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Introdução
Bem-vindo ao Relatório do McAfee Labs sobre ameaças, dezembro de 2018. Nesta edição, destacamos as notáveis
pesquisas investigativas e tendências em observações e estatísticas sobre ameaças reunidas pelas equipes do
McAfee Advanced Threat Research e do McAfee Labs no terceiro trimestre de 2018.
®

Estamos muito entusiasmados por lhe apresentar novos insights e um novo formato neste relatório. Estamos
empenhados em ouvir novos clientes para determinar o que eles consideram importante e como podemos agregar
valor. Nos últimos meses, reunimos mais informações sobre ameaças, correlacionando e analisando dados para
proporcionar insights mais úteis sobre o que está acontecendo no cenário de ameaças em evolução. A McAfee
mantém estreita colaboração com a MITRE Corporation na extensão das técnicas de sua base de conhecimentos
MITRE ATT&CK™ e agora incluímos o modelo em nosso relatório. Acabamos de iniciar o aprimoramento de nossos
processos e relatórios. Você pode esperar mais de nós e sua opinião é bem-vinda.

Os mercados da Dark Web
concentram-se na venda
de narcóticos e outros bens
ilícitos. Esses mercados
oferecem ferramentas de
hacking, hackers de aluguel
e registros de dados.

Embora os desdobramentos da derrubada de mercados clandestinos ainda sejam percebidos no terceiro trimestre,
muitos outros mercados clandestinos preencheram avidamente essa lacuna. Com os serviços em oferta, a eficácia dos
criminosos cibernéticos está aumentando. Durante esse trimestre, observamos também uma atividade maior na família
de ransomware GandCrab. A utilização de um programa de afiliados, a agilidade no desenvolvimento e a combinação de
outros serviços de crime cibernético, como kits de exploração, resultou em uma grande onda de ataques dessa família.
O terceiro trimestre também se destacou por grandes conferências de segurança. Representantes da equipe McAfee
Advanced Threat Research compartilharam insights de suas pesquisas em vários desses eventos. Na DEF CON,
nós demonstramos como um atacante pode manipular dispositivos médicos. Durante a Black Hat USA, a equipe
divulgou pesquisas sobre reutilização de código por famílias de malware da Coreia do Norte que revelaram links
até então não descobertos.
Também demos boas-vindas a clientes e parceiros enquanto compartilhávamos nossa mais recente pesquisa nas
conferências McAfee MPOWER em Las Vegas, Sydney, Tóquio e Roma. Durante esse trimestre, estivemos ocupados
analisando ameaças, dando boas-vindas aos novos pesquisadores da equipe e, principalmente, publicando nossas
descobertas. Você pode ler nossos resultados em nossa página de blogs e na página de nossa equipe.
Esperamos que você goste do novo formato e aguardamos ansiosamente sua opinião.
— Raj Samani, cientista-chefe e associado da McAfee
Twitter: @Raj_Samani
— Christiaan Beek, cientista-chefe
Twitter: @ChristiaanBeek
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Fóruns clandestinos aumentam a eficácia
dos criminosos cibernéticos
Mercados da Dark Web
O efeito dominó da derrubada dos mercados Hansa
e AlphaBay na Dark Web continuou sendo percebido
no terceiro trimestre. Mercados concorrentes, como
Dream Market, Wall Street Market e Olympus Market
preencheram avidamente a lacuna resultante da atuação
das autoridades policiais no ano passado.
Wall Street Market e Dream Market tornaram-se os
maiores mercados. O Olympus Market, que estava em
vias de se tornar um dos maiores mercados, desapareceu
subitamente no terceiro trimestre. Especula-se que
esse desaparecimento foi um esquema de fechamento
iniciado pelos administradores do mercado para roubar
dinheiro de seus próprios fornecedores e usuários.
A equipe McAfee Advanced Threat Research observou
uma mudança nas plataformas da Dark Web. Diversos
vendedores individuais afastaram-se dos grandes mercados
e abriram seus próprios mercados específicos. Eles esperam
não ser notados pelas autoridades policiais e construir uma
relação de confiança com seus clientes, sem o receio de um
fechamento súbito por partes dos donos dos mercados.
Essa mudança deu início a uma nova linha de negócios:
desenvolvedores de sites desafiadores que se oferecem
para criar mercados ocultos para aspirantes a fornecedores.
Outros fornecedores estão se afastando da rede TOR
e optando por plataformas como Telegram para oferecer
seus bens e serviços.

TÓPICO EM DESTAQUE

Os mercados da Dark Web, geralmente acessíveis via TOR,
concentram-se na venda de narcóticos e outros bens
ilícitos. Esses mercados também oferecem ferramentas
de hacking, hackers de aluguel e registros de dados.
A facilidade de acesso de um grande público a esses
mercados é um fator preponderante. Dados digitais
roubados, que constituem grande parte dos lucros,
continuarão sendo a principal motivação. Enquanto houver
tais mercados, precisaremos proteger nossos dados.

Fóruns de hackers clandestinos
Diferentemente dos mercados da Dark Web, os fóruns
de hackers clandestinos são menos acessíveis ao público
e se concentram em assuntos relacionados ao crime
cibernético. A McAfee pesquisou vários desses locais
de encontro no terceiro trimestre para determinar os
tópicos que mais se destacam.
Vazamento de credenciais de usuário: o abuso de
credenciais é um dos tópicos mais populares nesse
submundo e as grandes violações de dados sobre as
quais lemos mantêm essa popularidade. O uso de contas
válidas facilita imensamente o acesso e o controle sobre
a vida pessoal de um indivíduo por parte de criminosos
cibernéticos. Os criminosos cibernéticos costumam
se interessar por contas de e-mail porque estas são
utilizadas regularmente para recuperar credenciais
de login de outros serviços on-line. Reutilizar senhas,
não ativar a autenticação por dois fatores e não trocar
as senhas regularmente são os principais fatores que
tornam esses ataques tão eficazes.
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Discussões sobre CVE: vimos várias menções a Common
Vulnerabilities and Exposures (exposições e vulnerabilidades
comuns). As CVEs mais recentemente publicadas foram
tópicos de destaque nas discussões sobre kits de exploração
de navegador — RIG, Grandsoft e Fallout — e sobre
ransomware, especialmente o GandCrab. Nos fóruns
clandestinos menos técnicos e em inglês, observamos
várias discussões sobre implementações de CVEs antigas
em ferramentas familiares, como Trillium MultiSploit. Essas
conversas mostram que os criminosos cibernéticos estão
ávidos por utilizar as vulnerabilidades, tanto novas quanto
antigas, como armas. A popularidade desses tópicos nos
fóruns clandestinos deve servir de alerta para que as
organizações priorizem o gerenciamento de vulnerabilidades
em seus planos de resiliência cibernética.
Malware de roubo de cartões de crédito que visam
sites de e-commerce: o roubo de cartões de crédito em
grande escala migrou dos sistemas de ponto de venda
para plataformas de pagamento (de terceiros) em grandes
sites de e-commerce. Grupos como o Magecart foram
responsáveis por muitas manchetes nos últimos meses,
extraindo com sucesso dados de milhares de cartões
de crédito diretamente dos sites das vítimas. Essas
violações alimentaram uma demanda clandestina por
ferramentas maliciosas, como MagentoCore, que estão
sendo utilizadas para roubar dados de cartões de crédito
por meio de injeção de código JavaScript malicioso em
plataformas Magento vulneráveis.
Lojas de cartões de crédito: apesar da diminuição na
fraude em pontos de venda (como “skimming”), grandes
roubos recentes de cartões de crédito mantêm um
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suprimento constante de dados de cartões “novos”
oferecidos em “sites-depósitos”, como JokerStash,
Trump’s Dumps e Blackpass.

Figura 1. Página de login do Trump’s Dumps.

As empresas de cartões de crédito e os sites de e-commerce
estão avançando na detecção de fraudes, por exemplo,
implementando verificações de localização geográfica de
IP em compras on-line. Toda ação produz uma reação,
contudo, temos notado uma demanda maior por máquinas
comprometidas situadas no mesmo CEP que informações
de cartão de crédito roubadas. Os mercados clandestinos
que vendem acesso via protocolo de desktop remoto (RDP)
fazem uso disso.

Lojas de RDP
No início do terceiro trimestre publicamos um relatório
extensivo sobre plataformas on-line que vendem acesso
RDP a máquinas invadidas. Os criminosos oferecem
logins para sistemas de computador do mundo todo,
sejam sistemas residenciais, médicos ou mesmo
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Figura 2. A loja de RDP Blackpass oferece contas on-line e cartões de crédito possivelmente ligados a uma das violações do Magecart.

governamentais. As lojas de RDP continuaram populares
no decorrer desse trimestre e continuam a atender
criminosos que desejam cometer fraudes de cartão
de crédito, mineração de criptomoedas, ransomware
e fraude de conta. Lojas de RDP, como a Blackpass,
oferecem em um só lugar acesso a todas as ferramentas
utilizadas para a prática de fraudes. Além do acesso RDP,
elas oferecem números de seguridade social (dos EUA),
dados bancários e contas on-line.
Os fraudadores continuam precisando de sistemas
acessíveis via RDP com várias contas on-line ativas.
Criminosos podem utilizar esse acesso para encomendar
bens on-line utilizando as contas de suas vítimas e ter
os bens enviados para outros lugares. O RDP continua
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sendo o calcanhar de Aquiles de muitas organizações,
a julgar pela quantidade de ataques direcionados de
ransomware, como SamSam, BitPaymer e GandCrab,
que se aproveitam do RDP como método de entrada.
Ransomware como serviço
Nos fóruns clandestinos há um grande interesse
por grandes famílias de ransomware como serviço,
por exemplo, GandCrab. Esses desenvolvedores
estão formando parcerias estratégicas com outros
serviços essenciais, como serviços de encriptação
e kits de exploração, para melhor atender seus
clientes e aumentar as taxas de infecção. No final
do terceiro trimestre publicamos uma pesquisa sobre
como a versão mais recente do GandCrab estabeleceu
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Figura 3. A parceria NTCrypt-GandCrab anunciou um preço especial para usuários do GandCrab.

uma parceria com o relativamente novo serviço de
encriptação NTCrypt. Essa parceria foi formada após
o NTCrypt ganhar um concurso de encriptação lançado
pelo grupo responsável pelo GandCrab. Os serviços
de encriptação oferecem ocultação de malware para
contornar produtos de segurança antimalware.
Malware para Android: vimos um aumento em
discussões sobre malware móvel, principalmente
para Android e com ênfase em redes de bots, fraude
bancária, ransomware e como contornar autenticação
por dois fatores.
Outros exemplares de malware e redes de bots:
esses dois assuntos formam a espinha dorsal do crime
cibernético e são tópicos regulares nas discussões do
submundo do crime cibernético. Além de discussões
7
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sobre grandes redes de bots e famílias de malware
bem conhecidas, vimos diversas discussões sobre
cavalos de Troia de acesso remoto, malware para
mineração de criptomoedas e redes de bots sem nome
e de pequeno porte. Fora o GandCrab e seus serviços
parceiros, nenhuma outra família de malware específica
destacou‑se nas discussões clandestinas.
Negação de serviço distribuída: métodos de ataque
de DDoS e serviços booter/stresser continuaram sendo
tópicos de destaque entre criminosos cibernéticos jovens;
vimos tais tópicos sendo discutidos mais frequentemente
em fóruns menos técnicos e em inglês.
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As famílias de ransomware diminuem em número
Embora tenha havido uma queda no número de famílias
exclusivas nos últimos meses, o ransomware continuou
ativo no terceiro trimestre. A queda nas novas famílias
pode ser decorrente do grande número de perpetradores
de ransomware migrando para um modelo de negócios
mais lucrativo: mineração de criptomoedas.
Uma das famílias de ransomware mais ativa no terceiro
trimestre foi a GandCrab. Devido a seu esquema de
afiliação, vários participantes iniciavam suas campanhas
quando novas versões eram lançadas. Muitas versões
apareciam enquanto os desenvolvedores tentavam ficar
à frente das respostas do setor de segurança. O grande
volume de amostras do GandCrab contribuiu para
o aumento do ransomware novo no terceiro trimestre.
Algumas das mudanças que observamos foram
as seguintes:
■■

■■

■■

■■

Acréscimo ao kit de exploração Fallout para
incrementar infecções
Uso da vulnerabilidade CVE-2018-8440 (um patch foi
lançado em setembro) para incrementar infecções
Acréscimo de uma extensão aleatória de cinco
caracteres para encriptar arquivos
Acréscimo da capacidade de eliminar processos
relacionados a Word, Excel, SQL Server, Oracle,
PowerPoint, Outlook e outros

A maior mudança que notamos foi o aumento no valor
do pagamento de resgate. A versão 5 do GandCrab exige
que a vítima pague US$ 2.400 pela chave criptográfica.
As versões anteriores exigiam US$ 1.000.
8

Relatório do McAfee Labs sobre ameaças, dezembro de 2018

Novas famílias de ransomware
120
100
80
60
40
20
0

T3

T4

T1

T2
2018

2017

T3

Fonte: McAfee Labs, 2018.

Novas amostras de ransomware
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

T4
2016

T1

T2

T3
2017

T4

T1

T2
2018

T3

Seguir

Fonte: McAfee Labs, 2018.

Compartilhar

RELATÓRIO

TÓPICO EM DESTAQUE

Similaridades entre a versão 5 e as versões anteriores:
■■
■■

■■

■■

Não infecta usuários russos
Contém uma lista predefinida de URLs que são
contactados para enviar as informações dos
sistemas das vítimas
O site de resgate/pagamento/descriptografia ainda está
na Dark Web, em hxxp://gandcrabmfe6mnef[.]onion
Utiliza a chave predefinida “jopochlen” para criptografar
informações das vítimas com o algoritmo RC4

A equipe Advanced Threat Research escreveu um
relatório extensivo sobre a versão 5 do GandCrab
e suas modificações.
Uma outra família de ransomware ativa no terceiro
trimestre foi a Scarab, que lançou seis novas variantes,
juntamente com diversas atualizações para as variantes
atuais (novas extensões adicionadas aos arquivos
criptografados, novas notas de ransomware, etc.).
O ransomware não parece visar especificamente
um setor ou região.

Novas variantes no terceiro trimestre:
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Scarab-Omerta — Julho
Scarab-Bin — Julho
Scarab-Recovery — Julho
Scarab-Turkish — Julho
Scarab-Barracuda — Julho
Scarab-CyberGod — Agosto

Atualizadas no terceiro trimestre:
■■
■■
■■
■■
■■

Scarab-Please — Ransomware
Scarab-Bitcoin — Ransomware
Scarab-Crypt000 — Ransomware
Scarab-DiskDoctor — Ransomware
Scarab-Bomber — Ransomware
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Figura 4. A equipe Advanced Threat Research mapeou malware e outros ataques do terceiro trimestre em relação à estrutura MITRE ATT&CK™.
Foram removidas as técnicas ausentes. Quanto mais obscuro o cenário, mais frequentemente a técnica era utilizada.
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A explosão da mineração de criptomoedas
continua
A mineração de criptomoedas por meio de malware foi
uma das grandes histórias de 2018. O total de malware
“minerador de moedas” cresceu mais de 4.000% no
ano passado.

4.500.000

Os mineradores de criptomoedas aproveitam-se de
qualquer cenário confiável. Alguns pesquisadores de
segurança descobriram que repositórios não oficiais
do player de mídia de código aberto Kodi estavam
servindo complementos modificados que instalavam
malware de mineração de criptomoedas. Essa operação
começou em 2017.

Malware de mineração
de criptomoedas novo
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Fonte: McAfee Labs, 2018.

O pesquisador de segurança Remco Verhoef descobriu
uma ameaça contra Mac OS, posteriormente denominada
OSX.Dummy, que era distribuída em grupos de discussão
sobre mineração de criptomoedas. A exploração era
simples, exigindo que as vítimas executassem um
comando de uma linha no terminal OSX para fazer
o download e executar a carga viral.
O perpetrador escreveu mensagens em canais do Slack,
Telegram e Discord sugerindo aos usuários que fizessem
o download do software para corrigir problemas de cripto.
O software falso era executado com uma única linha

10

em Bash. Os usuários essencialmente infectavam seus
próprios dispositivos em vez de serem vitimados por uma
exploração desconhecida ou por um kit de exploração.
Ao ser executado, o OSX.Dummy abre um shell reverso
em um servidor malicioso, dando ao atacante acesso ao
sistema comprometido.
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O malware de mineração
de moedas sequestra
sistemas para criar
(“minerar”) criptomoedas
sem o consentimento ou
o conhecimento das vítimas.
As novas ameaças de
mineração de criptomoedas
aumentaram incrivelmente
em 2018.

Uma outra campanha aproveita a vulnerabilidade
CVE‑2018-14847, explorando roteadores MikroTik não
corrigidos. O pesquisador de segurança Troy Mursch
detectou mais de 3.700 dispositivos comprometidos
atuando como mineradores. Essa campanha visava
principalmente a América do Norte e o Brasil.
Normalmente não pensaríamos em utilizar roteadores
ou dispositivos IoT (por exemplo, gravadores de vídeo
e câmeras IP) como mineradores de criptomoedas
porque suas CPUs não são tão poderosas quanto as de
computadores desktop e laptop. Contudo, devido à falta
de controles de segurança adequados, os criminosos
cibernéticos podem se beneficiar da quantidade em
vez da velocidade das CPUs. Se eles puderem controlar
milhares de dispositivos capazes de minerar por bastante
tempo, ainda poderão ganhar dinheiro.

Seguir
Compartilhar

RELATÓRIO

TÓPICO EM DESTAQUE

Execução

Persistência

Ampliação de privilégios

Evasão de defesas

Descoberta

Comando e controle

Execução por
carregamento
de módulos

Pasta de inicialização/
chaves de execução
do Registro

Controle de conta do
usuário contornado

Controle de conta do
usuário contornado

Consulta ao Registro

Ocultação de dados

Agendamento
de trabalho local

Interceptação

Interceptação

Tarefa agendada

Injeção de processos

Software de terceiros

Tarefa agendada

Porta pouco utilizada

Itens de inicialização

Figura 5. Estrutura MITRE ATT&CK™. Quanto mais obscuro o cenário, mais frequentemente a técnica era utilizada.

Ameaças móveis alimentadas
por aplicativos falsos
No total, o malware móvel novo caiu 24% no terceiro
trimestre e os usuários da segurança móvel da McAfee
relataram 36% menos infecções no trimestre. Apesar
da tendência de queda, o cenário de segurança móvel
detectou algumas ameaças incomuns no terceiro
trimestre. As ameaças novas variaram, desde falsos
aplicativos de “trapaças” para o jogo Fortnite que
instalavam malware, até cavalos de Troia bancários
e aplicativos que exibiam anúncios indesejados.
Nós observamos um ataque visando membros
das Forças de Defesa de Israel que instalava falsos
aplicativos de encontros para infectar seus dispositivos.
Os aplicativos falsos vazavam dados, como localização,
lista de contatos, áudios de chamadas telefônicas e uso
da câmera.
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Fonte: McAfee Labs, 2018.
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Taxas globais de infecção por malware móvel
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Fonte: McAfee Labs, 2018.

Taxas regionais de infecção por malware móvel
(percentual de usuários de dispositivos móveis que relataram infecções)
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No terceiro trimestre, a equipe de pesquisa de dispositivos
móveis da McAfee detectou uma ameaça que infectou
pelo menos 5.000 dispositivos. A ameaça Android/
TimpDoor espalha-se por phishing, utilizando mensagens
de texto para induzir as vítimas a fazer download e instalar
um aplicativo falso de mensagens de voz que permite aos
criminosos cibernéticos utilizar dispositivos infectados
como proxies de rede sem o conhecimento dos usuários.
Quando o aplicativo falso é instalado, um serviço em
segundo plano inicia um proxy Socks que redireciona
todo o tráfego de rede de um servidor de terceiros por
uma conexão criptografada através de um túnel Secure
Shell — permitindo acesso potencial a redes internas
e contornando mecanismos de segurança de rede,
como firewalls e monitores de rede.
Dispositivos que executam o TimpDoor podem atuar
como backdoors móveis para acesso indetectável
a redes corporativas e domiciliares porque o tráfego
malicioso e a carga viral são criptografados. Ou pior,
uma rede de dispositivos comprometidos também
pode ser utilizada para fins mais lucrativos, como
envio de spam e e-mails de phishing, execução de
fraude de cliques em anúncios ou o lançamento de
ataques de negação de serviços distribuída.
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Fonte: McAfee Labs, 2018.
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O aplicativo malicioso parece um aplicativo de voz legítimo, mas os botões e funções são falsos.

Figura 6. O aplicativo falso de mensagens de voz Android/TimpDoor.

Figura 7. Uma das características mais interessantes do Android/Timpdoor
é sua capacidade de manter a conexão SSH aberta.

Seguir

O aplicativo tem um alarme para manter a conexão estabelecida e faz uploads constantes de informações sobre
o dispositivo.
13

Relatório do McAfee Labs sobre ameaças, dezembro de 2018

Compartilhar

RELATÓRIO

TÓPICO EM DESTAQUE

O grupo Talos da Cisco descobriu uma campanha que infectou 13 iPhones com um gerenciador de dispositivos
móveis malicioso. O método de infecção ainda é desconhecido; os atacantes teriam necessitado de acesso físico
ou de técnicas de engenharia social para distribuir esses gerenciadores de dispositivos. O fluxo de trabalho da
infecção e suas capacidades podem ser vistos aqui:

Seguir
Compartilhar
Figura 8. Fonte: Cisco Talos Intelligence Group.
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Os atacantes utilizaram técnicas de sideloading (transferência entre dispositivos locais) de BOptions para injetar
uma biblioteca dinâmica e adicionar recursos nos aplicativos legítimos instalados. Esse ataque nos lembra de que
os ambientes de desenvolvimento e estruturais também são vulneráveis quando não estão devidamente protegidos.
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Figura 9. Estrutura MITRE ATT&CK™. Quanto mais obscuro o cenário, mais frequentemente a técnica era utilizada.

Cavalos de Troia bancários recorrem a tipos de arquivo incomuns
O malware bancário continuou sendo uma ameaça constante ao longo do ano, devido à eficácia das campanhas
e aos lucros auferidos pelos criminosos cibernéticos. No terceiro trimestre observamos um aumento em tipos de
arquivo incomuns utilizados em campanhas de spam. Esses ataques basearam-se em contornar sistemas de proteção
de e-mail, os quais são configurados para interromper e analisar arquivos compactados, scripts e outros arquivos
comuns do Office. Neste trimestre observamos arquivos IQY (um formato do Excel) enviados em levas separadas que
forneciam diversas famílias de malware para os dispositivos infectados. Essas campanhas pediam aos usuários que
clicassem nos e-mails utilizando frases de engenharia social convencional: “fotos enviadas”, “pagamento”, “por favor
confirme”. Essas campanhas foram responsáveis por aproximadamente 500.000 e-mails enviados mundialmente.
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Campanha de spam
Veriﬁca se o sistema
infectado está no Japão

PowerShell utiliza
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Troia envia
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Arquivos
IQY

Faz o download
e executa
o malware Ursnif

Arquivo IQY busca arquivo de
script em um URL especial
Figura 10. A cadeia de infecção emprega uma combinação de arquivos IQY com DDE e PowerShell para fornecer malware Ursnif ou Bleboh.

No terceiro trimestre observamos muitas campanhas utiilizando e-mails convincentes, voltados especificamente
para determinados setores e incentivando os usuários a clicar neles.
Nos últimos anos, instituições financeiras acrescentaram recursos para proteger seus clientes. Um método eficaz
é a autenticação por dois fatores para operações como transferência de fundos para outras contras ou acesso
a contas bancárias. No terceiro trimestre, a equipe Advanced Threat Research observou que uma notória família
de malware bancário atualizou suas “injeções de Web” para incluir operações de dois fatores e atacar determinadas
empresas financeiras.
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Figura 11. Um arquivo de injeção de Web para o malware Zeus Panda. Fonte: Cofense.

O Zeus Panda muda frequentemente suas injeções de Web para incluir novas técnicas para contornar as proteções
mais recentes aplicadas pelo setor financeiro.
No terceiro trimestre, algumas famílias de malware bem conhecidas atualizaram suas versões com pequenas
modificações. O cavalo de Troia bancário Kronos popularizou-se em 2014, quando foi descoberto. Este ano,
uma nova versão hospedou seu servidor de controle na rede TOR e renomeou o malware bancário como Osiris
para vender no mercado clandestino. Uma outra campanha nova visava usuários da Alemanha com arquivos .doc
maliciosos contendo macros que faziam o download do Kronos. O Kronos também foi fornecido no terceiro trimestre
pelo kit de exploração RIG, que anteriormente instalava o Zeus Panda.
Há muito tempo o malware bancário é popular no Brasil. No terceiro trimestre, a McAfee detectou uma nova
família visando o país: o CamuBot tenta se camuflar como um módulo de segurança supostamente exigido pelo
banco atacado. Em comparação com outras famílias de malware brasileiras, o CamuBot tem poucas semelhanças.
O CamuBot incorporou características de famílias de malware não brasileiras, como TrickBot, Ursnif, Dridex e Qakbot.
Trata-se de uma grande mudança no malware voltado contra brasileiros; a maioria das ameaças é menos sofisticadas
em comparação com o malware bancário que atinge outros continentes. As quadrilhas cibernéticas organizadas no
Brasil são muito ativas no ataque aos seus conterrâneos. Eles aprenderam muito com seus colegas da Europa Oriental
e adaptaram seu malware para incluir técnicas utilizadas em outros lugares.

Seguir
Compartilhar

17

Relatório do McAfee Labs sobre ameaças, dezembro de 2018

RELATÓRIO

TÓPICO EM DESTAQUE

Execução

Persistência

Evasão de defesas

Acesso
a credenciais

Descoberta

Movimento
lateral

Coleta

Vazamento

Comando
e controle

Exploração para
execução no cliente

Kit de inicialização

Assinatura de código

Interceptação

Descoberta de janela
de aplicativo

DCOM

Dados da área
de transferência

Dados compactados

Codificação de dados

PowerShell

Módulos e extensões
de kernel

DCShadow

Captura de digitação

Descoberta de
arquivos e diretórios

Passagem de hash

Coleta de e-mails

Vazamento por
protocolo alternativo

Porta pouco utilizada

Instrumentação
de gerenciamento
do Windows

Agendamento
de trabalho local

Exclusão de arquivos

Varredura de
serviços de rede

Protocolo de desktop
remoto

Inicialização de
aplicativo do Office

Modificação
do Registro

Descoberta
de dispositivos
periféricos

Pasta de inicialização/
chaves de execução
do Registro

Injeção de processos

Descoberta de
processos

Ponto fraco
nas permissões
de Registro de
um serviço

Script

Consulta ao Registro

Acondicionamento
de software

Descoberta de
software de
segurança
Descoberta de
informações
do sistema
Descoberta da hora
do sistema

Figura 12. Estrutura MITRE ATT&CK™. Quanto mais obscuro o cenário, mais frequentemente a técnica era utilizada.

Kits de exploração acrescentam suporte para vulnerabilidades e ransomware
Os kits de exploração são os veículos de entrega de muitas operações do crime cibernético. Alguns podem continuar
no ramo, enquanto outros são eliminados por ações de autoridades policiais. No terceiro trimestre encontramos dois
novos kits de exploração em cena.
Fallout: esse kit de exploração foi descoberto em agosto. Ele se aproveita de falhas no Adobe Flash Player e no
Microsoft Windows. Uma infecção bem-sucedida permite que um atacante faça download de malware no computador
da vítima. Esse kit de exploração tem semelhanças com o kit de exploração Nuclear. O Fallout foi encontrado durante
uma investigação em algumas organizações japonesas, embora ele não ataque apenas uma região específica.
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CVE‑2018-4878 e CVE-2018-8174 são as duas únicas vulnerabilidades incluídas nesse kit, sendo a segunda utilizada
para disseminar o GandCrab versão 5.
O gráfico seguinte baseia-se na telemetria do McAfee® Global Threat Intelligence. Ele mostra a distribuição de
quatro amostras do ransomware GandCrab versão 5 que medimos entre o final de setembro e o início de outubro.
Essas amostras foram muito provavelmente disseminadas por meio do kit de exploração Fallout. O gráfico mostra
uma taxa de infecção típica de kit de exploração, com um alto nível de acertos no início e uma queda súbita em
um breve período de tempo. Este é um modelo de negócios comum para kits de exploração: um cliente paga pelas
instalações ou por um período de tempo determinado. O aumento em 28 de setembro foi provavelmente devido
ao lançamento de uma outra rodada de amostras por parte de afiliados.

Relatos do McAfee GTI sobre o ransomware GandCrab versão 5 ao longo de dez dias

Hashes
e168e9e0f4f631bafc47ddf23c9848d7
96ead54f6aacd7c40e2d060cb303fa83
884f86d79065d97244eea7ab68b129ce
07fadb006486953439ce0092651fd7a6

24/set 25/set 26/set 27/set 28/set 29/set 30/set 01/out 02/out 03/out

Underminer: esse kit de exploração foi descoberto em julho. Ele protege o seu próprio código e o tráfego do servidor de
controle com criptografia RSA e aproveita falhas no Microsoft Internet Explorer e no Flash Player para infectar os usuários
com uma variedade de malware, incluindo mineradores de criptomoedas e kits de inicialização. O kit de exploração visa
usuários da região Ásia-Pacífico. Duas vulnerabilidades foram adicionadas a esse kit no terceiro trimestre: CVE‑2018‑4878
(Adobe Flash Player <= 28.0.0.137 Execução remota de código após liberação de memória) e CVE-2018‑8174
(Vulnerabilidade de execução remota de código no mecanismo VBScript do Windows; para obter mais informações,
consulte a seção seguinte).
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Figura 13. Estrutura MITRE ATT&CK™. Quanto mais obscuro o cenário, mais frequentemente a técnica era utilizada.

Vulnerabilidades abrem portas para código shell e ampliação de privilégios
No terceiro trimestre, três vulnerabilidades destacaram-se pelo uso de novas campanhas ou famílias de malware.
Vulnerabilidade de execução remota de código no mecanismo VBScript do Windows (CVE-2018-8174).
Essa falha foi corrigida em maio, mas foi explorada no terceiro trimestre pela “Operation Personality Disorder”.
Os atacantes utilizaram documentos RTF maliciosos contendo VBScript para explorar uma falha no Internet Explorer
e iniciar o código shell. O código instalava uma carga viral de backdoor e dava controle sobre os sistemas infectados.
A campanha era realizada pela Cobalt Gang, cujo suposto líder foi preso na Espanha em 2018.
Essa vulnerabilidade foi adicionada no terceiro trimestre a dois novos kits de exploração: Fallout e Underminer. A falha
também foi utilizada para infectar usuários com o GandCrab versão 5 via Fallout. Os perpetradores de ameaças por
trás da campanha de anúncios maliciosos utilizaram sites de anúncios legítimos para redirecionar as vítimas para uma
página que continha o kit de exploração. A página em questão continha um código VBScript com codificação Base64
que era decodificado por uma função em JavaScript. O código decodificado executava código shell explorando a falha
no mecanismo VBScript. Em seguida, o código shell fazia o download da carga viral, a qual carregava o GandCrab na
memória do sistema infectado.
Vulnerabilidade de ampliação de privilégios de ALPC do Windows (CVE-2018-8440). Essa vulnerabilidade foi
corrigida em setembro. A falha de dia zero apareceu nas manchetes após o pesquisador de segurança que descobriu
a falha ter postado detalhes de prova de conceito no Twitter e no GitHub no final de agosto — levando a Microsoft
a incluir uma correção nas atualizações de setembro. A falha permitia que qualquer um com direitos de acesso local
obtivesse privilégios de sistema. A vulnerabilidade foi utilizada para infectar os usuários com o GandCrab explorando
uma falha de ampliação de privilégios no Windows, possibilitando ao ransomware obter mais privilégios e criptografar
tantos arquivos quanto possível. O ataque tenta explorar um problema com o sistema de tarefas do Windows no qual
o sistema operacional trata inadequadamente referências a uma chamada de procedimento local avançada. Devido
à maneira como o autor do malware compilou o código, uma versão do código de exploração funcionava somente no
Windows 7 através do Windows 10 Server. O código compilado não funcionava no Windows XP ou no Windows Vista
porque um arquivo necessário para algumas chamadas, xpsprint.dll, não existe nessas versões antigas.
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Vulnerabilidade de corrupção de memória no mecanismo de script (CVE-2018-8373). Uma variante de uma
vulnerabilidade de execução remota de código com o mecanismo de script do Internet Explorer fornecia o QuasarRAT.
A exploração não funcionava perfeitamente em todos os ambientes e nem sempre tinha êxito na entrega do malware.
Vários grupos de analistas de segurança, incluindo a equipe McAfee Advanced Threat Research, publicaram informações
sobre a campanha e sobre como funciona o malware. Segundo uma equipe, VBScript!AccessArray armazena o endereço
do elemento de uma matriz na pilha. Em seguida, VBScript!AssignVar aciona a chamada à função Default Property Get
no script para modificar o comprimento da matriz. Isso libera a memória do elemento, cujo endereço foi salvo na pilha
por VBScript!AccessArray. Após a correção, a função SafeArrayLock é adicionada para bloquear a matriz atual antes de
VBScript!AssignVar, para que o comprimento da matriz não possa mais ser modificado na função Default Property Get.
O diagrama seguinte representa a frequência de exploração das vulnerabilidades utilizadas em campanhas
de malware durante uma semana média no terceiro trimestre. Os atacantes empregaram a maioria dessas
vulnerabilidades para transformar um documento em arma e instalar e iniciar um programa malicioso:

Número médio semanal de explorações de vulnerabilidades
por campanhas de malware no terceiro trimestre
40
35
30
25
20
15
10
5

64

Compartilhar
Fonte: McAfee Labs, 2018.
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Ataques direcionados motivados por espionagem cibernética
No terceiro trimestre, a equipe Advanced Threat Research registrou mais de 35 ataques direcionados conhecidos
publicamente. A espionagem cibernética foi o maior fator de motivação desses ataques. As atividades foram
relacionadas principalmente a tensões políticas em várias regiões que inspiraram grupos nacionais a realizar
operações cibernéticas para obtenção de informações.
A McAfee acredita que grupos adversários patrocinados pelo governo russo realizaram várias operações durante
o terceiro trimestre. Os mais ativos durante esse período foram os grupos APT28, Dragonfly e Sandworm,
que visaram os setores governamental, energético e militar.
Pesquisadores do ESET descobriram o primeiro rootkit que explora Unified Extensible Firmware Interface (UEFI);
o malware foi desenvolvido e utilizado pelo APT28, segundo o ESET. A ameaça, chamada LoJax, infecta a UEFI.
Quando a UEFI é infectada, o LoJax pode sobreviver a uma reinicialização da máquina e até mesmo a uma substituição
de disco rígido. Para distribuir o malware, os adversários utilizaram versões “troianizadas” do software antirroubo
LoJack. As vítimas foram entidades governamentais dos Bálcãs, bem como da Europa Central e Oriental, segundo
a telemetria dos pesquisadores.
Alguns desses grupos estão agora utilizando mais ferramentas de código aberto, bem como macros e scripts.
Seu código não traz muita novidade além de aperfeiçoamentos básicos.
Duas campanhas são exemplos de ataques contra instituições financeiras.
Operation Double Infection (Operação Infecção Dupla): essa campanha foi descoberta em agosto; e-mails de
spearphishing contendo dois URLs maliciosos tentam instalar duas backdoors. Os e-mails parecem vir de instituições
financeiras e tentam roubar fundos das vítimas. Os atacantes por trás da operação concentram-se em empresas da
Europa Oriental e da Rússia.
Operation Personality Disorder (Operacão Transtorno de Personalidade): essa campanha utiliza um anexo
malicioso ou um URL contido em um e-mail para instalar a backdoor More_eggs. A exploração bem-sucedida
permite que os perpetradores da ameaça assumam o controle do computador, obtenham acesso a informações
do sistema e instalem a carga viral final: Cobalt Strike. Os e-mails de phishing parecem se originar de organizações
financeiras legítimas da Europa. Alguns dos arquivos RTF maliciosos utilizados nos ataques contêm explorações
para uma gama de vulnerabilidades, incluindo a CVE-2018-8174. (Para obter mais informações, consulte a seção
sobre vulnerabilidades.)
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Ambas as campanhas têm o seguinte em comum:
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Visam organizações financeiras da Europa Oriental e da Rússia.
Utilizam e-mails de phishing que parecem se originar de fornecedores ou empresas financeiras legítimas.
Utilizam documentos do Word maliciosos com código VBA para infectar sistemas após o usuário permitir
a execução de macros.
Utilizam backdoors binárias personalizadas em JavaScript disfarçadas de arquivos de texto para obter
acesso total ao sistema infectado.
Utilizam a ferramenta de linha de comando cmstp.exe (o Microsoft Connection Manager Profile Installer)
com um arquivo de informações de instalação malicioso para contornar o Microsoft Windows AppLocker
e fazer download e executar o código remoto.
Utilizam regsvr32.exe para contornar o Windows AppLocker.
São executadas pelo Cobalt Group, notório perpetrador de ameaças. Esse grupo opera desde 2013, pelo menos,
e supostamente esteve por trás de mais de 100 ataques contra instituições financeiras do mundo todo.
Um indivíduo suspeito de ser líder desse grupo foi preso em março, mas os ataques continuam.
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Figura 14. Estrutura MITRE ATT&CK™. Quanto mais obscuro o cenário, mais frequentemente a técnica era utilizada.
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ESTATÍSTICAS SOBRE AMEAÇAS

McAfee Global Threat Intelligence

A cada trimestre, o dashboard da nuvem do
McAfee® Global Threat Intelligence (McAfee GTI)
nos permite ver e analisar padrões de ataque do
mundo real que resultam em uma proteção melhor
para o cliente. Essas informações oferecem insights
sobre os inúmeros ataques sofridos por nossos
clientes. A cada dia, o McAfee GTI recebeu, em
média, 49 bilhões de consultas e 13 bilhões de linhas
de telemetria, enquanto analisava 5.600.000 URLs
e 700.000 arquivos, além de outros 200.000 arquivos
em uma área restrita (sandbox).
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O McAfee GTI testou 77 bilhões de arquivos suspeitos
e relatou 73 milhões destes (0,01%) como arriscados.
O McAfee GTI testou 16 bilhões de URLs
potencialmente maliciosos e relatou 63 milhões
destes (0,4%) como arriscados.
O McAfee GTI testou 15 bilhões de endereços IP
potencialmente maliciosos e relatou 66 milhões
destes (0,4%) como arriscados.
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Malware
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Fonte: McAfee Labs, 2018.

Total de malware de Mac OS

Malware de Mac OS novo
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Fonte: McAfee Labs, 2018.
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Os dados sobre malware
vêm do banco de dados de
amostras da McAfee, o qual
inclui arquivos maliciosos
coletados por spam traps
da McAfee, crawlers e envios
dos usuários, bem como de
outras fontes do setor.

Total de malware

Malware novo
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Malware de macro novo
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O malware de macro
normalmente chega na forma
de um documento do Word
ou do Excel em um e-mail de
spam ou anexo compactado.
Nomes de arquivo falsos, mas
tentadores, incentivam as
vítimas a abrir os documentos,
o que resulta em infecção,
caso macros sejam permitidas.

Fonte: McAfee Labs, 2018.

Muitas das macros utilizadas nos anexos são altamente ocultadas para dificultar a compreensão do funcionamento
das macros por parte dos analistas. Com o Vba2Graph, podemos visualizar o fluxo de execução de uma macro para
compreender o que poderia acontecer:

Figura 15. A função AutoOpen abre um shell no sistema da vítima e, em seguida, abre o PowerShell para fazer o download de um arquivo.
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O exemplo anterior é típico; vemos isso incorporado diariamente. Agora vejamos um exemplo mais obscuro:

Figura 16. Uma macro cria um novo arquivo e o executa, mas os nomes das funções estão ocultados.

Neste exemplo, ainda podemos determinar algumas das ações, mas um analista que esteja pesquisando isso
precisará se empenhar mais para compreender o que está acontecendo. Além disso, soluções de autoaprendizagem
que só examinam nomes de funções (Auto_Open) fracassam porque esses nomes estão ocultados. Porém, utilizando
múltiplos classificadores, podemos criar um modelo de autoaprendizagem bem-sucedido para determinar se as
macros são maliciosas, como fazemos na equipe Advanced Threat Research.
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As ameaças à Internet das
Coisas (IoT) visam uma
variedade de hardware,
incluindo câmeras IP,
roteadores domiciliares
e dispositivos inteligentes.
Essas ameaças geralmente
afetam sistemas baseados
em Linux.

Malware de IoT novo
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Fonte: McAfee Labs, 2018.

Binários assinados maliciosos novos
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Fonte: McAfee Labs, 2018.

As autoridades de certificação
oferecem certificados digitais
que fornecem informações
uma vez que um binário
(ou aplicativo) seja assinado
e validado pelo provedor
de conteúdo. Quando
criminosos cibernéticos
obtêm certificados digitais
para binários assinados
maliciosos, a execução
dos ataques se torna muito
mais simples.
Seguir
Compartilhar

30

Relatório do McAfee Labs sobre ameaças, dezembro de 2018

RELATÓRIO

ESTATÍSTICAS SOBRE AMEAÇAS

Para saber mais sobre ameaças
em JavaScript e PowerShell,
leia “A ascensão do malware
baseado em script”, de uma
edição anterior do Relatório
do McAfee Labs sobre ameaças.

Malware de JavaScript novo

Malware de PowerShell novo
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Fonte: McAfee Labs, 2018.

Fonte: McAfee Labs, 2018.

Malware de exploração novo
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As explorações tiram proveito
de bugs e vulnerabilidades
em software e hardware.
Ataques de dia zero são
exemplos de explorações bemsucedidas. Para conhecer um
exemplo, consulte a seguinte
postagem do McAfee Labs:
“Analyzing Microsoft
Office Zero-Day Exploit
CVE-2017‑11826: Memory
Corruption Vulnerability”
(Análise da exploração
de dia zero do Microsoft
Office: CVE‑2017‑11826:
vulnerabilidade de
corrupção de memória).
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Fonte: McAfee Labs, 2018.
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Incidentes

Incidentes de segurança divulgados
publicamente, por região

10 principais vetores de ataque em 2017-2018
(número de violações reportadas)
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segurança são compilados
de várias fontes, incluindo
hackmageddon.com,
privacyrights.org/data‑breaches,
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e databreaches.net.
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Fonte: McAfee Labs, 2018.
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Os vetores de ataque,
na maioria, não são
conhecidos ou não são
divulgados publicamente.
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Principais setores visados nas
Américas do Norte e do Sul

10 setores mais visados em 2017-2018
(número de violações reportadas)
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Fonte: McAfee Labs, 2018.
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Ameaças na Web e pela rede
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Novos URLs de downloads maliciosos

Novos URLs de phishing
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O banco de dados da Web
McAfee® TrustedSource™
contém URLs (páginas da Web)
organizados em categorias,
com base em reputação na
Web, para uso com políticas de
filtragem no gerenciamento do
acesso à Web. URLs suspeitos
são o número total de sites
classificados como de alto ou
médio risco. Os URLs maliciosos
distribuem código, incluindo
executáveis de passagem (ou
“drive-by”) e cavalos de Troia,
desenvolvidos para sequestrar
a atividade ou as configurações
do computador. Os downloads
maliciosos vêm de sites
que permitem ao usuário
fazer, inadvertidamente,
download de código prejudicial
ou incômodo. URLs de
phishing são páginas da Web
frequentemente incluídas
em e-mails de boatos para
roubar informações de
contas do usuário.
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Principais exemplares de malware com conexão
a servidores de controle no 3° trimestre
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Fonte: McAfee Labs, 2018.

Principais países que hospedam os servidores
de controle das redes de bots no 3° trimestre

Fonte: McAfee Labs, 2018.

Principais ataques de rede no 3° trimestre
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Gamut, a maior rede de bots
geradora de spam, propaga
fraudes de “extorsão sexual”,
que exigem pagamento
e ameaçam revelar os
hábitos de navegação das
vítimas. Pela segunda vez
em 2018, StealRat esteve
entre as principais redes de
bots, com 41% do volume
total; muito do spam da
StealRat está relacionado
a encontros adultos. Pela
primeira vez em quase dois
anos, a rede de bots Necurs
não apareceu no gráfico.
Por ter sido responsável pelo
maior volume de envio no
quarto trimestre de 2017 e no
primeiro trimestre de 2018,
sua ausência provavelmente
não durará muito.
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Fonte: McAfee Labs, 2018.
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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 para
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.

Sobre o McAfee Labs e o McAfee Advanced
Threat Research
O McAfee Labs, liderado pelo McAfee Advanced Threat
Research, 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 e o McAfee Advanced Threat
Research oferecem inteligência contra ameaças em
tempo real, análises críticas e opinião de especialistas
para aprimorar a proteção e reduzir os riscos.
www.mcafee.com/br/mcafee-labs.aspx.

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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