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a mais de 2,9 milhões de amostras.
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Introdução

Bem-vindo ao Relatório do McAfee® Labs sobre ameaças, junho de 2018. Nesta edição,
destacamos as notáveis pesquisas investigativas e estatísticas sobre tendências de
ameaças reunidas pelas equipes do McAfee Advanced Threat Research e do McAfee
Labs no primeiro trimestre de 2018.
No primeiro trimestre, surgiram novas revelações sobre campanhas complexas de
ameaças perpetradas por governos de países contra usuários e sistemas corporativos
no mundo todo. Essas campanhas foram orientadas por diversos objetivos: como
crime cibernético motivado pelo lucro, subversão política e vigilância/espionagem.
Desde nossa exploração sobre cryptojacking na edição anterior, vimos uma continuação
da expansão desse comportamento criminoso durante o trimestre. A meta dos
perpetradores é monetizar suas atividades criminosas com o mínimo possível de
esforço, utilizando o mínimo de intermediários e realizando seus crimes no menor
prazo possível e com mínimo risco de descoberta. Também observamos que os
malfeitores estão demonstrando possuir um nível de inovação e habilidade técnica
notável. Muitos dos esquemas de ataque que despontaram no final de 2017 foram
aprimorados de maneiras criativas e complexas para evitar detecção e neutralização.
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Principais campanhas

Lazarus e campanhas de criptomoeda

Gold Dragon e os Jogos Olímpicos de inverno

A quadrilha de crime cibernético Lazarus voltou
a se manifestar lançando uma campanha de phishing
para roubo de Bitcoins nova e altamente sofisticada —
HaoBao — que visa organizações financeiras globais
e usuários de Bitcoin. Quando os destinatários abrem
anexos maliciosos, um implante procura indícios de
atividade de Bitcoin e estabelece um implante para
coleta persistente de dados. Essas técnicas são muito
semelhantes às de outros ataques supostamente
perpetrados pelo grupo Lazarus.

No início do primeiro trimestre, o McAfee Advanced
Threat Research divulgou um ataque que visava
organizações envolvidas nos Jogos Olímpicos de
inverno de Pyeongchang, na Coreia do Sul. O ataque
foi executado por meio de um anexo malicioso do
Microsoft Word que continha um script oculto de
implante de PowerShell. O script era incorporado
dentro de um arquivo de imagem e executado
a partir de um servidor remoto.
Nossa equipe de analistas também observou vários
implantes secundários que estendiam a persistência
do implante inicial sem arquivo, possibilitando
o acesso e o vazamento contínuos dos dados. Entre os
identificados estavam um implante em idioma coreano
chamado Gold Dragon que atuava como carga viral
secundária e aparecia no primeiro dia do ataque.
O Gold Dragon tinha duas funções principais: ele servia
como ferramenta de reconhecimento e também fazia
download e executava cargas virais subsequentes na
cadeia de ataque. Em seguida, ele criptografava os
dados capturados por outros implantes e enviava os
dados para o servidor de controle. O Gold Dragon é um
exemplar particularmente evasivo de malware sem
arquivo por ter sido desenvolvido assim, verificando
processos relacionados a soluções antimalware.
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No início de 2017, o Lazarus foi responsável por uma
campanha de e-mail de phishing em coreano e em
inglês na qual os atacantes se faziam passar por
recrutadores de funcionários. Os alvos principais eram
instituições financeiras e empresas do ramo de defesa
e o objetivo das campanhas era roubar dinheiro ou obter
informações militares confidenciais. Um componente
fundamental da campanha, que parece ter cessado
em outubro de 2017, foi o uso de anexos maliciosos.
Investigações de vários ataques que entregavam
documentos via Dropbox revelou o uso de dois
implantes, o primeiro dos quais para coleta de dados
e o segundo para estabelecer persistência. Estes eram,
tipicamente, incorporados em versões mais antigas
de documentos do Word e iniciados por meio de uma
macro em Visual Basic. Quando essas ações eram
executadas, o malware enviava os dados para um
servidor de controle.
Essas técnicas, táticas e procedimentos assemelhavam-se
em muito a campanhas de 2017 que visavam empresas
dos setores de defesa e energia dos EUA, organizações
financeiras e corretoras de criptomoedas. Acompanhe
conosco os desdobramentos dos ataques HaoBao
contra criptomoedas.

TÓPICO EM DESTAQUE

GhostSecret/Bankshot
O McAfee Advanced Threat Research revelou mais uma
campanha global contra vários setores, como saúde,
finanças, entretenimento e telecomunicações. Acreditase que a Operação GhostSecret, atualmente ativa, está
associada ao grupo de crime cibernético internacional
conhecido como Hidden Cobra. Essa campanha
extremamente complexa, que emprega uma série de
implantes para capturar dados de sistemas infectados,
também se caracteriza por sua capacidade de evitar
detecções e de despistar investigadores forenses.
Nossa análise também revelou uma infraestrutura com
servidores baseados na Índia que são parte de uma
rede secreta que coleta dados e que aparentemente,
é utilizada para lançar outros ataques.
As primeiras manifestações dessa campanha visaram
organizações financeiras turcas e empregaram o implante
Bankshot, primeiramente denunciado pelo Departamento
de Segurança Interna dos EUA em dezembro de 2017.
Como na maioria das ameaças desse tipo, e-mails de
phishing com anexos maliciosos do Word foram utilizados
para iniciar o ataque. Essa nova variante do Bankshot
utiliza uma exploração de Adobe Flash incorporada
para permitir a execução de um implante.
A variante mais recente do GhostSecret não apenas
utiliza técnicas do implante Bankshot, como também
incorpora elementos do malware Destover, utilizado no
ataque de 2014 contra a Sony Pictures, e do Proxysvc,
implante previamente não documentado que operava
sem ser detectado desde meados de 2017.
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A combinação desses implantes para coleta de dados indica
que atacantes como o Hidden Cobra estão aprimorando
continuamente suas ferramentas e expandindo suas
capacidades. O GhostSecret provavelmente continuará
atingindo organizações do mundo todo.
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ESTATÍSTICAS

McAfee Global Threat Intelligence
No primeiro trimestre, nossos clientes
viram os seguintes volumes de ataque:

Principais tendências: malfeitores empenhados
em fazer melhor
No primeiro trimestre de 2018, o McAfee Labs registrou,
em média, cinco novas amostras de malware por
segundo, uma diminuição em relação a oito novas
amostras por segundo no quarto trimestre. Apesar de
uma queda de 31% no malware novo de um trimestre
para o outro, houve no primeiro trimestre de 2018
desenvolvimentos técnicos notáveis entre malfeitores
tentando aperfeiçoar as táticas e tecnologias bemsucedidas mais recentes para contornar as defesas
de seus alvos.
Do PowerShell ao LNK: em 2017 vimos um surto
na exploração de tecnologias benignas para fins
maliciosos, como o PowerShell. No primeiro trimestre
de 2018, vimos elementos maliciosos distanciarem-se
das explorações de PowerShell, as quais caíram 77%,
para aproveitar as capacidades do LNK. O malware LNK
novo aumentou 59% no primeiro trimestre.
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■■
■■

■■

A cada trimestre, o dashboard da nuvem
do McAfee® Global Threat Intelligence
(McAfee GTI) nos permite ver e analisar
padrões de ataque do mundo real que
resultam em uma proteção melhor
para o cliente. Essas informações
oferecem insights sobre os inúmeros
ataques sofridos por nossos clientes.
O McAfee GTI analisou, em média,
2.400.000 URLs e 700.000 arquivos
por dia.

■■

51 bilhões de consultas por dia, em média
As proteções contra arquivos maliciosos
aumentaram de 45 milhões por dia no
quarto trimestre para 79 milhões por
dia no primeiro trimestre
As proteções contra URLs de alto risco
aumentaram de 37 milhões por dia no
quarto trimestre para 49 milhões por
dia no primeiro trimestre
As proteções contra endereços IP de alto
risco aumentaram de 26 milhões por dia
no quarto trimestre para 35 milhões por
dia no primeiro trimestre

RELATÓRIO

Do Locky ao Gandcrab: a atividade do ransomware
Gandcrab também demonstrou agilidade técnica.
Embora o crescimento do ransomware novo tenha
desacelerado 32% no primeiro trimestre, o Gandcrab
infectou 50.000 sistemas nas três primeiras semanas
do trimestre, superando as cepas do ransomware
Locky como líder em ransomware no trimestre.
O Gandcrab utiliza novas metodologias criminosas,
como transacionar pagamentos de resgate pela
criptomoeda Dash em vez de Bitcoin.
Cryptojacking — infectar e coletar: as criptomoedas
continuam a definir o cenário de ameaças cibernéticas no
primeiro trimestre: os criminosos cibernéticos expandiram
suas atividades para a área do cryptojacking, que consiste
em infectar os sistemas dos usuários para sequestrá-los
e utilizá-los para minerar criptomoedas.

TÓPICO EM DESTAQUE

milhões de sistemas e começar a monetizar o ataque
minerando criptomoedas nos sistemas das vítimas.
Não há intermediários, não há esquemas fraudulentos
e não há necessidade de exigir pagamento a vítimas que
podem ter feito backup de seus sistemas previamente
e se recusarem a pagar.
Para se manter atualizado sobre nossa pesquisa, confira
nosso canal de mídia social (Twitter @McAfee_Labs), no
qual oferecemos análises sobre novas campanhas, bem
como descrições de novas ferramentas que você pode
utilizar para proteger melhor o seu ambiente.
— Steven Grobman, diretor de tecnologia da McAfee
— Raj Samani, cientista-chefe e associado da McAfee
na equipe do Advanced Threat Research
Twitter @Raj_Samani

O malware minerador de criptomoedas cresceu
impressionantes 629%, de quase 400.000 amostras
conhecidas no quarto trimestre para mais de 2,9 milhões
no primeiro trimestre. Isso sugere que os criminosos
cibernéticos estão se preparando para monetizar infecções
de sistemas de usuários sem exigir que as vítimas façam
pagamentos, como no caso dos populares esquemas
de ransomware. Em comparação com atividades bem
estabelecidas de crime cibernético, como roubo de
dados e ransomware, o cryptojacking é mais simples
e menos arriscado. Para os criminosos, basta infectar
Seguir
Compartilhar
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Gold Dragon expande o alcance dos ataques
à Olimpíada
O implante Gold Dragon, descoberto primeiramente
por analistas do McAfee Advanced Threat Research
como parte de um ataque de malware sem arquivo
que visava organizações envolvidas nos Jogos
Olímpicos de inverno de Pyeongchang, na Coreia do
Sul, é um indicador de uma nova leva de ferramentas
e técnicas que estão ganhando destaque entre os
atacantes. Muitas campanhas de malware sem arquivo
aproveitam o PowerShell para lançar um ataque na
memória e criar uma “backdoor” (porta dos fundos)
no sistema. O Gold Dragon destaca-se por ter sido

TÓPICO EM DESTAQUE

personalizado para o ataque à Olimpiada, por persistir
nos sistemas infectados e por ter aparecido em
ataques subsequentes, notadamente em servidores
invadidos no Chile, pouco mais de uma semana
após o incidente da Olimpíada. O Gold Dragon é um
exemplar particularmente evasivo de malware sem
arquivo por ter sido desenvolvido assim, verificando
processos relacionados a soluções antimalware.
Como a maioria dos ataques, o ponto de entrada
é através do usuário. E-mails de engenharia social
foram enviados com um anexo malicioso do Word
contendo um script oculto de implante de PowerShell.
Quando os destinatários clicavam no anexo, eles eram
solicitados a ativar um processo que os permitia visualizar
o conteúdo em sua versão do Word. O malware iniciava
uma macro em Visual Basic que executava o script de
PowerShell a partir de um servidor remoto. Em seguida,
esse script fazia o download de um arquivo de imagem
e incorporava scripts de PowerShell adicionais nos
pixels da imagem. Outras técnicas proporcionavam
camadas adicionais de ocultação, tornando o Gold
Dragon extremamente difícil de detectar, particularmente
após ele chegar a uma linha de comando e estabelecer
uma conexão com o servidor de controle do atacante
para coleta de dados em nível de sistema que permitia
definir o perfil das máquinas atingidas.
O Gold Dragon, em idioma coreano, é um implante
secundário que acrescentou persistência ao implante
inicial sem arquivo, possibilitando o acesso e o vazamento
contínuos dos dados. Ele tem muitas semelhanças com
implantes como Ghost419 e Brave Prince, que temos
observado desde meados de 2017.
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O Gold Dragon teve várias funções no ataque à Olimpíada:
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Acredita-se que ele tenha sido uma carga de segundo
estágio no ataque aos Jogos Olímpicos
Ele atuou tanto como ferramenta de reconhecimento
quanto como downloader de outras cargas virais
Ele criava um perfil do dispositivo atacado, coletando
informações como diretórios na área de trabalho,
arquivos acessados recentemente e a pasta de
arquivos de programas, além de chaves do Registro
e a informação de valor da chave de execução do
usuário, entre outras coisas
Ele criptografava esses dados e os enviava para
o servidor remoto
Para evitar detecções, ele vigiava e encerrava
processos relacionados a soluções antimalware
e antivírus
Ele também era capaz de fazer downloads
e executar outros componentes do ataque
a partir do servidor remoto

O Gold Dragon é apenas um dentre vários implantes
utilizados em ataques de malware sem arquivo
que proporcionam aos atacantes vantagens claras:
a capacidade de estabelecer persistência e de
viabilizar um vazamento de dados contínuo.
Seguir
Compartilhar
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Lazarus ressurge, atingindo usuários
de criptomoedas
Após hibernar por algum tempo durante o final de 2017,
o grupo internacional de crime cibernético conhecido
como Lazarus ressurgiu no primeiro trimestre de
2018, desta vez com um esquema de criptomoeda
altamente sofisticado e complexo conhecido como
HaoBao. Na edição anterior do Relatório do McAfee Labs
sobre ameaças, comentamos sobre como o aumento
do valor do Bitcoin levou os criminosos cibernéticos
a expandir suas atividades, além dos pedidos de resgate
de ransomware em criptomoedas, para o cryptojacking,
ou mineração não autorizada de criptomoedas.
Antes da campanha HaoBao, pesquisadores da McAfee
descobriram uma campanha de spear phishing associada
ao Lazarus que visava funcionários de empresas da
área de defesa e instituições financeiras. O objetivo da

TÓPICO EM DESTAQUE

campanha era capturar dados confidenciais ou roubar
fundos. Essa campanha parece ter chegado ao fim em
outubro de 2017.
No primeiro trimestre de 2018, analistas do McAfee
Advanced Threat Research descobriram uma nova
campanha, que recrutava ostensivamente um executivo
de desenvolvimento de negócios de um grande banco
multinacional situado em Hong Kong.
O e-mail induzia os destinatários a fazer download de
documentos infectados do Word a partir do Dropbox.
Tal como o ataque Gold Dragon descrito na seção anterior,
os documentos eram incorporados em versões mais
antigas de documentos do Word iniciadas por uma macro
em Visual Basic que supostamente permitia ao usuário
visualizar o documento na versão atual do Word. Assim que
o usuário executava essas ações, o malware vazava dados
do sistema e os enviava para um servidor de controle.

Seguir
Compartilhar
Figura 1. Exemplo de chamariz do ataque: um documento do Microsoft Word que parece ser de uma versão antiga.
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Esse tipo de implante ainda não havia sido detectado.
Essa campanha utilizava um implante de coleta de
dados não reutilizável que dependia do download de
um implante de segundo estágio para obter persistência.
Os implantes continham a palavra predefinida haobao
que servia como gatilho para a execução do mecanismo

hxxps://dl.dropboxusercontent.com/
content_link/AKqqkZsJRuxz5VkEgc
guqNE7Th3iscMsSYvivwzAYuTZQW
DBlsbUb7yBdbW2lHos/ﬁle?dl=1

Servidor de controle

www[ponto]worker.co.kr
www[ponto]palgong-cc.co.kr

Currículo
falso

cmd.exe /c start /b
<temp_dir_path>\.
\lsm.exe /haobao

Injeção
de DLL reﬂexiva

Persistência

Chave com o valor
“AdobeFlash” %TEMP%\One
Drive.exe kLZXlyJelgqUpKzP

de vazamento de dados por meio da macro em Visual
Basic. A finalidade dos dados coletados era identificar
alvos para ataques futuros, especificamente aqueles
que utilizavam software relacionado a Bitcoin, por
meio de determinadas varreduras de sistema.

Pasta Inicializar:
GoogleUpdate.lnk

Reconhecimento de dados

Documento-isca instalado:
<temp_dir_path>\Job Description.doc

Vazamento

Dados coletados:
Codiﬁcação XOR: 0×34
Dados XOR Base64

Seguir
Nome do computador
Nome do usuário
Execução do processo

Figura 2. A trajetória do implante HaoBao.
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Os analistas da McAfee estabeleceram uma conexão com
o Lazarus devido à semelhança de suas técnicas com as
das campanhas de 2017 que visavam os departamentos
de defesa e de energia dos EUA, instituições financeiras
e corretoras de criptomoedas. Eles chegaram a essa
conclusão com um alto grau de confiança, com base
nas seguintes observações:
■■

■■

■■

Os atacantes contactam um endereço IP ou domínio que
era utilizado para hospedar um documento malicioso de
uma campanha anterior do Lazarus, de 2017
Nesses documentos maliciosos recentes aparece
o mesmo autor que nas campanhas de 2017
do Lazarus
A campanha HaoBao utiliza a mesma estrutura de
documentos maliciosos e anúncios de recrutamento
semelhantes aos de campanhas anteriores do Lazarus

■■

As técnicas são coerentes com o interesse do grupo
Lazarus no roubo de criptomoedas

Nossa previsão é de que as campanhas de mineração
de criptomoedas ganharão impulso e talvez até superem
o ransomware. Os criminosos cibernéticos consideram
campanhas como a HaoBao altamente vantajosas por
serem mais lucrativas e mais difíceis de detectar, sem
danos aparentes.
Para um exame mais detalhado do predomínio
crescente do CoinMiner, uma variante de malware
que assume o controle do computador da vítima para
minerar novas moedas infectando executáveis do
usuário, injetando JavaScript do Coinhive em arquivos
HTML e bloqueando produtos de segurança para
suspender suas atualizações de assinaturas, leia

Malware de mineração de criptomoedas novo, por família
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

2017

12

Mar
2018

Abr

Maio

Dropper-FIY!

GenericRXDV-UK!

GenericRXEE-VG!

PUP-GSJ!

PUP-XDR-HE!

PUP-XDT-CH!

PUP-XEB-VU!

Trojan-FOKC!

Trojan-FOKH!

Trojan-FOZT!

Trojan-FOZU!
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a seguinte postagem do McAfee Labs: “Parasitic Coin
Mining Creates Wealth, Destroys Systems” (A mineração
parasitária de moedas cria riqueza e destrói sistemas).

GhostSecret e Bankshot, implantes avançados
para roubo de dados, têm alcance e implicações
globais
O grupo de crime cibernético Hidden Cobra, com
patrocínio governamental, lançou recentemente
campanhas de reconhecimento de dados de proporções
globais. Aparentemente, nenhum setor foi poupado
pela Operação GhostSecret. O Hidden Cobra atacou
organizações de infraestrutura crítica, instituições
financeiras, empresas da área de saúde, o setor de
telecomunicações e a indústria do entretenimento.
Os novos implantes utilizados nessa campanha têm
alguma semelhança com os utilizados em outros
ataques, como o Bankshot e o Proxysvc.
A principal conclusão é que os perpetradores de ameaças
continuam a aperfeiçoar suas ferramentas, aumentando
sua complexidade e funcionalidade. Além de descobrir
essas capacidades, nossa investigação revelou uma
infraestrutura conectada a essas operações, com
servidores na Índia. O objetivo principal da Operação
GhostSecret parece ser a coleta secreta de dados como
preparação para ataques futuros em grande escala.
A primeira atividade detectável atingiu instituições
financeiras e comerciais da Turquia. Nessa campanha,
vimos o retorno do implante Bankshot, que surgiu pela
primeira vez em 2017. O objetivo parece ser a coleta de
dados de instituições financeiras para possíveis roubos
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futuros. O Bankshot tira proveito de uma vulnerabilidade
de dia zero não corrigida no Adobe Flash. Os implantes
são distribuídos a partir de um domínio semelhante ao
da plataforma legítima de empréstimo de criptomoedas
Falcon Coin.
Iniciada com um e-mail de spear phishing contendo um
documento do Word, a campanha introduz o implante
Bankshot, incorporado em um arquivo Flash que
é executado quando o destinatário abre o documento.
Essa versão do implante Bankshot dá aos atacantes
acesso remoto total aos sistemas e também os permite
eliminar arquivos e conteúdos para remover quaisquer
vestígios de atividade destrutiva ou maliciosa. Suas
capacidades de reconhecimento vão da geração de
uma lista dos arquivos de um diretório, encaminhada
para o servidor de controle, à coleta de nomes de contas
e de domínios de todos os processos em execução. Além
disso, o Bankshot pode criar um processo fazendo-se
passar por um usuário conectado, sobrescrever arquivos
com zeros e marcá-los para serem excluídos na próxima
reinicialização ou encerrar processos completamente.

Seguir
Compartilhar
Figura 3. Uma técnica de eliminação de arquivos utilizada na
Operação GhostSecret.
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Na Operação GhostSecret, o Hidden Cobra levou esse
nível de atividade além do setor financeiro, com uma
nova classe de implante que deriva algumas estruturas
de código e funcionalidade de implantes anteriores.
O implante recém-descoberto e mais avançado
pode aceitar inúmeros comandos do servidor de
controle, o que o torna uma estrutura robusta para
reconhecimento e vazamento de dados. Além de
destruir e excluir arquivos, o implante pode executar
outros implantes, ler dados de arquivos e mais.
Nossas observações e análise corroboram nossa
convicção de que, conforme as capacidades dos
autores de malware aumentarem em sofisticação,
campanhas como a Operação GhostSecret resultarão
em ataques intersetoriais maiores e mais maliciosos
no futuro próximo.
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Táticas, técnicas e conhecimentos comuns
dos antagonistas no Trojan-Bankshot2: MITRE
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Vazamento por meio do canal do servidor
de controle: os dados são vazados pelo canal
do servidor de controle utilizando um protocolo
personalizado
Porta frequentemente utilizada: os atacantes
utilizaram portas comuns, como a porta 443,
nas comunicações com o servidor de controle
Execução do serviço: o implante é registrado
como um serviço na máquina da vítima
Coleta automatizada: o implante coleta
automaticamente dados sobre a vítima
e os envia para o servidor de controle
Dados do sistema local: o malware
descobre o sistema local e coleta dados
Descoberta de processos: os implantes podem
listar processos em execução no sistema
Descoberta da hora do sistema: como parte
do método de reconhecimento de dados, a hora
do sistema é enviada para o servidor de controle
Exclusão de arquivos: o malware pode
eliminar arquivos indicados pelo atacante

Figura 4. Indicadores de comprometimento do implante Bankshot.
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Malware
Os dados sobre malware
vêm do banco de dados de
amostras da McAfee, o qual
inclui arquivos maliciosos
coletados por spam traps
da McAfee, crawlers e envios
dos usuários, bem como
de outras fontes do setor.
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Fonte: McAfee Labs, 2018.
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Total de malware de Mac

Malware de Mac novo
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Fonte: McAfee Labs, 2018.
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Total de malware móvel

Malware móvel novo
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Taxas regionais de infecção por malware móvel

(percentual de usuários de dispositivos móveis que relataram infecções)

T4
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2018

Fonte: McAfee Labs, 2018.

Taxas globais de infecção por malware móvel

(percentual de usuários de dispositivos móveis que relataram infecções)
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Ransomware novo

A queda de 81% no malware
novo de travamento de
tela de Android contribuiu
significativamente para
a queda no ransomware
novo no primeiro trimestre.

Total de ransomware
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Malware de travamento de tela de Android novo
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Total de malware de travamento de tela de Android
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Binários assinados maliciosos novos

Total de binários assinados maliciosos
25.000.000

2.000.000

20.000.000

1.600.000

15.000.000

1.200.000
10.000.000

800.000

5.000.000

400.000
0

T2

T3
2016

T4

T1

T2
T3
2017

T4

T1
2018

0

T2

T3
2016

T4

T1

Fonte: McAfee Labs, 2018.
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Malware de exploração novo

Total de malware de exploração
16.000.000
14.000.000

1.200.000

12.000.000

1.000.000

10.000.000

800.000

8.000.000
600.000

6.000.000

400.000

4.000.000

200.000
0

2.000.000
T2

T3
2016

T4

T1

T2
T3
2017

T4

T1
2018

Fonte: McAfee Labs, 2018.

0

T2

T3
2016

T4

T1

T2
T3
2017

T4

T1
2018

Fonte: McAfee Labs, 2018.

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

As explorações tiram proveito
de bugs e vulnerabilidades
em software e hardware.
Ataques de dia zero são
exemplos de explorações bemsucedidas. Para um exemplo
recente, consulte a seguinte
postagem do McAfee Labs:
“Analyzing Microsoft Office
Zero-Day Exploit CVE-201711826: Memory Corruption
Vulnerability” (Análise da
exploração de dia zero do
Microsoft Office: CVE-201711826: vulnerabilidade de
corrupção de memória).

Seguir
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Malware de macro novo

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

Total de malware de macro
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O cavalo de Troia Faceliker
manipula cliques do Facebook
para gerar “likes” artificiais
de determinados conteúdos.
Para saber mais, leia esta
postagem do McAfee Labs.

Total de malware Faceliker

Malware Faceliker novo
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Fonte: McAfee Labs, 2018.
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Para saber mais sobre ameaças
em JavaScript e PowerShell,
leia “A ascensão do malware
baseado em script”, de uma
edição anterior do Relatório
do McAfee Labs sobre ameaças.

Total de malware de JavaScript

Malware de JavaScript novo
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Malware de PowerShell novo
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Malware LNK novo
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Malware de mineracão de criptomoedas novo
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Total de malware de mineracão de criptomoedas
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0

Os criminosos cibernéticos
estão, cada vez mais, utilizando
atalhos .lnk para entregar
sub-repticiamente scripts
em PowerShell e outras
formas de malware.

Total de malware LNK
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O malware de mineração
sequestra sistemas para criar
(“minerar”) criptomoedas
sem o consentimento ou
o conhecimento das vítimas.
As novas ameaças de
mineração de criptomoedas
aumentaram 1.189% no
primeiro trimestre.
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Fonte: McAfee Labs, 2018.
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Incidentes
Incidentes de segurança divulgados
publicamente, por região

10 principais vetores de ataque em 2017-2018
(número de violações reportadas)

(número de incidentes divulgados publicamente)
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Fonte: McAfee Labs, 2018.

Phishing
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Ásia-Pacíﬁco

Américas

Vulnerabilidade

África

0
Fraude W-2

2017

T1
2018

Roubo

T4

Acesso não
autorizado

T3

T2

Sequestro
de contas

T1

Vazamento

T4

Malware
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2016
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Os dados sobre incidentes
de segurança são compilados
de várias fontes, incluindo
hackmageddon.com,
privacyrights.org/data-breaches,
haveibeenpwned.com
e databreaches.net.

Os vetores de ataque,
na maioria, não são
conhecidos ou não são
divulgados publicamente.

Fonte: McAfee Labs, 2018.
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10 setores mais visados em 2017-2018

Principais setores visados nas
Américas do Norte e do Sul

(número de violações reportadas)

(número de violações reportadas)
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Ameaças na Web e pela rede
Novos URLs suspeitos

Novos URLs maliciosos
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Novos URLs de phishing
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T1
2018

Fonte: McAfee Labs, 2018.

Novos URLs de downloads maliciosos
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O banco de dados da Web
McAfee® TrustedSource™
contém URLs (páginas da Web)
organizados em categorias,
com base em reputação na
Web, para uso com políticas
de filtragem no gerenciamento
do acesso à Web. URLs
suspeitos são o número total
de sites classificados como de
alto ou médio risco. Os URLs
maliciosos distribuem código,
incluindo executáveis de
passagem (ou “drive‑by”)
e cavalos de Troia,
desenvolvidos para sequestrar
a atividade ou as configurações
do computador. Os downloads
maliciosos vêm de sites que
permitem ao usuário fazer,
inadvertidamente, download
de código prejudicial ou
incômodo. URLs de phishing
são páginas da Web
frequentemente incluídas
em e-mails de boatos para
roubar informações de
contas do usuário.
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Predomínio de redes de bots de spam
por volume no 1° trimestre

Principais exemplares de malware que se conectaram
a servidores de controle no 1° trimestre
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Fonte: McAfee Labs, 2018.

Principais países que hospedaram servidores de
controle de redes de bots no 1° trimestre

Fonte: McAfee Labs, 2018.

Principais ataques de rede no 1° trimestre
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Responsável por
aproximadamente três
quartos do spam de rede
de bots observado durante
o primeiro trimestre, a rede
de bots Necurs assume
novamente a liderança.
Golpes românticos,
ransomware e downloaders
são ameaças populares.
O Gamut permanece em
segundo lugar, apesar de
uma queda de quase 50%
no volume, em relação ao
quarto trimestre de 2017.

Fonte: McAfee Labs, 2018.
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Sobre a McAfee
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.

Sobre o McAfee Labs e o McAfee Advanced
Threat Research
O McAfee Labs, liderado pelo McAfee Advanced Threat
Research, é uma das maiores fontes do mundo em
pesquisa de ameaças, inteligência contra ameaças
e liderança em ideias sobre segurança cibernética.
Com dados de milhões de sensores nos principais
vetores de ameaça — arquivos, Web, mensagens
e rede — o McAfee Labs e o McAfee Advanced Threat
Research oferecem inteligência contra ameaças em
tempo real, análises críticas e opinião de especialistas
para aprimorar a proteção e reduzir os riscos.
www.mcafee.com/br/mcafee-labs.aspx

www.mcafee.com/br

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