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O assunto predominante em 2020 tem
sido o alcance e o impacto dos ataques
cibernéticos na sociedade com um todo.
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Introdução

Este tem sido um ano e tanto! O que começou com poucas campanhas de phishing
e um ocasional aplicativo malicioso logo deu lugar a uma avalanche de milhares de URLs
maliciosos e perpetradores de ameaças suficientemente capacitados aproveitando-se
de nossa sede de informações como mecanismo de entrada em sistemas do mundo todo.
Nesta “edição especial” do relatório de ameaças, nós nos aprofundamos nos ataques
relacionados à COVID-19. Além disso, lançamos o dashboard de ameaças de COVID-19
da McAfee para complementar este relatório de ameaças e prolongar seu impacto além
da data de publicação.
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• Thomas Roccia
• Raj Samani
• Sekhar Sarukkai
• Craig Schmugar

Publicar um relatório de ameaças que seja oportuno é sempre um desafio, mas com
o desenvolvimento do MVISION Insights, nossos relatórios de ameaças estarão vinculados
a um dashboard ao vivo, rastreando as principais ameaças do mundo. Também
disponibilizaremos IoCs, regras Yara e mapeamentos para a estrutura MITRE ATT&CK como
parte de nosso compromisso constante com o compartilhamento de nossa inteligência
decisiva. Esperamos que esses recursos da McAfee sejam úteis para você, nosso leitor.
Seguir
Compartilhar
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O assunto predominante em 2020 tem sido o alcance
e o impacto dos ataques cibernéticos na sociedade
como um todo. Frequentemente somos chamados
para investigar situações nas quais negócios foram
paralisados ou vítimas perderam grandes somas de
dinheiro. Enquanto todos nós tivemos de nos conformar
com a quarentena da pandemia, criminosos de diversos
níveis de capacitação ficaram à vontade para agir.
Esperamos que você aprecie essas novas abordagens
do relatório de ameaças e também gostaríamos que
você compartilhasse essas descobertas tanto quanto
possível. Estas ferramentas e insights podem ser
a diferença entre uma empresa continuar operacional
ou ter de fechar as portas em um momento em que
já temos desafios demais para enfrentar.
Muito obrigado por sua atenção.
— Raj Samani, cientista-chefe e associado da McAfee
Twitter @Raj_Samani
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Não nos surpreende que criminosos cibernéticos
oportunistas estejam visando profissionais que estão
trabalhando em casa durante a pandemia de COVID-19.
A necessidade das empresas de colocar rapidamente
em quarentena sua força de trabalho forçou SOCs
e CTOs a se adaptarem de um modelo de trabalho
em casa em um nível que o setor de segurança nunca
tinha experimentado.
Prover sistemas de colaboração e produtividade
suficientes para o bom funcionamento de uma força de
trabalho em casa exigiu uma confiança maior na higiene
cibernética pessoal, considerando-se que os funcionários
se dividem entre os afazeres domésticos habituais
e as exigências técnicas de seus empregos. A força de
trabalho também se deixa distrair pelas ansiedades
decorrentes da falta de normalidade e rotina ao lidar
com as necessidades de suas famílias em um cenário
de quarentena, com distanciamento social, necessidade
de usar equipamentos de proteção pessoal, escassez
de oferta e de demanda, aumento do desemprego
e a perda dos benefícios mentais proporcionados por
expectativas e rotinas. Os criminosos cibernéticos vêem
uma força de trabalho remota, distraída e vulnerável
como alvos oportunos.

TÓPICO EM DESTAQUE

Os criminosos cibernéticos estão utilizando ransomware,
explorações de RDP, URLs fraudulentos e spam
com o tema COVID-19 para induzir os trabalhadores
remotos a cometer erros ao lidar com o relacionamento
de trabalho externo. Se eles clicam em um link não
verificado, abrem um anexo não recomendável ou
realizam outros procedimentos indevidos, correm o risco
de abrir as portas para todo um arsenal de malware,
com táticas e técnicas especificamente criadas para
visar as vulnerabilidades da pandemia e violar recursos
corporativos internos.
Desde os primeiros relatos do coronavírus, os
pesquisadores da McAfee têm concentrado suas
pesquisas e recursos de segurança nas táticas e técnicas
que os criminosos cibernéticos vêm utilizando ao longo
da pandemia. Nós trabalhamos para manter nossos
clientes e a comunidade de segurança a salvo através
do monitoramento e adaptação de nossa pilha de
detecção para melhor gerenciar o cenário de ameaças
da COVID-19. Consulte o centro de ameaças da McAfee
para saber as últimas novidades sobre a evolução das
ameaças relacionadas à COVID-19.
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Cronologia, distribuição e detecção de ameaças
cibernéticas relacionadas à COVID-19

Volume

Principais famílias de malware
que exploram a COVID-19

Ocorrências de IOCs
relacionados à COVID-19

Os criminosos cibernéticos adaptaram-se rapidamente, utilizando
a epidemia como uma oportunidade para lançar ataques temáticos
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Ameaças a setores e vetores
O volume de ameaças relacionadas à COVID-19 foi
significativo, com o uso de “iscas” em toda sorte de ataque.
A McAfee observou detecções de atividades maliciosas
em quase todos os países afetados pela pandemia de
COVID-19, embora com volumes muito diferentes.

Mapa de detecções globais
O dashboard de ameaças de COVID-19 da McAfee
utiliza inteligência coletada e atualizada diariamente
pelo McAfee Advanced Programs Group (APG). A McAfee
observou a detecção de IoCs conhecidos pela primeira
vez em meados de janeiro. Observamos detecções
em quase todos os países afetados pela pandemia
de COVID-19.¹

Seguir
Figura 1. Nosso dashboard de ameaças da COVID-19 complementa
o impacto deste relatório com informações atualizadas diariamente,
fornecidas pelo McAfee Advanced Programs Group (APG).
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Incidentes de segurança divulgados
publicamente, por região
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Fonte: McAfee Labs, 2020.

Figura 2. O McAfee Labs contou 458 incidentes de segurança
divulgados publicamente no primeiro trimestre de 2020, incluindo
incidentes que não visam uma região específica, um aumento
de 41% em relação ao quarto trimestre de 2019. Os incidentes
divulgados que visaram a América do Norte aumentaram 60% em
relação ao trimestre anterior, enquanto os da Europa caíram 7%.

Fonte: McAfee Labs, 2020.

Figura 3. Os incidentes divulgados que visaram os Estados Unidos
no primeiro trimestre de 2020 aumentaram 61%, os da Grã-Bretanha
aumentaram 55% e os do Canadá aumentaram 50% em relação
ao trimestre anterior.

Seguir
Compartilhar

8

Relatório do McAfee Labs sobre ameaças da COVID-19, julho de 2020

RELATÓRIO

TÓPICO EM DESTAQUE

10 maiores vetores de ataque
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Os dados dos incidentes de segurança foram compilados de várias fontes pelo McAfee Labs.

Os dados dos incidentes de segurança foram compilados de várias fontes pelo McAfee Labs.

Figura 4. Os incidentes divulgados detectados no primeiro trimestre
de 2020 que visavam vários setores aumentaram 94%, os do setor
público aumentaram 73%, os do segmento de empreendedores
individuais aumentaram 59% e os do setor de manufatura
aumentaram 44%, enquanto os incidentes nos setores de ciência
e tecnologia diminuíram 19%.

Figura 5. No geral, o malware foi o maior dos vetores de ataque
divulgados em 2020, seguido pelo sequestro de contas e pelos
ataques direcionados. Os ataques de malware divulgados
aumentaram 33% em relação ao trimestre anterior, os ataques
de sequestro de contas aumentaram 71% e os ataques direcionados
aumentaram 60%.
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Estatísticas sobre ameaças de malware
O primeiro trimestre de 2020 presenciou aumentos
significativos em várias categorias de ameaças:
■

■

■

■

■

■

■

■

O McAfee Labs observou 375 ameaças por minuto
no primeiro trimestre de 2020.
O malware novo de PowerShell aumentou 689%
no primeiro trimestre de 2020, em comparação
com o trimestre anterior. Esse aumento pode
ser atribuído, em grande parte, à família Donoff
do TrojanDownloader. A família Donoff também
desempenhou um papel significativo em um aumento
de 412% no novo malware de macro durante
o primeiro trimestre de 2020.
O total de malware de PowerShell cresceu 1.902%
nos quatro trimestres anteriores.
O malware móvel novo aumentou 71% durante
o primeiro trimestre de 2020, em comparação com
o trimestre anterior, principalmente devido a cavalos
de Troia.
O total de malware móvel cresceu 12% nos quatro
trimestres anteriores.
O malware de IoT novo (58%) e o malware de macOS
novo (51%) cresceram mais de 50%.
O malware novo para mineração de criptomoedas
aumentou 26%.
O malware novo para Linux cresceu 8%.

TÓPICO EM DESTAQUE

■
■
■

O malware novo diminuiu 35%.
O ransomware novo diminuiu 12%.
Os novos binários assinados maliciosos diminuíram 11%.

Total de malware
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Fonte: McAfee Labs, 2020.
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As seguintes categorias apresentaram reduções no
primeiro trimestre de 2020, em comparação com
o trimestre anterior:
■
■

10

O malware de exploração novo diminuiu 56%.
O malware de JavaScript novo diminuiu 38%.
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Malware novo

Ransomware novo
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A migração súbita e em grande escala da força de
trabalho global para o trabalho em casa incluiu um
crescimento de até 775%² segundo a Microsoft.
Ao compilar o relatório da McAfee sobre adoção de
nuvem e riscos — edição sobre trabalho em casa, a
McAfee agregou e anonimizou dados de uso de nuvem
de mais de 30 milhões de usuários do McAfee MVISION
Cloud no mundo todo, entre janeiro e abril de 2020.
A quantidade de ameaças oriundas de agentes externos
que visam serviços de nuvem aumentou 630%, com
concentração maior em serviços de colaboração, como
o Microsoft 365. A McAfee separou as ameaças externas
em duas categorias, ambas envolvendo frequentemente
o uso de credenciais roubadas.
■

■

Uso excessivo oriundo de um local anômalo.
Este começa com um login de um local não detectado
previamente e estranho para a organização do usuário.
Em seguida, o perpetrador da ameaça inicia atividades
de acesso a grandes volumes de dados e/ou de
acesso privilegiado.
Super-homem suspeito. Trata-se de tentativas de
login de locais geograficamente distantes um do
outro, impossíveis de serem percorridos no período
de tempo em questão. A McAfee rastreia isso em
múltiplos serviços de nuvem, por exemplo, se um
usuário tenta efetuar login no Microsoft 365 em
Singapura e se conecta ao Slack na Califórnia cinco
minutos depois.

As categorias de ameaças internas permaneceram
as mesmas, o que indica que os funcionários não se
aproveitaram do trabalho em casa para tentar roubar
mais dados. A maioria dos ataques observados pela
McAfee foi de ameaças nativas de nuvem visando
diretamente contas de nuvem.
Total de ameaças de nuvem e externas: janeiro a abril de 2020
Contagem global de ameaças (normalizada)

Perpetradores de ameaças visam a nuvem

TÓPICO EM DESTAQUE
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Figura 6. Eventos de ameaça na nuvem em todos os setores.
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Foco vertical: ameaças de nuvem
Os setores de transportes/logística, educação
e governamental tiveram os maiores aumentos em
eventos de ameaças externas e internas em suas contas
de nuvem. Como esses setores dependem cada vez
mais de serviços de nuvem para ter produtividade,
os atacantes seguiram essa tendência com tentativas
de acessar contas e vazar dados.
Aumento percentual nas ameaças de nuvem por mercado vertical:
janeiro a abril de 2020

+1.

114

+679%

%

+1

.3

50

+773%

%

1%

+57

A McAfee realizou uma análise dos endereços IP de
origem utilizados em ataques de perpetradores externos
para determinar suas localizações de origem.
Embora o IP de origem não possa ser utilizado para
determinar a atribuição de um ataque, ele proporciona
uma visualização dos dados do ataque que pode
auxiliar na implementação de controles de segurança.
Os IPs monitorados não foram utilizados apenas para
atacar contas de nuvem, mas também para outras
atividades maliciosas, o que indica uma reutilização
da infraestrutura criminosa em múltiplos ataques.
Os dados do gráfico de IPs seguinte indicam pelo
tamanho de cada círculo, o número de endereços IP
utilizados para lançar os ataques e, pela profundidade
da cor, o pico no número de eventos de ameaça
oriundos desses IPs que atingiu organizações distintas.
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Figura 7. Aumento nos eventos de ameaça na nuvem por setor.
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Geolocalização do IP de origem para ameaças de nuvem externas: janeiro a abril de 2020

Tamanho: número de IPs
Pico de ameaças por organização

Figura 8. Visualização global de fontes de ataque externas em contas de nuvem por geolocalização do IP de origem.

As dez principais geolocalizações de IPs de origem
de ataques externos contra contas de nuvem,
de janeiro a abril de 2020 (ordenadas pelo número
de IPs utilizados) são:

16

Observação: nenhum dos dez principais países encontrase na Europa, onde vigoram os regulamentos de
proteção de dados mais rigorosos do mundo. A maioria
dos ataques originou-se em países historicamente ativos
no crime cibernético ou que não dispõem de recursos
para impor regulamentos contra o crime cibernético.³

1. Tailândia

6. Federação Russa

2. EUA

7. Laos

3. China

8. México

4. Índia

9. Nova Caledônia
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Muitos desses ataques são provavelmente oportunistas,
basicamente uma enxurrada de tentativas de acesso
a contas de nuvem utilizando credenciais roubadas.
Porém, vários setores de destaque costumam ser
visados por perpetradores de ameaças externos,
particularmente o setor de serviços financeiros.
Tais ataques direcionados frequentemente têm
como origem China, Irã ou Rússia.⁴
A geolocalização dos IPs desses três países pode
proporcionar uma visão mais detalhada de como os
setores estão sendo visados por ataques de nuvem

externos. No gráfico seguinte, o eixo vertical mostra
o número de IPs utilizados contra cada setor, onde
mais IPs tipicamente indicam a existência de mais
infraestrutura e financiamento por trás dos ataques.
O eixo horizontal mostra o número de organizações
sob ataque em um dado setor, o que nos dá uma noção
da alocação da infraestrutura de ataques em cada
mercado vertical. Da mesma forma, o tamanho da bolha
indica o volume de eventos de ameça que visam um
determinado setor, com a cor representando Rússia,
China ou Irã.

Comparação setorial do volume de ameaças de nuvem oriundas de fontes de ataques direcionados comuns:
janeiro a abril de 2020
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Embora o setor de serviços financeiros tenha
apresentado o quinto maior aumento no volume de
ataques, esse mesmo setor sofreu o maior volume de
ataques em uma visualização de localizações comuns
de ataques direcionados.
O setor de saúde foi o segundo mais visado, seguido
pela manufatura. Todas as organizações em geral e as
de setores altamente visados em particular precisam
monitorar continuamente suas atividades na nuvem
para detectar e bloquear acessos maliciosos a seus
dados confidenciais.

Malware, phishing e cavalos de Troia
Assim como uma força de trabalho global aprendeu a
se adaptar ao trabalho remoto em meio às quarentenas
de COVID-19, os perpetradores de ameaças também
se adaptaram às oportunidades oferecidas pelos
desafios de segurança e estresses sistêmicos que
se apresentaram durante a pandemia.
Os criminosos cibernéticos utilizaram métodos de
entrega de e-mails de phishing com mensagens e temas
relacionados à pandemia para induzir os funcionários
e seus familiares a interagir com as ameaças e permitir
que elas se estabeleçam em seus sistemas.
Também foram detectadas campanhas de phishing
baseadas em e-mails falsos de empréstimos para
pequenas empresas, testes de COVID-19 fraudulentos
e tratamentos por anticorpos.

TÓPICO EM DESTAQUE

Ursnif
Em janeiro, a McAfee observou o surgimento de uma
campanha de phishing que utilizava uma cepa do Ursnif,
um cavalo de Troia que rouba credenciais bancárias
coletando atividades das vítimas, registra pressionamentos
de teclas e rastreia o tráfego de rede e o uso do navegador.

Ao ser executado, o arquivo VBS instala uma dll
em C:\Programdata\FxrPLxT.dll e executa a dll com
rundll32.exe. A dll é injetada em iexplorer.exe e se
comunica com seu servidor de comando e controle
utilizando solicitações http get.
IOCs
Tipo

IOC

Comentário

Sha256

e82d49c11057f5c222a440f05daf9a53e
860455dc01b141e072de525c2c74fb3

Nome do arquivo:
Coronavirus_disease_
COVID-19__194778526200471.vbs

Sha256

8bcdf1fbc8cee1058ccb5510df49b268d
bfce541cfc4c83e135b41e7dd150e8d

Dll Ursnif

Seguir
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MATRIZ DO MITRE ATT&CK™
ID da técnica

Tática

Detalhes da técnica

T1059

Execução

Interface de linha de comando

T1129

Execução

Execução por carregamento de módulos

T1085

Evasão de defesas, execução

Rundll32

T1060

Persistência

Chaves de execução do Registro / pasta
de inicialização

T1055

Evasão de defesas, elevação de privilégios

Injeção de processos

Cavalo de Troia Fareit
A partir de fevereiro, a McAfee observou uma outra
campanha que utilizava e-mails de phishing com
referências aos termos “COVID-19” e “Coronavirus” para

induzir os usuários a clicar em links ou anexos que,
em seguida, faziam o download do Fareit, um cavalo de
Troia para roubo de informações, em seus computadores.

Seguir
Compartilhar
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IOCs
Tipo

IOC

Comentário

Sha256

2faf0ef9901b80a05ed77fc20b55e89dc0e1a23ae86dc19966881a00704e5846

Anexo

Sha256

38a511b9224705bfea131c1f77b3bb233478e2a1d9bd3bf99a7933dbe11dbe3c

E-mail

MATRIZ DO MITRE ATT&CK™
ID da técnica

Técnica

Detalhes da técnica

T1193

Acesso inicial

Anexo de spear phishing

T1106

Execução

Execução através da API

T1130

Evasão de defesas

Instalação de certificado root

T1081

Acesso a credenciais

Credenciais nos arquivos

T1012

Descoberta

Consulta ao Registro

T1071

Comando e controle

Protocolo de camada de aplicativo padrão

Seguir
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Spam de Fareit 4

IOCs
Tipo

IOC

Comentário

Sha256

f8e041bed93783bbd5966bfba6273fe7183464035ea54fe1d59ff85a679b3e3e

Binário instalado

Sha256

9e17f5e70c30ead347b68841fa137015d713269add98f0257fb30cc6afdea4fe

Anexo

Sha256

ada05f3f0a00dd2acac91e24eb46a1e719fb08838145d9ae7209b5b7bba52c67

E-mail

MATRIZ DO MITRE ATT&CK™
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ID da técnica

Técnica

Detalhes da técnica

T1193

Acesso inicial

Anexo de spear phishing

T1204

Execução

Execução pelo usuário

T1071

Comando e controle

Protocolo de camada de aplicativo padrão
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Cavalo de Troia Emotet
Em fins de março, a McAfee detectou campanhas de
phishing com o tema COVID-19 que utilizavam uma cepa
do cavalo de Troia Emotet para infectar os sistemas
dos usuários. Uma versão desse e-mail prometia
fornecer informações sobre pesquisa de anticorpos
de coronavírus e novos tratamentos para a doença.
Uma vez estabelecido no sistema da vítima, o Emotet
fazia diversas coisas, mas quase sempre era programado
para se propagar enviando um grande número de
e-mails de spam para os sistemas de outros usuários.
Observamos a distribuição de um e-mail que pode ser
traduzido assim:
Assunto:

Eles se baseiam em atividades naturais e em como
o calor pode inibir o crescimento do vírus.
O vírus COVID-19 causa uma doença grave, com
alto índice de mortalidade em seres humanos.
Várias estratégias foram desenvolvidas para tratar
a infecção por vírus COVID-19, inclusive a ZMapp,
que se mostrou eficaz em primatas não humanos
e que tem sido utilizada em protocolos de
tratamento alternativos em humanos...
Faça o download do texto completo contido no
documento em anexo...
Alem disso, compartilhe com todos os seus contatos
para assegurar um controle epidérmico rápido.

Notícia de última hora!!! Solução para COVID-19
finalmente anunciada pela OMS - Como um
método completo de controle foi descoberto
Corpo do e-mail:
Conforme publicado no boletim da Organização
Mundial de Saúde às 7h40min21s de 17/03/2020,
um novo estudo colaborativo identificou e estudou
anticorpos do vírus COVID-19 que podem ser
usados para desenvolver terapias universalmente
eficazes contra muitas espécies diferentes do
COVID-19. Os resultados foram recentemente
publicados na Nature Microbiology.

Seguir
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O e-mail continha um executável do Emotet compactado
no formato zip que, ao ser executado, utilizava a técnica
“process hollowing” para se injetar em regasm.exe.
Em seguida, ele contactava seu servidor de comando
e controle e começava a enviar e-mails de spam.
IOCs
Tipo

IOC

Comentário

Sha256

ca70837758e2d70a91fae20396dfd80f93597d4e606758a02642ac784324eee6

Anexo

Sha256

702feb680c17b00111c037191f51b9dad1b55db006d9337e883ca48a839e8775

E-mail

MATRIZ DO MITRE ATT&CK™
ID da técnica

Tática

Detalhes da técnica

T1121

Evasão de defesas, execução

Regsvcs/Regasm

T1093

Evasão de defesas

Process hollowing

Seguir
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Azorult
Azorult é um malware utilizado principalmente para
obter nomes de usuário, senhas, criptomoedas,
históricos de navegação e cookies. Tais listas são
postas à venda em mercados clandestinos, onde são
compradas por adeptos do ransomware para invadir
empresas. O McAfee ATR observou casos nos quais
infecções de Azorult chegaram ao nível de uma epidemia
de ransomware em questão de alguns dias ou mesmo
horas. O que distingue o Azorult dos outros exemplares
de malware descritos neste relatório é que os autores do
Azorult criaram um site falso com um mapa de infecção
por coronavírus (corona-virus-map[.]com).
IOCs
Tipo

IOC

Comentário

Sha256

c40a712cf1eec59efac42daada5d79c7c3a1e8ed5fbb9315bfb26b58c79bb7a2

Arquivo jar do domínio

URL

H**p://corona-virus-map.net/map.jar

Sha256

63fcf6b19ac3a6a232075f65b4b58d69cfd4e7f396f573d4da46aaf210f82564

Binário instalado

MATRIZ DO MITRE ATT&CK™
ID da técnica

Técnica

Detalhes da técnica

T1059

Execução

Interface de linha de comando

T1012

Descoberta

Consulta ao Registro

Seguir
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NanoCore RAT
NanoCore é um cavalo de Troia de acesso remoto
(RAT) cujos plugins altamente personalizáveis permitem
que os atacantes adaptem sua funcionalidade às suas
necessidades. Essa ferramenta RAT também foi vista
utilizando a COVID-19 para se distribuir, com assuntos
de e-mail do tipo “Medidas urgentes de precaução
contra Covid-19”.

Seguir
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IOCs
Tipo

IOC

Comentário

Sha256

ca93f60e6d39a91381b26c1dd4d81b7e352aa3712a965a15f0d5eddb565a4730

Binário instalado

Sha256

89b2324756b04df27036c59d7aaaeef384c5bfc98ec7141ce01a1309129cdf9f

Anexo ISO

Sha256

4b523168b86eafe41acf65834c1287677e15fd04f77fea3d0b662183ecee8fd0

E-mail

MATRIZ DO MITRE ATT&CK™
ID da técnica

Técnica

Detalhes da técnica

T1193

Acesso inicial

Anexo de spear phishing

T1053

Execução

Tarefa agendada

T1060

Persistência

Chaves de execução do Registro / pasta
de inicialização

T1143

Evasão de defesas

Janela oculta

T1036

Evasão de defesas

Mascaramento

T1497

Evasão de defesas

Evasão de sandbox/virtualização

T1012

Descoberta

Consulta ao Registro

T1124

Descoberta

Descoberta da hora do sistema

T1065

Comando e controle

Porta pouco utilizada

Seguir
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Cavalo de Troia Hancitor
O cavalo de Troia Hancitor também recorreu a temas
da COVID-19 para se disseminar, passando-se por um
e-mail de uma empresa de seguros. O e-mail contém
um link para download de uma fatura falsa, a qual faz
o download de um arquivo VBS.

Quando o VBS é executado, a dll do Hancitor
(temp_adobe_123452643.txt) é criada na pasta
%AppData/Local/Temp. A DLL é executada utilizando
Regsvr32.exe e, em seguida, começa a se comunicar
com seu servidor de comando e controle.

Seguir
Compartilhar
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IOCs
Tipo

IOC

Comentário

Sha256

2f87dd075fc12c2b6b15a1eb5ca209ba056bb6aa2feaf3518163192a17a7a3

Binário transferido
por download

Sha256

0caef2718bc7130314b7f08559beba53ccf00e5ee5aba49523fb83e1d6a2a347

Binário transferido
por download

Sha256

375d196227d62a95f82cf9c20657449ebea1b512d4cb19cdfe9eb8f102dd9fa

Binário transferido
por download

Sha256

0b8800734669aa7dbc6e67f93e268d827b5e67d4f30e33734169ddc93a026

Binário transferido
por download

Sha256

9c40426f157a4b684047a428428f882618d07dc5154cf1bf89da5875a00d69c

E-mail

MATRIZ DO MITRE ATT&CK™
ID da técnica

Técnica

Detalhes da técnica

T1192

Acesso inicial

Link de spear phishing

T1064

Execução

Script

T1117

Execução

Regsvr32

T1071

Comando e controle

Protocolo de camada de aplicativo padrão

Seguir
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Ransomware

Ransomware-GVZ

As campanhas de ransomware estiveram em destaque
em uma variedade de setores em 2019. Atacantes de
“ransomware como serviço” miraram alvos em setores
municipais, de saúde, financeiros e corporativos.
Os pesquisadores do McAfee ATR observaram
e analisaram campanhas significativas de ransomware,
como Sodinokibi (também conhecida como REvil)
que precederam a COVID-19 e se espalharam pelo
mundo todo.

Em março surgiu uma campanha de ransomware
com o tema coronavírus, chamada RansomwareGVZ. O ransomware dessa campanha exibia uma
“nota de resgate” exigindo pagamento em troca da
descriptografia de sistemas e dos preciosos dados
pessoais e corporativos neles contidos. Ao ser executado,
o Ransomware-GVZ excluía cópias ocultas com vssadmin
e criptografava todos os tipos de arquivo não PE. Quando
uma pasta era totalmente criptografada, o arquivo de nota
de resgate abaixo era criado:

Engenheiros de segurança, engenheiros de TI e analistas
já foram chamados a proteger e a responder a ameaças
de ransomware antes que a necessidade de uma força
de trabalho remota tornasse ainda maior esse desafio.
Como assegurar o mesmo nível de proteção adaptável
contra malware dentro e fora da rede corporativa?
Enquanto trabalhadores remotos e engenheiros de TI
usam cada vez mais o protocolo de desktop remoto
(RDP) para acessar recursos internos, os atacantes
descobrem cada vez mais pontos fracos para explorar.
Tais vulnerabilidades incluem exploração de controles
de segurança ou autenticação e até mesmo compra de
senhas de RDP em mercados clandestinos. A exploração
desses pontos fracos pode dar ao atacante acesso
de administrador e um caminho fácil para instalar
ransomware ou outros tipos de malware para, enfim,
infiltrar a rede corporativa.

O Ransomware-GVZ também criava um componente de
tela de bloqueio que exibia a seguinte mensagem em
caso de tentativa de reinicialização:

Seguir
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IOCs
Tipo

IOC

Comentário

Sha256

3299f07bc0711b3587fe8a1c6bf3ee6bcbc14cb775f64b28a61d72ebcb8968d3

Binário

MATRIZ DO MITRE ATT&CK™
ID da técnica

Tática

Detalhes da técnica

T1486

Impacto

Dados criptografados para maior impacto

T1083

Descoberta

Descoberta de arquivos e diretórios

T1490

Impacto

Inibição da recuperação do sistema

Seguir
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Spams e fraudes
Ameaças móveis
Em março de 2020 apenas, o McAfee Labs identificou
vários aplicativos maliciosos para Android praticando
abuso de palavras-chave relacionadas à pandemia.
Os aplicativos variavam de exemplares de ransomware
a agentes para espionar os dispositivos das vítimas.
Por exemplo, ao analisar estaticamente um aplicativo
chamado “Corona Safety Mask” (máscara de proteção
contra corona), observamos uma quantidade suspeita
de permissões:

TÓPICO EM DESTAQUE

Eles estão, por exemplo, disseminando documentos que
discutem a pandemia e que são utilizados como arma,
com macrocódigo malicioso para fazer download de
malware nos sistemas das vítimas.

E-mails falsos de empréstimos para pequenas
empresas
Desde fins de março, uma campanha de phishing
utiliza e-mails que alegam ser do órgão governamental
Small Business Administration (SBA) dos EUA. Esses
e-mails parecem oferecer orientação e informações
para pequenas empresas sobre como se candidatar
a empréstimos do SBA. Porém, trata-se de um
mecanismo para infectar pequenos empresários
incautos com a ferramenta de acesso remoto (RAT)
Remcos, especializada em roubo de informações.

Testes de COVID-19 fraudulentos

■

■
■

Acesso pleno à Internet, o que possibilita ao aplicativo
criar soquetes de rede
Leitura de dados de contatos no dispositivo da vítima
Envio de mensagens de SMS

Quando o usuário faz o download do aplicativo,
ele pode encomendar uma máscara do seguinte site:
“coronasafetymask.tk.” A permissão para envio de SMS
é aproveitada para enviar a fraude para a lista de
contatos da vítima.
Embora a atribuição seja claramente uma questão chave,
ela não é o foco principal de nossa pesquisa, mas grupos
de ameaças persistentes avançadas parecem estar
incorporando o tema COVID-19 às suas campanhas.
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Em março, criminosos cibernéticos distribuíram e-mails
de phishing aparentemente oriundos de organizações
que oferecem testes de COVID-19. Os usuários foram
solicitados a abrir um documento anexo, o qual
faz o download do malware Trickbot para roubo
de informações.

Medidas de precaução contra fraudes de
COVID-19
Em abril surgiram campanhas de e-mail de phishing com
linhas de assunto como “COVID-19 Urgent Precaution
Measures” (medidas de precaução urgentes contra a
COVID-19) com o objetivo de distribuir a ferramenta
de acesso remoto (RAT) NanoCore para vazamento
de informações valiosas.

Seguir
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Mercados clandestinos
Já vimos vários exemplos de eventos importantes sendo aproveitados por pessoas
interessadas apenas em obter vantagem financeira e os acontecimentos globais atuais não
são exceção. Realizamos uma breve pesquisa sobre alguns mercados clandestinos e canais
do Telegram que oferecem máscaras de proteção e outros itens. Seguem dois exemplos:

Figura 10. Canal do Telegram com vários vendedores de máscaras.

Seguir
Compartilhar
Figura 9. Site Onion que oferece máscaras.
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Mapa de infecções do Johns Hopkins falso

Faturas de seguros falsas

Em abril, criminosos cibernéticos utilizaram e-mails de
phishing para promover um site falso que continha um
mapa global de infecções por coronavírus que parecia
conter dados do Johns Hopkins CSSE. Infelizmente, esses
mesmos e-mails foram utilizados para infectar usuários
curiosos com uma cepa do malware Azorult para roubo
de informações.

Em meados de abril, criminosos cibernéticos utilizaram
e-mails com o tema COVID-19 de uma seguradora falsa
para infectar os sistemas dos usuários com anexos de
faturas falsas que continham o malware Hancitor.

Figura 11. Mapa de infecções do Johns Hopkins falso

Figura 12. Fatura de seguro falsa.
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Fraudes de URL
A McAfee detectou milhares de e-mails de spam com
o tema COVID-19 e sites que enganavam vítimas que
procuravam comprar artigos de medicina, como kits
de teste, máscaras faciais e outros equipamentos de
proteção. Nas 13 primeiras semanas da pandemia,
a McAfee viu o número de sites falsos aumentar
de 1.600 para mais de 39.000 em poucas semanas.

Também observamos um pico no número de URLs
maliciosos com referências à COVID-19 e ao coronavírus
nas últimas semanas. Os números aumentaram de 1.600,
algumas semanas atrás, para mais de 39.000 na décimaterceira semana. Isso destaca a importância de se estar
atento ao clicar em links e ao acessar sites, pois o número
de sites maliciosos vem crescendo exponencialmente.

Volume

URLs maliciosos relacionados à COVID-19 por semana em 2020

Semana de 2020

Seguir
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Vejamos alguns exemplos de sites maliciosos que
observamos. A propaganda enganosa é uma prática
comum durante pandemias como a atual. No momento
em que este relatório foi redigido, não havia kits de
testes rápidos disponíveis. Além disso, tais testes
são iniciados por prestadores de serviços de saúde
e, portanto, é fundamental que as pessoas se
conscientizem para não cair em golpes desse tipo.

TÓPICO EM DESTAQUE

A demanda por máscaras faciais tem sido grande e em
muitos lugares elas estão em falta. Além disso, houve
escassez de máscaras até mesmo para os profissionais
de saúde. Em tempos de pânico e escassez, é comum
que golpistas enviem links para sites falsos que alegam
ter suprimentos médicos. Segue uma tela de uma loja
on-line falsa que vende máscaras faciais:

Veja a seguir um exemplo de um site falso que oferece
serviços de teste de coronavírus:

Seguir
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Leia sobre o exemplo de um pesquisador da McAfee
que está contribuindo para a comunidade produzindo
escudos e máscaras em uma impressora 3D.
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IOCs
Veja a seguir uma lista parcial de IOCs que observamos
em campo e que podem se aproveitar da epidemia de
COVID-19. Os IOCs desta seção são um subconjunto
daqueles detectados pelas soluções da McAfee.
Tipo

Valor

SHA256

2ec4d4c384fe93bbe24f9a6e2451ba7f9c179ff8d18494c35ed1e92fe129e7fa

SHA256

7e52f7a7645ea5495196d482f7630e5b3cd277576d0faf1447d130224f937b05

SHA256

69724a9bd8033bd16647bc9aea41d5fe9fb7f7a83c5d6fbfb439d21b7b9f53f6

SHA256

f92fecc6e4656652d66d1e63f29de8bfc09ea6537cf2c4dd01579dc909ba0113

SHA256

a5ab358d5ab14b81df2d37aedf52716b5020ab45da472dedc8b8330d129d70bf

SHA256

8028f988c145b98ddd4663d3b5ec00435327026a8533924f7b8320c32737acf4

SHA256

aab93bf5bb0e89a96f93a5340808a7fa2cebf4756bd45d4ff5d1e6c8bdccf75d

SHA256

2e93fe77fafd705e6ca2f61f24e24a224af2490e0a3640ed53a17ea4bf993ec8

SHA256

f850f746f1a5f52d3de1cbbc510b578899fc8f9db17df7b30e1f9967beb0cf71

SHA256

dd78b0ecc659c4a8baf4ea81e676b1175f609f8a7bba7b2d09b69d1843c182cb

SHA256

e352c07b12ef694b97a4a8dbef754fc38e9a528d581b9c37eabe43f384a8a519

SHA256

e82d49c11057f5c222a440f05daf9a53e860455dc01b141e072de525c2c74fb3

SHA256

8bcdf1fbc8cee1058ccb5510df49b268dbfce541cfc4c83e135b41e7dd150e8d

Veja a lista completa no blog.
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Nós temos uma cobertura mais ampla proporcionada
por nossos GTI Cloud, gateway, ATP e outros produtos
de nosso portfólio.
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RELATÓRIO

TÓPICO EM DESTAQUE

Recomendações
Os criminosos cibernéticos sempre procuram criar
ataques cada vez mais sofisticados e oportunistas.
Paradigmas de trabalho remoto criam novas
oportunidades e exigem novas práticas e mecanismos
de defesa. O relatório desta semana mostra a importância
de se manter defesas fortes de segurança cibernética,
independentemente dos funcionários estarem em um
escritório tradicional ou em ambientes de home office.
Precisamos formular a combinação certa de tecnologia
e conscientização para fazer isso acontecer.
As organizações precisam se defender contra ameaças
cibernéticas em casa com soluções de proteção de
dados capazes de evitar que propriedade intelectual
e outras formas de dados confidenciais sejam roubadas.
O foco da McAfee está em ajudar a enfrentar esses
desafios com suas soluções Unified Cloud Edge e CASB,
especificamente voltadas para a proteção de dispositivos,
tanto móveis quanto tradicionais, contra ameaças
e roubo de dados. Além disso, capacidades modernas de
EDR e endpoint permitem detectar uma ampla gama de
ameaças que colocam em risco tanto o usuário quanto
sua organização.
O futuro é incerto, mudanças e rupturas são inevitáveis
e nossos adversários estão empenhados em nos
explorar no trabalho, não importando onde. Precisamos
estar à altura do desafio de levar a tecnologia adiante,
adaptando-nos e desenvolvendo defesas cibernéticas
mais fortes para garantir que o “futuro do trabalho”
tenha segurança.
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Para obter mais informações sobre ameaças relacionadas
à COVID-19, consulte estes relatórios e blogs da McAfee:
Relatório sobre adoção de nuvem e riscos — edição
sobre trabalho em casa
A recente migração para o trabalho em casa mudou
consideravelmente a forma como vivemos e trabalhamos.
Perpetradores de ameaças estão seguindo essa tendência
ao visar serviços de nuvem.
ENS 10.7 rolls back the curtain on ransomware
(Ransomware mais exposto com o ENS 10.7)
Os atacantes estão tirando proveito dos desafios da
proteção dos trabalhadores em casa explorando pontos
fracos no protocolo de desktop remoto (RDP) para
instalar ransomware e outros tipos de malware.
Cybercriminals actively exploiting RDP to target remote
orgs (Criminosos cibernéticos estão explorando
ativamente o RDP para visar mais organizações remotas)
Permitir que funcionários trabalhem remotamente
em escala global aumentou os riscos de exposição do
protocolo RDP e de configurações incorretas a malware
e outras atividades criminosas.
COVID-19 threats now include Blood for Sale
(Ameaças da COVID-19 agora incluem venda de sangue)
A COVID-19 revelou uma variedade de vetores à venda
em fóruns da Dark Web.
Enquanto isso, continuaremos a disseminar informações
relevantes sobre ameaças. Para ficar atualizado enquanto
publicamos mais conteúdo, siga o McAfee Labs no Twitter.
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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 empresas e 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.
https://www.mcafee.com/enterprise/pt-br/threatcenter/mcafee-labs.html

www.mcafee.com/br
1. https://www.mcafee.com/blogs/other-blogs/mcafee-labs/covid-19-malwaremakes-hay-during-a-pandemic/
2. https://azure.microsoft.com/en-us/blog/update-2-on-microsoft-cloudservices-continuity/
3. https://www.researchgate.net/publication/308775653_The_Current_State_
of_Cybercrime_in_Thailand_Legal_Technological_and_Economic_Barriers_to_
Effective_Law_Enforcement
4. https://www.researchgate.net/publication/308775653_The_Current_State_
of_Cybercrime_in_Thailand_Legal_Technological_and_Economic_Barriers_to_
Effective_Law_Enforcement

Av. Nações Unidas, 8.501 – 16º andar
Pinheiros – São Paulo – SP
CEP 05425-070, Brasil
+(11) 3711-8200
www.mcafee.com/br
40

Relatório do McAfee Labs sobre ameaças da COVID-19, julho de 2020

McAfee e o logotipo da McAfee são marcas comerciais ou marcas registradas da McAfee, LLC ou de suas afiliadas nos EUA e em outros países.
Outros nomes e marcas podem ser propriedade de terceiros. Copyright © 2020 McAfee, LLC. 4517_0720
JULHO DE 2020

