramsomware, houve uma
mudança significativa quando
passaram a visar empresas, já
que umas poucas campanhas
bem-sucedidas incentivaram
mais ataques.

De maneira geral, os ataques de ransomware começaram nos anos 90 como
campanhas aparentemente aleatórias, com amplos mecanismos de entrega
utilizados para pegar o consumidor ocasional. No ano passado, vimos uma
mudança significativa para alvos de negócios, já que umas poucas campanhas
bem-sucedidas incentivaram mais ataques. Alvos típicos são serviços
essenciais, como hospitais, mas também pequenas e médias empresas,
que frequentemente carecem de uma operação de segurança cibernética com
pessoal suficiente. O vetor de ataque inicial em muitas dessas campanhas
são e-mails de phishing direcionados, enviados para um indivíduo ou cargo
específico. Além de criptografar arquivos, o malware captura credenciais de
usuário para roubar dados ou disseminar a infecção por toda a organização.

Criptografia de disco inteiro

Novas variantes de ransomware
criptografam partições de
disco inteiras.

Enquanto o Petya criptografa o registro de inicialização e a tabela de arquivos,
o ransomware Mamba criptografa partições de disco inteiras. O código
responsável pela criptografia de disco inteiro não é de produção própria,
mas pego emprestado da ferramenta DiskCryptor. Essa criptografia não
apenas torna inacessíveis os arquivos de uma partição, mas também impede
o carregamento do sistema operacional, exigindo que as vítimas utilizem
uma outra máquina para contactar o atacante para pagar o resgate e receber
instruções de recuperação. O Mamba também adaptou a técnica contra
máquina virtual descrita previamente, utilizando uma senha como argumento
de linha de comando para executar o malware.
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Ransomware como serviço
Surgiu o “ransomware como
serviço”: os atacantes compram
acesso a um serviço de
ransomware e pagam uma
porcentagem da receita de
suas campanhas ao provedor
de serviços.

Atualmente, quando os criminosos cibernéticos não têm qualificação
técnica, infraestrutura ou tempo, eles podem participar de campanhas de
ransomware ou organizar suas próprias campanhas e extorquir dinheiro das
vítimas no prazo de horas. Esse é o objetivo do “ransomware como serviço”.
A infraestrutura é configurada por um provedor de serviços criminoso.
Os atacantes compram acesso a ela e pagam uma porcentagem da receita
de suas campanhas ao provedor de serviços.

Ransomware como serviço (RaaS)

Operador de RaaS

Gerenciamento de dinheiro

Provedor de serviços/
aﬁliado de rede de bots

Os provedores de ransomware como serviço introduziram recentemente o
conceito de pontes, que são scripts PHP que conectam os atacantes às suas
vítimas. O script utiliza a si próprio como banco de dados e armazena chaves
de cliente, sistemas operacionais, endereços IP e valores de resgate, verifica o
status dos pagamentos e entrega as informações das vítimas aos servidores
principais. As pontes são protegidas por senha e evitam serem detectadas por
mecanismos de pesquisa.

Compartilhe este relatório
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Nem tudo são más notícias
Em julho, um grupo de
fornecedores de segurança e
órgãos policiais liderado pela
Europol e incluindo a McAfee,
anunciou a colaboração
“No More Ransom!” para
combater o ransomware.
Essa iniciativa inclui consultoria
em prevenção, assistência
investigativa e ferramentas
de descriptografia.

Este ano não foi só de vitórias para os criminosos cibernéticos. Houve
também alguns avanços notáveis na frente defensiva, incluindo várias
derrubadas, recuperação de chaves e o advento de uma aliança antiransomware.
No More Ransom!
Em julho, um grupo de fornecedores de segurança e órgãos policiais liderado
pela Europol e incluindo a McAfee, anunciou sua colaboração para combater
o ransomware. Essa iniciativa inclui consultoria em prevenção, assistência
investigativa e ferramentas de descriptografia. O site No More Ransom!
oferece muita informação sobre ransomware, incluindo links diretos de
ferramentas para descriptografar arquivos utilizando as chaves recuperadas.
No site No More Ransom!, há ferramentas de descriptografia disponíveis
para ransomware Chimera, Coinvault, Marsjoke, Rakhni, Rannoh, Shade,
Teslacrypt e WildFire. Novas ferramentas são desenvolvidas e disponibilizadas
no No More Ransom! à medida que o ransomware é submetido a uma
engenharia reversa ou chaves de criptografia são recuperadas durante a
derrubada de servidores de controle de ransomware.
Originalmente fruto da colaboração entre quatro organizações, essa
iniciativa ganhou reforços de 13 novos parceiros entre autoridades policiais
da Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Colômbia, França, Hungria, Irlanda,
Itália, Letônia, Lituânia, Portugal, Espanha, Suíça e Reino Unido. O No More
Ransom! possibilitou que as vítimas do ransomware evitassem gastos de
aproximadamente US$ 1,48 milhão (€ 1,35 milhão) em pagamentos de
resgate aos criminosos cibernéticos. O portal No More Ransom! recebeu
mais de 24,5 milhões de visitantes desde seu lançamento, com uma média de
400.000 visitantes por dia.
Derrubadas
Houve várias derrubadas de sistemas de ransomware este ano, e mais estão
a caminho. Duas importantes iniciativas este ano foram contra o Shade
em julho e contra o WildFire em setembro. Os fornecedores de segurança
e as autoridades policiais continuam colaborando contra essas ameaças,
compartilhando inteligência, pesquisas e iniciativas de recuperação.

Políticas e procedimentos
O passo mais importante para proteger sistemas contra ransomware é estar
ciente do problema e das maneiras pelas quais ele se dissemina. Veja a
seguir várias políticas e procedimentos que as empresas devem seguir
para minimizar o sucesso dos ataques de ransomware:
■■

■■

Compartilhe este relatório

Tenha um plano de ação para a eventualidade de um ataque.
Saiba onde se encontram os dados críticos e descubra se há
algum método para infiltrá-los. Realize exercícios de continuidade
dos negócios e recuperação de desastres com a equipe de
gerenciamento de emergências para validar o ponto de
recuperação e os objetivos de prazo. Esses exercícios podem
revelar impactos sobre as operações dos negócios que, de outra
forma, não apareceriam durante um teste de backup normal.
Mantenha os patches do sistema atualizados. Muitas
vulnerabilidades frequentemente aproveitadas pelo ransomware
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podem ser corrigidas. Mantenha os patches atualizados para
sistemas operacionais, Java, Adobe Reader, Flash e aplicativos.
Tenha um procedimento implementado para aplicação de patches
e verifique se os patches foram aplicados corretamente.
■■

Para saber como os produtos
da McAfee podem ajudar na
proteção contra ransomware,
clique aqui.
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■
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Para sistemas legados e dispositivos que não podem ser corrigidos,
amenize o risco utilizando listas brancas de aplicativos, as quais
bloqueiam os sistemas e impedem a execução de programas não
aprovados. Segregue esses sistemas e dispositivos das outras
partes da rede utilizando um firewall ou um sistema de prevenção
de intrusões. Desative portas ou serviços desnecessários nesses
sistemas para reduzir a exposição a possíveis pontos de infecção.
Proteja os endpoints. Ative a proteção dos endpoints e aproveite
seus recursos avançados. Em muitos casos, o cliente é instalado
com apenas os recursos padrão ativados. Ao implementar
alguns recursos avançados — por exemplo, “impedir executável
de ser executado a partir da pasta Temp” — é possível detectar
e bloquear um maior número de malware.
Se possível, evite o armazenamento de dados confidenciais em
discos locais. Peça aos usuários que armazenem os dados em
unidades de rede seguras. Isso limita a indisponibilidade porque
os sistemas infectados podem ser simplesmente recriados a partir
de imagens.
Utilize uma ferramenta antispam. A maioria das campanhas de
ransomware começa com um e-mail de phishing, que vem com
um link ou um determinado tipo de anexo. Nas campanhas de
phishing que compactam o ransomware em um arquivo .scr
ou em outro formato incomum, fica fácil configurar uma regra
de spam para bloquear esses anexos. Se os arquivos .zip não
são bloqueados, faça a varredura em pelo menos dois níveis no
arquivo .zip em busca de possíveis conteúdos maliciosos.
Bloqueie o tráfego e programas indesejados ou desnecessários.
Se não houver necessidade do Tor, bloqueie o aplicativo e seu
tráfego na rede. Frequentemente, bloquear o Tor impede que
o ransomware obtenha sua chave pública RSA do servidor
de controle, bloqueando assim o processo de criptografia
do ransomware.
Adicione segmentação de rede para dispositivos críticos.
Isole os backups. Certifique-se de que sistemas, armazenamento
e fitas de backup estejam em um local que normalmente não é
acessível pelos sistemas das redes de produção. Se as cargas virais
dos ataques de ransomware se disseminarem lateralmente, elas
poderão afetar os dados armazenados no backup.
Utilize uma infraestrutura virtual para sistemas críticos que fique
isolada do restante da rede de produção.
Sempre promova a conscientização dos usuários. Como a maioria
dos ataques de ransomware começa com e-mails de phishing,
a conscientização dos usuários é fundamental. Estatísticas
mostram que, para cada dez e-mails enviados por atacantes,
pelo menos um é bem-sucedido. Não abra e-mails ou anexos de
remetentes desconhecidos ou não verificados.

Para saber como os produtos da McAfee podem ajudar na proteção contra
ransomware, clique aqui.
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O software legítimo “troianizado” está
em alta
— Craig Schmugar
Este ano, discutiu-se muito na Internet se a Apple deveria ajudar o FBI
oferecendo acesso ao iPhone de um terrorista morto. Tim Cook, executivo-chefe
da Apple, referiu-se a exigências do governo, o qual solicitou “o equivalente a
uma chave-mestra, capaz de abrir centenas de milhões de bloqueios”. No final,
o FBI obteve acesso através de meios não revelados e voltou atrás na solicitação,
mas a ideia de acesso via porta dos fundos é algo cobiçado há décadas por
autores de malware, espiões e governos. As táticas para atingir esse objetivo
variam, incluindo persuadir as vítimas a entregar suas chaves por engenharia
social, interceptar o hardware da cadeia de fornecimento e inserir backdoors
para obter acesso remoto sorrateiramente. No entanto, o método mais comum
é através da distribuição de software cavalo de Troia.

Vimos uma tendência crescente
de “troianização” de aplicativos
legítimos, os quais são injetados
com código malicioso não
replicante.

A maioria dos aplicativos atualmente é podre por dentro. Eles servem
unicamente para render lucros a malfeitores, sujeitando suas vítimas a ataques.
Geralmente, os objetivos táticos de tais crimes são atingir o alvo, estabelecer
presença e persistir por um tempo prolongado. Para atingir seus alvos, os
atacantes atraem as vítimas através de engenharia social ou interceptam seu
uso cotidiano de computador, mais frequentemente através de explorações.
Seja como for, basta que incautos cruzem o caminho de um código malicioso
para serem vitimados. O retorno é proporcional ao tempo durante o qual os
ataques não são notados. Para isso, os atacantes estão ficando cada vez mais
sofisticados, com criações duradouras e completamente indetectáveis. Quanto
mais autêntico um fragmento de código parecer, maiores as probabilidades de
que ele não seja notado. Esse é o principal fator de motivação em uma tendência
crescente de “troianização” de aplicativos legítimos, os quais são injetados com
código malicioso não replicante.
Vantagens para os atacantes
O abuso de aplicativos com boa reputação traz diversas vantagens para os
atacantes. As cargas virais ficam escondidas por trás de uma marca idônea,
contribuindo para uma impressão de legitimidade e ajudando a assegurar que
os usuários visados mordam a isca. Esse reconhecimento da marca continua
após um sistema ser comprometido, em nomes e atributos de chaves do
Registro, processos, arquivos e diretórios reconhecíveis. Esses elementos
podem atuar como um disfarce em varreduras de segurança e análises
forenses, com propriedades reconhecíveis mesclando-se com centenas ou
mesmo milhares de programas familiares.
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Uma outra vantagem é a persistência incorporada, ou um método de reiniciar
um código que tenha sido terminado previamente. A persistência do malware
pode ser enquadrada em duas categorias: autopersistência, envolvendo a
instalação de interceptações para resistir a reinicializações; ou persistência
por associação, que aproveita interceptações existentes para carregamento
automático antes, durante ou após outros aplicativos desejados. Cada
alteração no sistema feita pelo código malicioso é um indicador de
comprometimento. Portanto, quanto menor o número de alterações, menor
a superfície exposta à detecção. A troianização de aplicativos legítimos
proporciona persistência gratuita; o método natural de iniciação do software
é tudo o que se precisa para que o código malicioso seja carregado. De fato,
se o programa é executado manualmente de forma regular, a persistência é
perpetuada pelas próprias vítimas.
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Métodos de ilegitimidade
A ideia de pegar carona em aplicativos populares remonta aos primórdios
da criação de malware, provavelmente com o surgimento dos primeiros
vírus parasitas infectadores de arquivos, décadas atrás. Os vírus diferem dos
cavalos de Troia porque se autorreplicam recursivamente, ou seja, espalhamse para outros arquivos que, por sua vez, espalham-se para outros mais,
e assim por diante. Parte da ameaça está na lógica da replicação, que decide
quais arquivos visar e onde inserir as rotinas maliciosas. Os vírus podem ser
submetidos a análises e engenharia reversa, e a lógica da replicação e seus
indícios constituem uma superfície de detecção adicional para o software
antivírus. Cavalos de Troia parasitas, por outro lado, não se autorreplicam,
permitindo que o código inserido seja simplificado de acordo com a carga viral
desejada, sem uma sobrecarga adicional e sua respectiva superfície exposta
a detecções. Isso pode ser o calcanhar de Aquiles de defesas mal preparadas
para enfrentar tais ataques.
Binders/Joiners
Os programas do tipo “binder” apareceram pela primeira vez nos
anos 90, proporcionando aos distribuidores de malware uma
maneira rápida e fácil de agregar suas ameaças a outros programas,
documentos e arquivos multimídia. Desvincular o código malicioso
de quaisquer aspectos de engenharia social de um ataque traz para
os perpetradores a vantagem da personalização de cada binário
para uma dada campanha, sem a necessidade de escrever código
especificamente para uma ameaça ou de recompilá-la. Para criar
uma nova ameaça personalizada, basta selecionar um malware
atual e os arquivos que o acompanham. O binder combina todos
em um novo executável, pronto para distribuição. Quando a vítima
executa o programa, tanto o malware quanto o arquivo combinado
são executados. Embora os binders juntem arquivos limpos e sujos,
o resultado é um novo elemento de malware que não se assemelha
muito a um arquivo legítimo.

O Celesty File Binder permanece sendo um dos programas de agregação mais
comuns em uso.
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A agregação de um aplicativo
limpo a outro sujo funciona
como um disfarce para quem
deseja enganar os usuários, mas
envenenar o código-fonte principal
é muito melhor. E, quando
bibliotecas redistribuídas estão
envolvidas, o resultado pode
ser a perpetuação da confiança
imerecida por outros fornecedores
de software confiáveis.

Hackeando a fonte
Embora a agregação de um aplicativo limpo a outro sujo funcione como um
disfarce para quem deseja enganar os usuários, envenenar o código-fonte
principal é muito melhor. Com a capacidade de adicionar ou modificar código
e configurações ou construir scripts, os atacantes podem se fazer passar por
fornecedores de software e herdar a confiança dos clientes destes. Servidores
de download, assinatura de código e todos os aspectos de autenticidade
voltados ao cliente estão intrinsecamente presentes, uma vez que o
código nocivo tenha sido implantado com sucesso. E, quando bibliotecas
redistribuídas estão envolvidas, o resultado pode ser a perpetuação da
confiança imerecida por outros fornecedores de software confiáveis.
Tal situação ocorreu ano passado, quando foi divulgado que o kit de
desenvolvimento de software mobiSage continha uma biblioteca de anúncios
com “porta dos fundos”, posteriormente utilizada por milhares de aplicativos
para iOS, incluindo os distribuídos pela Apple App Store.
Contudo, penetrar no sistema de construção ou no servidor de controle do
código-fonte interno de uma organização que produz software amplamente
distribuído não é algo livre de desafios. Embora tais ocorrências tenham sido
tornadas públicas no passado e provavelmente continuem no futuro, esse
caminho certamente não é o mais fácil.

O rápido crescimento do malware
para Android pode ser atribuído à
modificação do código-fonte.

Modificar uma cópia do código-fonte é algo muito mais simples de se fazer,
especialmente com código interpretado, aberto ou descompilado. Adicionar
ou modificar rotinas é simples para qualquer pessoa apta a escrever código
na linguagem de programação relevante.
Essa facilidade é um fator fundamental no crescimento rápido do malware
para Android, no qual a criação de aplicativos imitados é uma ocorrência
regular. No ano passado, a Lookout divulgou adware troianizado que imitava
20.000 aplicativos populares. Nossos dados mostram que esse número foi
inflado para quase 700.000 em menos de um ano.

Total de binários maliciosos de Shuanet, Kemoge e Shedun
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E quanto a binários cujo código-fonte não está disponível, ou hackers pouco
familiarizados com programação na linguagem necessária?

Programas de aplicação de
patches em binários (patchers)
surgiram nos últimos anos para
simplificar o processo de adição
de cargas virais de malware a
aplicativos já compilados.

Patchers
Programas de aplicação de patches em binários (patchers) surgiram
nos últimos anos para simplificar o processo de adição de cargas virais
a aplicativos já compilados. Diferentemente dos binders, os patchers
modificam os executáveis em vez de criar novos. As cargas virais são inseridas
estrategicamente, com o objetivo de preservar perfeitamente o uso do
aplicativo. Essas ferramentas podem ser utilizadas em três cenários: lado do
atacante/servidor, lado do cliente ou como interceptador.

Aplicação de patches no lado do atacante ou do servidor. Ferramentas são executadas
local ou remotamente para aplicar patches estaticamente em binários, os quais podem
ser utilizados para substituir suas contrapartes desejadas.

Aplicação de patches no lado do cliente. De maneira semelhante, ferramentas podem ser
executadas no endpoint para aplicar patches em arquivos locais.

Compartilhe este relatório
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Aplicação de patches por interceptação. Um servidor proxy modifica binários entre
a fonte original e o destino final.

Seja qual for a abordagem de distribuição, os binários são modificados
para assumir o lugar de aplicativos desejados ou conhecidos. A aplicação
de patches em binários é, provavelmente, utilizada mais intensamente
atualmente no campo dos aplicativos para Android. Kits como AndroRat
e Dendroid são responsáveis por dezenas de milhares de imitações de
aplicativos que abrigam cargas virais maliciosas.

Total de malware AndroRat/Dendroid
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Binários maliciosos de Android modificados com kits de backdoor populares.
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O BackDoor Factory (BDF) é um popular patcher executável de código aberto
com suporte para aplicação de patches em binários de Windows, Mac e Linux.
Os programas-alvo são modificados para incluir código shell predefinido
ou especificado pelo usuário. O BDF permite que o operador especifique
muitas opções, como IP do host, porta e onde inserir o código shell dentro
do alvo. O código pode ser colocado no espaço livre de um programa e se
espalhar por uma ou mais cavidades, preservando assim o tamanho original
do arquivo e a geometria do executável. Essa tática pode tornar ineficazes
determinados vetores de recursos em algoritmos de autoaprendizagem
aplicados a tais ameaças.

Binários transformados em cavalos de Troia
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Fonte: McAfee Labs.

Distribuição dos 29.000 binários troianizados de Windows descobertos nos últimos
dois anos.
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Um binário PuTTY modificado pelo BDF com uma carga viral dividida entre múltiplas
cavidades.
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O Backdoor Factory Proxy (BDFProxy) leva o BDF um passo adiante ao aplicar
patches em tempo real aos executáveis durante seu download, adotando uma
postura de ataques de interceptação. Joshua Pitts, autor das ferramentas BDF,
descobriu que essa abordagem vinha sendo utilizada ampla e ativamente
em 2014, quando aplicativos eram transferidos por download através de um
nó de saída do Tor na Rússia. Essa descoberta foi feita aproximadamente
uma hora após o início de sua pesquisa. Particularmente, todos os arquivos
executáveis de Windows não compactados servidos por conexões HTTP não
seguras eram modificados para incluir o malware OnionDuke.

Quem está em risco?
Esses cenários de ataque aplicam-se à maioria dos usuários de Internet.
Mesmo os que raramente instalam novos aplicativos provavelmente têm os
aplicativos existentes configurados para atualizações automáticas. Ainda é
comum que os servidores de atualização entreguem binários por conexões
HTTP não seguras. Conectar-se a hotspots de Wi-Fi abertos proporciona a
outros uma oportunidade de realizar ataques de interceptação. A execução de
programas não confiáveis continua sendo um vetor de ataque significativo e
o uso sempre crescente de bibliotecas compartilhadas aumenta o risco geral,
especialmente no que se refere a dispositivos móveis e à Internet das Coisas.

Políticas e procedimentos recomendados
Uma VPN deve ser utilizada ao se conectar a uma rede não confiável.
Os administradores devem manter o software de segurança atualizado
e contar com indicadores fortes de confiança em vez dos que podem ser
forjados em um ataque. Os aplicativos devem ser assinados e verificados
com uma cadeia de confiança. Análises forenses devem incluir correlação de
hashes com fontes confiáveis.
O software de segurança deve incluir análise dinâmica para sinalizar ações
espúrias, independentemente de inspeções de binários iniciais, devido aos
limites da varredura estática. Monitoramento comportamental, reputação
de Web e de IP, varredura de memória e contenção de aplicativos são
componentes bem-vindos em uma solução completa.
Downloads de fornecedores devem ocorrem via conexões seguras e todo
o código deve ser assinado. Isso reduz consideravelmente os ataques de
interceptação. Os fornecedores de software devem incluir autovalidação em
seus aplicativos, auditar regularmente seu código, utilizar ferramentas de
análise estática de código e realizar avaliações independentes.

Compartilhe este relatório
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Resumo

Para saber como os produtos
da McAfee podem ajudar na
proteção contra software
legítimo troianizado, clique aqui.

O problema dos aplicativos legítimos troianizados provavelmente piorará
antes de melhorar. Avanços em pesquisa e desenvolvimento sobre testes de
penetração e avaliação de vulnerabilidades tornam mais fácil tanto descobrir
aplicativos e sistemas vulneráveis, quanto explorá-los. Já vimos como tais
ferramentas são combinadas e aperfeiçoadas. As defesas precisam evoluir de
maneira semelhante para superar essa ameaça crescente.
Para saber como os produtos da McAfee podem ajudar na proteção contra
software legítimo troianizado, clique aqui.
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Malware
Novos itens de malware
60.000.000

O crescimento do malware
novo exclusivo caiu 21% no
terceiro trimestre.
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Total de malware
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Malware móvel novo
2.000.000

Catalogamos mais de dois
milhões de novas ameaças
de malware móvel novo no
terceiro trimestre.
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Total de malware móvel
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Taxas regionais de infecção por malware móvel
no terceiro trimestre de 2016
(porcentagem de clientes móveis que relatam infecções)
As taxas de infecção na África e na
Ásia caíram em 1,5%, enquanto na
Austrália aumentaram em 2% no
terceiro trimestre.
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Fonte: McAfee Labs, 2016.

Taxas globais de infecção por malware móvel
(porcentagem de clientes móveis que relatam infecções)
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Malware de Mac OS novo
60.000

O malware novo para Mac OS
disparou 637% no terceiro
trimestre, mas o aumento
se deveu principalmente a
uma única família de adware,
a Bundlore.
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Total de malware de Mac OS
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Novos binários assinados maliciosos
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Total de binários assinados maliciosos
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Malware de macro novo
200.000

O malware de macro novo para
Microsoft Office (principalmente
Word) deu continuidade ao
aumento visto anteriormente
no segundo trimestre.
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Total de malware de macro
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Ameaças via Web
Novos URLs suspeitos
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Novos URLs de phishing
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Novos URLs de spam
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Volume global de spam e e-mail
(trilhões de mensagens)

7
6
5
4
3
2
1
0
T4
2014
Spam

T1

T2

2015

T3

T4

T1

T2
2016

T3

E-mail legítimo
Fonte: McAfee Labs, 2016.
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300

A rede de bots Necurs
multiplicou em quase sete
vezes seu volume no segundo
trimestre, tornando-se a rede de
bots de spam de maior volume
no terceiro trimestre. Também
medimos uma queda acentuada
no envio de spam pela Kelihos,
o que resultou no primeiro
declínio em volume trimestral
que observamos em 2016.

E-mails de spam das dez principais redes de bots
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Redes de bots predominantes mundialmente
Wapomi

A Wapomi, que entrega worms
e downloaders, manteve-se na
primeira colocação no terceiro
trimestre, mas com queda em
relação aos 45% do segundo
trimestre. O ransomware
CryptXXX servido por rede de
bots pulou para o segundo
lugar; ele foi responsável
por apenas 2% do tráfego no
último trimestre.
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Principais países que hospedam os servidores
de controle das redes de bots
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Principais ataques de rede
2%
Os métodos dos principais
ataques de rede permaneceram
relativamente inalterados em
relação ao trimestre anterior.
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