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97% dos que compartilham informações
de inteligência contra ameaças cibernéticas
percebem a importância disso.

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.

O inverno chegou com força total — pelo menos para quem
está no hemisfério norte — e é claro que os criminosos
estão bem ocupados trancados entre quatro paredes.

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

Siga o blog do McAfee Labs

Siga o McAfee Labs no Twitter

O Relatório Previsões do McAfee Labs sobre ameaças
em 2016, publicado no final de novembro, tem sido
amplamente lido e citado na mídia. Algumas das
coberturas na mídia mais interessantes podem ser
encontradas no The Wall Street Journal, Good Morning
America, Silicon Valley Business Journal e CXO Today.
O relatório inclui os pontos de vista no curto e longo prazo
do futuro da nossa segurança cibernética. Recomendamos
a leitura caso ainda não o tenha feito.
E agora, com o término das tempestades de inverno,
publicamos o Relatório do McAfee Labs sobre ameaças:
março de 2016. Neste relatório trimestral sobre ameaças,
teremos dois tópicos em destaque:
nn

nn

A McAfee entrevistou quase 500 profissionais
de segurança para entender seus pontos
de vista e expectativas em relação ao
compartilhamento de informações de
inteligência contra ameaças cibernéticas.
Descobrimos que a conscientização é muito
alta e que 97% dos que compartilham
informações de inteligência contra ameaças
cibernéticas percebem a importância disso.
Vamos explorar como o cavalo de Troia
backdoor baseado em Java Adwind ataca
sistemas por meio de campanhas de spam
cada vez mais inteligentes, causando um
rápido aumento no número de envios de
arquivos .jar de Adwind ao McAfee Labs.

Após esses dois tópicos em destaque, exibiremos o nosso
habitual conjunto de estatísticas trimestrais sobre ameaças.
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Em outras notícias…
Quando este relatório for publicado, a RSA Conference
2016 já terá passado. Esperamos que os participantes do
evento tenham aproveitado a oportunidade de assistir
à palestra da McAfee, apresentada por Chris Young,
gerente geral do grupo McAfee. Young destacou dois
desafios da segurança cibernética: a ausência de alianças
e modelos de compartilhamento de informações de
inteligência contra ameaças e a escassez de talentos
que enfrentamos. Tendo em conta esses obstáculos,
ele traçou um novo modelo de segurança cibernética
e compartilhou o que já está em andamento. Se você
não compareceu ao evento, assista à gravação disponível
aqui. Vale a pena conferir a palestra.
Como mencionado no último relatório sobre ameaças,
o McAfee Labs desenvolve grande parte da tecnologia de
proteção dos núcleos que fazem parte dos produtos da
McAfee. No quarto trimestre, liberamos aos consumidores
o recurso Real Protect no nosso produto McAfee Cloud
AV — Limited Release. Ele também foi parte do nosso
utilitário de remoção de malware McAfee® Stinger™
pela maior parte do ano de 2015. O Real Protect consiste
em uma tecnologia de detecção de comportamento em
tempo real que monitora atividades suspeitas em um
endpoint. O Real Protect usa aprendizado de máquina
e classificação automatizada baseada em comportamento
na nuvem para detectar malware de dia zero em tempo
real. Saiba mais sobre o Real Protect aqui.

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 quarto
trimestre, nossos clientes passaram pelo seguinte:
nn

nn

nn

nn

nn

O McAfee GTI recebeu, em média, 47,5 bilhões
de consultas por dia.
A cada dia, foram feitas mais de 157 milhões
de tentativas (via e-mails, resultados de
pesquisas de navegador, etc.) para induzir
nossos clientes a visitar URLs arriscados.
A cada dia, mais de 353 milhões de arquivos
infectados foram expostos nas redes de
nossos clientes.
A cada dia, mais 71 milhões de programas
potencialmente indesejados tentaram ser
instalados ou iniciados.
A cada dia, houve 55 milhões de tentativas,
feitas por nossos clientes, de conexão
a endereços IP arriscados ou esses endereços
tentaram se conectar às redes dos clientes.

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, clique aqui para
responder a uma pesquisa rápida, de cinco minutos,
sobre esta edição do Relatório sobre ameaças.
—Vincent Weafer, vice-presidente do McAfee Labs

Compartilhe este relatório
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Resumo executivo
A ascensão do compartilhamento de informações de
inteligência contra ameaças cibernéticas
A McAfee entrevistou quase 500
profissionais de segurança para
entender seus pontos de vista
e expectativas em relação ao
compartilhamento de informações
de inteligência contra ameaças
cibernéticas. Descobrimos que
a conscientização é muito alta
e que 97% dos que compartilham
informações de inteligência contra
ameaças cibernéticas percebem
a importância disso.

Há grandes expectativas, por parte do setor de segurança, de que
o compartilhamento de informações de inteligência contra ameaças
melhore significativamente a segurança de sistemas e de redes.
No entanto, será que os profissionais de segurança realmente conseguem
perceber a importância de tal compartilhamento de informações?
Eles estão dispostos a compartilhar e, em caso afirmativo, o que eles
estão dispostos a compartilhar? Em 2015, a McAfee entrevistou quase
500 profissionais de segurança de uma grande variedade de setores
e regiões e fez essas e muitas outras perguntas. Entre outras coisas,
descobrimos que a conscientização é muito alta e que 97% dos que
compartilham informações de inteligência contra ameaças cibernéticas
percebem a importância disso. Nesse Tópico em destaque, discutiremos
a promessa do compartilhamento de informações de inteligência contra
ameaças cibernéticas e os resultados de nossa pesquisa com clientes.

Malware baseado em Java Adwind
O número de envios de
arquivos .jar de Adwind ao
McAfee Labs apresentou um
aumento de 426%, subindo de
1.388, no primeiro trimestre
de 2015, para 7.295, no quarto
trimestre de 2015.

A ferramenta de administração remota (RAT) Adwind é um cavalo de Troia
backdoor baseado em Java direcionado a várias plataformas compatíveis
com arquivos Java. O Adwind normalmente é propagado por meio de
campanhas de spam que utilizam anexos de e-mail com malware, páginas
da Web comprometidas e downloads de passagem. Uma vez que as
campanhas de spam agora têm um ciclo de vida curto, com assuntos
frequentemente alterados e anexos cuidadosamente preparados, está
mais difícil para os usuários e as tecnologias de segurança detectarem
os ataques. Isso causou um rápido aumento no número de envios de
arquivos .jar de Adwind dos clientes ao McAfee Labs, com 7.295 envios
no quarto trimestre de 2015, um crescimento de 426% em relação aos
1.388 envios no primeiro trimestre de 2015.

Compartilhe este relatório
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Tópicos em destaque
A ascensão do compartilhamento
de informações de inteligência
contra ameaças cibernéticas
Malware baseado em Java Adwind
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Tópicos em destaque

A ascensão do compartilhamento de
informações de inteligência contra
ameaças cibernéticas
— Bruce Snell e Kent Landfield
Os profissionais de segurança são responsáveis pela proteção contra ataques
cada vez mais complexos. No passado, eles dependiam principalmente das
defesas baseadas em assinatura e comportamento para manter as ameaças
distantes. Esses métodos bloqueiam uma ameaça por correspondência de
padrões ou a interrompe com base em um comportamento suspeito. Ambos
os métodos são eficazes e impedem uma grande porcentagem de ataques,
mas e as ameaças especialmente complexas, algumas das quais ainda nem
foram descobertas? Como vamos parar os ataques de dia zero que passam
despercebidos pelo radar? É aí que a inteligência contra ameaças cibernéticas
entra em jogo.
Quando falamos de inteligência contra ameaças cibernéticas (CTI, sigla
em inglês para cyber threat intelligence), precisamos entender que
o conceito é muito mais profundo do que uma simples lista de endereços
IP com pontuações de reputação ruins ou hashes de arquivos suspeitos
de serem inapropriados. A CTI consiste no conhecimento baseado em
evidências de uma ameaça emergente (ou existente) que pode ser usada
para a tomada de decisões de resposta. A CTI fornece mais do que apenas
os bits e bytes específicos da ameaça; ela também fornece o contexto de
como o ataque ocorre. Ela identifica os indicadores de ataque (IoA) e os
indicadores de comprometimento (IoC) e, possivelmente, até a identidade
e a motivação do atacante. Os profissionais de segurança e tecnologia de
segurança podem usar a CTI para oferecer uma proteção melhor contra
ameaças ou para detectar a existência de ameaças no ambiente confiável.

O que é “inteligência contra ameaças cibernéticas?”

Qual atividade
podemos ver?
Observável

Onde esta ameaça
foi vista?

Quais ameaças devo
procurar nas minhas
redes e sistemas
e por quê?

Indicador

O que ela faz?
Incidente

Quais fraquezas
esta ameaça explora?

TTP

Por que ela faz isso?
Alvo da
exploração

Quem é responsável
por esta ameaça?

Campanha

O que posso fazer
a respeito?
Perpetrador
de ameaças

Curso de ação

Compartilhe este relatório

Relatório do McAfee Labs sobre ameaças, março de 2016 | 7

Tópicos em destaque

As expectativas de que a CTI melhore significativamente a segurança de
sistemas e de redes são altas quando ela é integrada à infraestrutura e às
operações de uma empresa. As práticas recomendadas de segurança exigem
que mantenhamos as ameaças o mais longe possível do alvo. Ao usar a CTI,
as equipes de segurança não só poderão se atentar em parar cada ataque
à medida que ele ocorre, mas também terão uma noção melhor de quem está
atacando, quais os métodos usados e quais são os alvos. Para isso, precisamos
de um panorama mais abrangente do que está acontecendo. A CTI é essencial
para a obtenção desse nível de compreensão da ameaça cibernética.

Nossa pesquisa
Lemos muitas vezes sobre a CTI e especialmente sobre o compartilhamento
de informações de CTI. No entanto, será que os especialistas realmente
conseguem perceber a importância do compartilhamento? Eles estão dispostos
a compartilhar e, em caso afirmativo, o que eles estão dispostos a compartilhar?
Em 2015, a McAfee realizou quase 500 entrevistas com profissionais
de segurança de uma grande variedade de setores e regiões.
Os entrevistados incluíam clientes da McAfee, bem como não
clientes. Veja o que descobrimos abaixo.

Você conhece alguma iniciativa de compartilhamento
de informações de inteligência contra ameaças cibernéticas?

21%

39%

Sim, eu conheço
Sim, já ouvi falar, mas não
sei muito sobre o assunto
Não

40%

Fonte: pesquisa da McAfee, 2015

Trata-se de uma resposta positiva. Quando oito de cada dez profissionais
de segurança conhecem o que é o compartilhamento de informações de CTI,
é sinal de que a mensagem foi bem passada.
Em seguida, concentramo-nos no grupo que conhecia o compartilhamento
de informações de CTI e perguntamos se as empresas deles participavam
de qualquer tipo de iniciativa de intercâmbio de informações de CTI.
Desses, 42% disseram que sim e 23% que não tinham certeza. Os 35%
restantes disseram que não participavam de nenhum tipo de intercâmbio
de informações de CTI.
Quando descobríamos que uma empresa tinha começado a participar de um
intercâmbio de informações de CTI, queríamos saber qual era a importância
do compartilhamento de informações de CTI para seu ambiente.
Compartilhe este relatório
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Qual a importância do compartilhamento de informações
de inteligência contra ameaças cibernéticas para sua empresa?
2% 1%

Muito importante
Razoavelmente importante

38%

59%

Neutro
Não tão importante

Fonte: pesquisa da McAfee, 2015

Quando as empresas recebiam informações de CTI por meio de intercâmbio,
a grande maioria delas considerava os dados importantes.
A maioria das informações de CTI compartilhadas não tem relação com
nenhum setor específico. Os dados são compartilhados entre todas as
empresas sem nenhuma segmentação por setor. Perguntamos se as
empresas estariam interessadas em receber informações de CTI diretamente
relacionadas ao setor de atuação delas. Por exemplo, um intercâmbio de
informações de CTI entre empresas no setor bancário ou de saúde.

O quão interessado você estaria em receber
informações de inteligência contra ameaças
cibernéticas relacionadas ao seu setor?
1%

8%

Muito interessado
Razoavelmente interessado

37%

54%

Neutro
Nem um pouco interessado

Fonte: pesquisa da McAfee, 2015

Compartilhe este relatório

Relatório do McAfee Labs sobre ameaças, março de 2016 | 9
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Descobrimos que 91% dos entrevistados estão interessados em receber
informações de CTI específicas de setor. Isso faz sentido especialmente
em um setor como o bancário, em que programas de malware podem visar
várias instituições financeiras de formas semelhantes. A infraestrutura crítica
é outra área que poderia se beneficiar do compartilhamento de informações
específicas de setor, uma vez que essas empresas poderiam encontrar
programas de malware direcionados a um tipo específico de dispositivo
usado apenas no setor em questão, como já vimos ocorrer no passado.
Em geral, ao perguntarmos como se sentiam em relação ao compartilhamento
e consumo de informações de CTI, 86% dos entrevistados concordaram que
o compartilhamento proporcionaria uma proteção melhor para a empresa deles.
Receber dados sobre ameaças é apenas parte da CTI. Para que os dados
sejam úteis para a comunidade, eles também precisam ser compartilhados.
As respostas da pesquisa mudaram um pouco quando perguntamos se as
empresas estariam dispostas a compartilhar informações com a comunidade.
Entre esses entrevistados, 63% foram enquadrados nas categorias “muito
provável” ou “razoavelmente provável”.

Qual a probabilidade de sua empresa compartilhar
dados de reputação de inteligência contra ameaças
cibernéticas em uma plataforma segura e privada?
4% 2%

24%
Muito provável
Razoavelmente provável

31%

Neutro/ainda não sei
Não tão provável
Nem um pouco provável

39%

Fonte: pesquisa da McAfee, 2015

Quais tipos de dados as pessoas estão dispostas a compartilhar? A resposta
mais comum foi “comportamento de malware” seguida por “reputações de
URL”. É interessante observar que “reputação de arquivos” foi a informação
que as empresas estavam menos dispostas a compartilhar. Entraremos em
mais detalhes sobre isso mais adiante.

Compartilhe este relatório
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80%

Você indicou uma disposição para o compartilhamento
de alguns dados de reputação. Quais dados de reputação
você estaria disposto a compartilhar?

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0
Comportamento
de malware

Reputações
de URLs

Reputações
de endereços
IP externos

Reputações
de certiﬁcados

Reputações
de arquivos

Fonte: pesquisa da McAfee, 2015

Em seguida, consideramos quem respondeu não estar disposto a compartilhar
dados e perguntamos o porquê. O principal motivo, por uma grande margem, foi
a política corporativa que os impedia de compartilhar informações de reputação.

Por que você acha que a sua empresa não estaria disposta
a compartilhar informações de reputação?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0
A política
da empresa
impediria isso

Os regulamentos
do setor
impediriam isso

O conceito
Tenho a preocupação As informações
é interessante, de que as informações
da minha
compartilhadas
mas preciso de
empresa não
mais informações
são importantes
seriam vinculadas
para outras
a mim ou à minha
empresa
empresas

Fonte: pesquisa da McAfee, 2015

Compartilhe este relatório
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Por que as empresas não compartilham informações de
inteligência contra ameaças cibernéticas?
Política
Com todos os benefícios dos intercâmbios de informações de CTI
(compartilhamento de informações e centros de análise, CERTs, alianças
entre fornecedores e setores, parcerias confiáveis, iniciativas públicoprivada, etc.), porque as empresas estão hesitantes em compartilhar
informações? Vamos analisar o tipo de dado menos provável a ser
compartilhado (reputação de arquivos) e a alta porcentagem de pessoas
que responderam “regulamentos da empresa” como o principal motivo
para o não compartilhamento.
Embora a McAfee venha debatendo a respeito do compartilhamento de
informações de CTI com os participantes do setor há alguns anos, sendo
que a maior parte deles concorde que o compartilhamento de informações
de CTI é provavelmente importante, a maioria das empresas hesitou em
compartilhar dados de reputação de arquivos. Acreditamos que a relutância
no compartilhamento está relacionada a um mal-entendido do tipo de
informação oferecida. Ao compartilhar a reputação de arquivos, um
valor de hash é criado para representar o arquivo em questão. Esse hash
é um número exclusivo usado para identificar o arquivo e, apesar de ser
exclusivo a esse arquivo, o hash não pode ser usado para recriar o arquivo
propriamente dito. Nenhuma das informações internas do arquivo é enviada
para fora da rede e nenhuma informação de identificação pessoal sai da
rede. No entanto, quando uma empresa começa a implementar um esforço
de compartilhamento de informações de CTI, tal iniciativa entra em conflito
com as políticas que exigem que nenhum dado confidencial ou informação de
identificação pessoal saia da empresa. Naturalmente, essa é uma boa política
de forma geral, mas a falta de compreensão do conteúdo a ser compartilhado
torna-se algo autodestrutivo nesse caso.
Prisão de criminosos
Outro motivo pelo qual algumas empresas não querem compartilhar dados
de reputação é que isso pode interferir com uma investigação em curso.
As agências governamentais, as organizações militares e os líderes dos
setores detentores de propriedade intelectual sigilosa têm interesse em
rastrear quem tenta invadir as redes deles. Para essas organizações, muitas
vezes faz sentido permitir a exploração enquanto ela é monitorada, para obter
mais informações sobre quem é o responsável pelo ataque e e quem é o alvo,
bem como para determinar a melhor forma de mitigar os ataques futuros.
Se os dados sobre ameaças fossem compartilhados com uma comunidade
de CTI e os atacantes participassem dessa comunidade, eles poderiam ser
alertados de que as atividades deles foram identificadas, o que resultaria em
novas táticas para evitar a detecção no futuro. Essa é uma situação na qual
o mal que você conhece pode ser melhor que o mal que você desconhece.
Preocupações relacionadas à legalidade
Compartilhar é um problema tanto jurídico quanto técnico. As estruturas
legais e de confiança para compartilhar informações sobre ameaças
cibernéticas não são bem estabelecidas, o que facilita para os advogados
corporativos avessos ao risco dizerem não ou criarem políticas altamente
restritivas para limitar o compartilhamento. Hoje, grande parte do
compartilhamento ocorre em parcerias confiáveis com contratos de não
divulgação, memorandos de entendimento ou outros contratos, os quais
levam algum tempo para serem aprovados por ambas as partes. Muitas
vezes, a base jurídica para compartilhamento temporário baseado em
evento entre duas empresas não existe e não pode ser estabelecida
a tempo de ser útil aos socorristas cibernéticos.
Compartilhe este relatório
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Algumas empresas hesitam em sinalizar um URL ou endereço IP com uma
reputação ruim devido a preocupações com possíveis repercussões legais,
tal como já vimos quando produtos de segurança chamaram certos domínios
de geradores de spam ou rotularam um programa ou um complemento como
spyware. Essa preocupação se expandiu e alcançou o compartilhamento de
informações de CTI.
Preocupações relacionadas à privacidade
A privacidade também é uma grande preocupação. As leis e normas globais
fazem do compartilhamento um cenário extremamente complicado.
As empresas regulamentadas devem cumprir com as regulamentações
governamentais que exigem controles rigorosos de itens como os dados
de clientes ou de pacientes. Os regulamentos sobre o compartilhamento
de informações pessoais nem sempre são totalmente compreendidos.
Para evitar multas e penalidades, muitos optam pela precaução e decidem
não compartilhar nenhum dado com empresas externas, exceto quando
necessário para apoiar as suas próprias operações de negócios.
Padrões de intercâmbio
Para qualquer intercâmbio de informações de CTI funcionar de maneira
eficaz, o estabelecimento de padrões técnicos para o compartilhamento
de informações é fundamental. Muitos esforços foram feitos para tentar
estipular um formato único para o compartilhamento de informações de
inteligência contra ameaças cibernéticas, mas a maioria deles se concentrava
em uma área específica, como a resposta a incidentes. Em 2010, a MITRE,
que conta com direção e financiamento do departamento de segurança
interna (Department of Homeland Security) dos EUA, começou a desenvolver

Três padrões fundamentais para o compartilhamento de
informações de inteligência contra ameaças cibernéticas.

Fonte: oasis-open.org.

Compartilhe este relatório
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uma arquitetura de informações sobre ameaças com o objetivo de produzir
a representação de um indicador de ameaça cibernética automatizável.
Esse foi o primeiro esforço para se concentrar especificamente na criação
de uma representação automatizável e estruturada do ciclo de vida das
ameaças cibernéticas, no formato de mensagem relacionada e no protocolo
de intercâmbio. O esforço gerou três especificações:
nn

TAXII™ – Trusted Automated eXchange of Indicator Information.

nn

STIX™ – Structured Threat Information eXpression.

nn

CybOX™ – Cyber Observable eXpression.

Por conta da necessidade do setor para que esses padrões de consenso em
evolução se tornem padrões internacionais reconhecidos, o DHS trabalhou junto
à comunidade para efetuar a transição do desenvolvimento e da propriedade
das especificações para a Organization for the Advancement of Structured
Information Standards (OASIS). A OASIS criou o comitê técnico de inteligência
contra ameaças cibernéticas (CTI) da OASIS. O comitê técnico de CTI criou
subcomitês para cada uma das especificações, bem como um subcomitê de
interoperabilidade. A OASIS desenvolverá, manterá e liberará todas as versões
futuras do STIX, TAXII e CybOX.
O TAXII é uma especificação que define um conjunto de serviços e intercâmbios
de mensagens que, quando implementado, permitirá o compartilhamento
automatizado e seguro de informações sobre ameaças cibernéticas por todas as
fronteiras organizacionais e de produtos/serviços. O TAXII permite o intercâmbio
de informações sobre ameaças cibernéticas e é o método recomendado para
o intercâmbio de informações de CTI formatadas para STIX.

Compartilhe este relatório
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O STIX é o formato estruturado usado para transmitir informações sobre
ameaças específicas. O STIX foi desenvolvido para lidar com o ciclo de vida
completo das ameaças cibernéticas, além de fornecer um formato consistente
legível por máquina. O STIX permite interpretação automatizada via semântica
consistente e recursos avançados de análise. Ele oferece a expressão robusta
de relações entre os componentes do ciclo de vida da ameaça individual.
O STIX usa CybOX, uma linguagem de codificação de “observáveis cibernéticos”,
que podem ser vistos como parte de um ataque. O CybOX fornece uma
representação padronizada de “fatos” no domínio cibernético (tanto com base
em rede quanto em host). Os observáveis cibernéticos são elementos como
chaves de Registro ou valores de chave, exclusões de arquivos, hashes de arquivos,
solicitações HTTP, sub-redes de redes, etc. Um observável cibernético é um
evento mensurável ou uma propriedade com estado no domínio cibernético.
O uso do STIX se popularizou, com mais de 60 fornecedores usando o formato
para a ingestão, publicação e intercâmbio de informações sobre ameaças
cibernéticas. O DHS padronizou os esforços de intercâmbio de dados de
ameaças cibernéticas relacionados ao governo dos EUA no STIX e no TAXII.
O setor de segurança está construindo e distribuindo ativamente ferramentas
e infraestrutura com base em tais especificações.

Padrões e práticas recomendadas de compartilhamento organizacional
O setor de segurança está atualmente trabalhando no desenvolvimento de
padrões e práticas recomendadas para as empresas de compartilhamento de
informações e análises (ISAOs). Existem muitos feeds, serviços e empresas de
dados de inteligência contra ameaças cibernéticas, tanto comerciais quanto sem
fins lucrativos, mas não há nenhuma expectativa no momento de consistência
entre eles ou no que eles fornecem. A maioria dos formatos de dados são
exclusivos e os serviços não usam interfaces padrão. Hoje, as empresas de
compartilhamento são ad hoc em relação a como elas lidam com seus clientes
e com a associação. Essa falta de padrões tem forçado uma empresa de consumo
a investir uma grande quantidade de tempo e de recursos para tornar os dados
úteis e acionáveis, além de apresentar um alto custo de criação e manutenção.
O decreto presidencial 13691 instruiu o DHS a financiar uma organização não
governamental para atuar como organização de padrões de ISAO. A ISAO
Standards Organization foi criada para identificar um conjunto de padrões
e diretrizes voluntários para a criação, operação e funcionamento das empresas
de compartilhamento e análise de informações cibernéticas. A intenção
é expandir o modelo atual baseado em setor (financeiro, saúde, energia,
etc.) dos centros de compartilhamento de informações e análise, permitindo
o desenvolvimento de tipos inovadores de empresas de compartilhamento
de informações sobre ameaças usando formatos de dados e interfaces
interoperáveis padrão. O processo de enriquecimento dos dados de eventos
de ameaças cibernéticas deve influenciar os novos tipos de empresas de
compartilhamento de ameaças cibernéticas que surgirão. Embora esse esforço
esteja ainda em fase muito inicial, ele está estabelecendo a orientação de base
que motivará o ecossistema emergente de análise e compartilhamento de
informações de inteligência contra ameaças cibernéticas.

O futuro do compartilhamento de informações de inteligência
contra ameaças cibernéticas
Para onde estamos indo como um setor com compartilhamento de informações
de CTI? Estabelecer políticas e padrões relacionados ao compartilhamento é uma
coisa, mas o que faremos depois disso?
Compartilhe este relatório
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Para saber mais sobre
a integração de CTI a um
ambiente da McAfee, leia
Operacionalização da
inteligência contra ameaças.

Estruturas legais
Uma das principais preocupações legais é a responsabilidade que as empresas
poderão enfrentar se compartilharem informações de CTI com terceiros.
Em alguns casos, observamos preocupações antitruste quando um conjunto
de empresas compartilha informações somente entre si. A lei de segurança
cibernética dos EUA de 2015 fornece, em parte, as bases jurídicas para
o compartilhamento entre o governo e o setor privado, bem como entre as
empresas do setor privado. Essa lei instrui o DHS e o Departamento de Justiça
dos EUA a desenvolver diretrizes limitando o recebimento, a retenção, o uso
e a divulgação de CTI contendo informações pessoais pelo governo federal dos
EUA. A lei fornece proteção de responsabilidade que se estende às entidades
privadas somente para o monitoramento de sistemas e o compartilhamento
e o recebimento dos indicadores de ameaça na forma prescrita pelo projeto de
lei. Em seu texto não há nenhuma exigência para compartilhar informações de CTI
ou medidas defensivas ou para avisar ou agir de acordo com o recebimento de
CTI ou de medidas defensivas. Também não há nenhuma responsabilidade pela
não participação. A lei também afirma que não há violação de comportamento
antitruste quando duas ou mais entidades privadas compartilham informações
sobre ameaças para fins de proteção cibernética.
Os esclarecimentos relacionados ao compartilhamento de informações, com
o governo dos EUA e com outras entidades, bem como as proteções antitruste
e de responsabilidade, permitem que o setor de segurança tire proveito dos
dados sobre ameaças cibernéticas de uma maneira que não era possível antes
da assinatura da lei. Essa lei pode se tornar um modelo para uma legislação global
sobre o compartilhamento de informações. A redução da responsabilidade legal
proporcionada pela lei ajudará a reduzir o medo do compartilhamento e fornecerá
as diretrizes que os advogados corporativos desejam.
Aumento no compartilhamento da comunidade
Compartilhamos hoje mais dados sobre ameaças do que nunca, mas estamos
obtendo insights sobre o que realmente importa? Estamos nos deparando
com meros ataques oportunistas ou com campanhas que realmente ameaçam
as nossas operações? No passado, os feeds de ameaças, as informações
compartilhadas e os produtos de segurança não usavam os formatos padrão
do setor. A natureza exclusiva dos formatos de dados complica a nossa
capacidade de correlacionar e usar análises avançadas para descobrir o que
podemos descobrir. Com representações de dados sobre ameaças padrão, as
comunidades de cooperação poderão analisar e examinar eventos maliciosos,
ataques e ferramentas de forma muito mais coordenada do que era possível
no passado. Essa vantagem ocorrerá cada vez mais em organizações com ou
sem fins lucrativos, bem como as de código aberto.
Automação integrada
A criação, importação e exportação automatizada das informações de CTI
é fundamental para uma empresa tirar proveito de um intercâmbio de
informações de CTI. Embora a CTI possa ser usada para caçar manualmente as
ameaças em um ambiente, interromper ataques em tempo real (ou quase em
tempo real) exigirá ferramentas e processos automatizados. A fim de fornecer
uma resposta adaptativa e tornar a CTI acionável, produtos relacionados
à segurança devem ser capazes de ingerir as informações de CTI e permitir
que ações sejam tomadas, sem nenhuma intervenção humana desnecessária.
Anteriormente, a descoberta de que um sistema tinha malware estava limitada
ao sistema em questão; hoje, essas informações devem estar disponíveis por
toda a empresa para que uma organização possa fornecer respostas adequadas.
Por exemplo, se um arquivo malicioso for descoberto em um endpoint, uma
notificação deve ser compartilhada por toda a infraestrutura de segurança da
empresa para garantir que o malware seja caçado internamente, enquanto os
anexos são bloqueados nas fronteiras cujos hashes correspondem ao arquivo

Compartilhe este relatório

Relatório do McAfee Labs sobre ameaças, março de 2016 | 16

Tópicos em destaque

malicioso. Respostas inteligentes são possíveis quando os fornecedores
de segurança aproveitam formatos de dados e interfaces de CTI padrão.
Essa padronização permite que CTI seja acionável e ajuda a reduzir o custo
das operações de segurança ao garantir que os recursos humanos não
formem um gargalo e sejam usados adequadamente.
Empresas e serviços de CTI inovadores
Novos serviços de conhecimento de segurança estão surgindo. Muito do foco
do compartilhamento de informações de CTI no passado estava relacionado
à identificação e ao compartilhamento de observáveis e de indicadores
cibernéticos. Uma pesquisa sobre o “intercâmbio de informações de
inteligência contra ameaças” fornece centenas de resultados. Embora esses
resultados contenham indicadores de ameaças válidos, um grande problema
é a sua consistência, tipo e qualidade. Ao comparar vários intercâmbios de
informações sobre ameaças, as empresas descobrem que intercâmbios
diferentes fornecem conteúdo diferente. Um pode fornecer um hash de
arquivo e reputação de IP, enquanto o outro contém chaves de Registro
e reputação de nomes de domínio para a mesma ameaça. Esperamos ver os
agregadores de informações de CTI fornecendo feeds padronizados no futuro.
Embora os dados desse tipo sejam essenciais, estamos apenas começando
a realmente compreender o ciclo de vida completo das ameaças. Conforme
aprendemos mais sobre uma ameaça, as informações de CTI associadas
a ela tornam-se mais completas e importantes. Empresas inteiras surgirão
com a única missão de enriquecer os dados relacionados às ameaças
individuais para garantir que seus clientes tenham um panorama melhor
do que está ocorrendo e saibam como mitigar as ameaças para suas
empresas rapidamente.
Uma nova organização que torna as informações de CTI acionáveis é a Cyber
Threat Alliance (CTA), a qual a McAfee ajudou a fundar. A CTA é uma iniciativa
de fornecedores de segurança de várias verticais cujos membros compartilham
informações sobre ameaças para melhorar as defesas contra adversários
cibernéticos avançados que ameaçam os clientes dos membros. Os membros
compartilham elementos individuais importantes do ciclo de vida de uma
ameaça (incluindo vulnerabilidades e explorações, novas amostras de malware
e infraestrutura de controle de rede de bots), que podem ser incorporados
aos produtos de segurança de cada membro. A pesquisa coordenada da CTA
permite que os membros obtenham insights sobre o ciclo de vida completo
do ataque de campanhas específicas, incluindo uma análise técnica profunda
e o desenvolvimento de recomendações para prevenção e mitigação.

Conclusão
A CTI está ganhando impulso no setor de segurança como uma forma de
combate contra as ameaças avançadas. Como resultado de nosso estudo,
a McAfee descobriu que a aceitação geral e o desejo pela CTI são altos, mas
muitas empresas encontram barreiras para aproveitar completamente os
benefícios do compartilhamento de dados sobre ameaça com a comunidade.
Algumas dessas barreiras estão caindo. O uso das informações de CTI se
tornará um componente essencial das defesas das empresas, uma vez que
os dados estruturados e enriquecidos permitirão que respondam mais
rapidamente, com uma melhor visão do cenário do evento cibernético.
Para saber mais sobre a integração de CTI a um ambiente da McAfee,
leia Operacionalização da inteligência contra ameaças.
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Malware baseado em Java Adwind
— Diwakar Dinkar e Rakesh Sharma
A ferramenta de administração remota (RAT) Adwind é um cavalo de Troia
backdoor baseado em Java direcionado a várias plataformas compatíveis
com arquivos Java. O Adwind não explora nenhuma vulnerabilidade. Como
a maneira mais comum para uma infecção ocorrer, o usuário deve executar
o malware clicando duas vezes no arquivo .jar que normalmente é entregue
como um anexo de e-mail ou abrir um documento do Microsoft Word
infectado. A infecção começa se o usuário tiver o Java Runtime Environment
instalado. Após o arquivo .jar malicioso ser executado com êxito no sistema
de destino, o malware se instala silenciosamente e se conecta a um servidor
remoto por meio de uma porta pré-configurada para receber comandos
do atacante remoto e executar outras atividades maliciosas. O número de
envios de arquivos .jar de Adwind ao McAfee Labs apresentou um aumento
de 426%, subindo de 1.388, no primeiro trimestre de 2015, para 7.295, no
quarto trimestre de 2015.

Método de ataque típico para Adwind

Ambiente de tempo
de execução Java?

Campanha
de spam

Arquivo. jar ou arquivo
do Word com arquivo. jar
incorporado

Não

Parar

Sim

Adicionar chave de Registro
(assegura que o cavalo de Troia
backdoor seja executado
após reinicialização)

Servidor de controle

Instalar dropper

Instalar cavalo de
Troia backdoor

Fazer download
e executar cargas
maliciosas

Uma breve história
O Adwind é uma evolução do Frutas RAT. O Frutas é uma RAT baseada em
Java descoberta no início de 2013, a qual tem sido amplamente usada em
campanhas de e-mail de phishing contra proeminentes empresas financeiras,
de telecomunicações, de mineração e do governo na Europa e na Ásia. O Frutas
permite que os atacantes criem um arquivo .jar com funções de backdoor que
podem ser executadas em um sistema comprometido. Após ser executado,
o Frutas analisa um arquivo de configuração incorporado para se conectar
ao seu servidor de controle. No verão de 2013, o nome dele foi alterado para
Adwind. Em novembro de 2013, o Adwind foi rebatizado e vendido com um
novo nome: UNRECOM (UNiversal REmote COntrol Multiplatform).

Compartilhe este relatório
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Desde o início do terceiro trimestre de 2015, o McAfee Labs tem observado
um aumento significativo nos envios de arquivos .jar identificados como
Adwind. O gráfico a seguir ilustra claramente isso:

Envios de arquivos .jar de Adwind ao McAfee Labs
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
T1 2015

T2 2015

T3 2015

T4 2015

Fonte: McAfee Labs, 2016.

Cadeia de infecção
O Adwind normalmente é propagado por meio de campanhas de spam que
utilizam anexos de e-mail com malware, páginas da Web comprometidas
e downloads de passagem. Seu mecanismo de distribuição evoluiu:
antes, as campanhas de spam duravam dias ou semanas e seus e-mails
tinham o mesmo assunto e o mesmo anexo. Essa consistência ajudava os
fornecedores de segurança a detectar e a mitigar rapidamente o Adwind.
Agora, as campanhas de spam têm vida curta, com assuntos frequentemente
variáveis e anexos cuidadosamente criados, permitindo que o Adwind evite
detecção. Veja dois exemplos de e-mail de spam:
Exemplo 1. O arquivo .jar malicioso está incorporado em um .doc do Word
que, após ser executado, instala e executa o backdoor no sistema.

Para obter mais informações
sobre detecção de e-mails
falsificados supostamente
originários da Western Union,
clique aqui.

Mensagem de e-mail contendo arquivo do Word infectado como anexo.

Compartilhe este relatório
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Conteúdo do arquivo do Word infectado, incluindo um arquivo .jar malicioso.

Exemplo 2. O arquivo .jar malicioso também aparece como um anexo
único ou como vários arquivos anexados a um e-mail.

Mensagem de e-mail contendo arquivo .jar malicioso como anexo.

O conteúdo do e-mail de spam é elaborado para iludir os usuários usando
técnicas de engenharia social. Veja a seguir alguns exemplos de linhas de
assunto de e-mail (com traduções parciais entre parênteses):
nn

nn

nn

***SPAM*** Re: Payment/TR COPY-Urgent (Cópia do pagamento/
transferência - Urgente)
Credit note for outstanding payment of Invoice (Nota de crédito
do pagamento da fatura pendente)
Fwd: //Top Urgent// COPY DOCS (Máxima urgência // Cópias
dos documentos)
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nn

Re:Re: Re:Re:Re TT copy & PIs with Amendments very urgent...
(Cópia TT e PI com correções; muito urgente)

nn

PO#939423 (Pedido)

nn

Western Union Transaction (Transação via Western Union)

Os nomes dos arquivos .jar também são elaborados para parecer benignos:
nn

Shipment_copies (2).jar

nn

FUD FIle.jar

nn

PO 8324979(1).jar

nn

Shipping Documents.jar

nn

Telex Copy.jar

nn

INSTRUCTIONCZ121.jar

nn

Order939423.jar

nn

Payment TT COPY.jar

nn

SCAN_DRAFT COPY BL,PL,CI.jar

nn

Enquiries&Sample Catalog CME-Trade.jar

nn

Transaction reciept for reconfirmation.xslx.jar

nn

P-ORD-C-10156-124658.jar

nn

Proforma Invoice...jar

nn

TT APPLICATION COPY FORM.jar

nn

Dec..PO.jar

nn

Credit_Status_0964093_docx.jar

Com uma linha de assunto eficaz e arquivo .jar de nome inocente, um
usuário desatento pode ser tentado a ler o e-mail e abrir o anexo.

Análise das variantes do Adwind
O Adwind tem diversas variantes, o que significa que o conteúdo dos
arquivos .jar pode variar.

The Nymain downloader uses
a combination of anti–reverse
engineering techniques with
obfuscation and sandbox
detection as well as a campaign
timer.
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No entanto, algumas das estruturas dos arquivos internos observadas com
mais frequência são semelhantes às seguintes variantes:

Variante 1 do Adwind mostrando o manifest.mf.

Variante 2 do Adwind mostrando o manifest.mf.

Compartilhe este relatório
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Variante 3 do Adwind mostrando o manifest.mf.

Na execução, Adwind copia a si mesmo para %AppData%\[nome de pasta aleatório]\
[nome de arquivo aleatório].jar.

Dependendo da variante do Adwind, o arquivo Java copiado na pasta
%AppData% pode usar uma extensão de arquivo diferente de .jar:
%AppData%\[nome de pasta aleatório]\[nome de arquivo aleatório].
[extensão de arquivo aleatória].

O cavalo de Troia altera os atributos de arquivo e de pasta para sistema, oculto e somente leitura.

A pasta aleatória criada pelo Adwind.
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Por fim, o Adwind executa sua própria cópia localizada na pasta %AppData%
e adiciona a seguinte chave de Registro, permitindo que o cavalo de Troia
backdoor Java execute ao iniciar:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
“[nome de valor aleatório]”=“[diretório do Java Runtime Environment]\
javaw.exe” – jar “%AppData%\[nome de pasta aleatório]\[nome de arquivo
aleatório].jar”

Uma chave de Registro do Adwind.

Chave de Registro do Adwind com nomes aleatórios atribuídos.

O Adwind vem de forma oculta para esconder suas intenções maliciosas.
Sua carga e arquivo de configuração (que serve como um arquivo de instalação)
são criptografados com DES, RC4 ou RC6, dependendo da variante. O backdoor
do Adwind se descriptografará dinamicamente durante a execução.
nn

Variante 1

A primeira classe a ser executada é Adwind.class, conforme
mostrado no arquivo meta-inf/manifest.mf.
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Manifest.mf da variante 1.

Adwind.class da variante 1.

A ID do arquivo é lida e sua primeira linha é armazenada como uma cadeia de
caracteres na variável “pass”. Em seguida, ClassLoaderMod é carregado com
a variável “pass” e a cadeia de caracteres “Principal”.

O conteúdo da variável “pass” recuperado da ID do arquivo é uma cadeia de oito caracteres.

Compartilhe este relatório
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ClassLoaderMod.

A classe ClassLoaderMod adiciona a cadeia de caracteres “Principal” à série
de caracteres para criar uma nova cadeia de caracteres Principal.adwind, que
consiste em outro arquivo de recurso localizado no arquivo Java. No entanto,
esse arquivo parece ser criptografado:

O arquivo criptografado Principal.adwind.
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Em seguida, a cadeia de oito caracteres anteriormente recuperada da ID do
arquivo e o Principal.adwind são passados ao método Constantino, localizado
no arquivo Constante.class. Esse método é responsável pela descompactação
(usando um método GZIP) do arquivo de recurso Principal.adwind e pela sua
descriptografia usando a criptografia DES:

O método constante.class descompacta e descriptografa o Principal.adwind.

Após a descriptografia, Principal.adwind parece ser outro arquivo de classe.
Esse arquivo de classe pode ter a seguinte aparência:

Principal.adwind se passando por um arquivo de classe.
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Esse arquivo contém a chave embutida “awenubisskqi”, a qual descriptografa
o arquivo config.xml (descriptografia DES novamente), e atua como
o instalador do backdoor ao ler o config.xml descriptografado.

Config.xml em sua forma criptografada.

Conteúdo do config.xml após a descriptografia.

O conteúdo do config.xml varia de uma amostra para a outra, sendo analisado
e usado para configurar e iniciar novas atividades maliciosas. Todos os outros
arquivos terminados com .adwind no arquivo Java serão descriptografados
dinamicamente da mesma forma. Além disso, dependendo dos plug-ins
usados (arquivos de classe adicionais), o backdoor terá mais ou menos
funções. Alguns plug-ins podem permitir que o atacante realize capturas
de tela do sistema da vítima, faça download e execute arquivos adicionais,
modifique e exclua alguns arquivos, grave pressionamento de teclas, acesse
a webcam, controle o mouse e o teclado, atualize-se, etc.
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Outras variantes são descriptografadas de forma diferente:
nn

Variante 2

Na variante 2, a entrada principal especificada em manifest.mf é start.class.

Config.perl é um arquivo de texto criptografado por XOR.
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Conteúdo descriptografado de config.perl.

Podemos ver que esse código contém o caminho e o nome de arquivo
escolhidos aleatoriamente para o arquivo .jar malicioso incorporado
e criptografado, bem como metade da chave RC6 que será usada para
descriptografá-lo. A outra metade da chave RC6 é recuperada de outros
arquivos de classe disponíveis. No código anterior, QL1sv1aEo é o arquivo .jar
malicioso criptografado por RC6 contendo o backdoor do Adwind.
Após descriptografar o arquivo .jar criptografado, podemos obter acesso aos
recursos e arquivos de classe de backdoor do Adwind.

O arquivo config.json é o arquivo de configuração (em texto claro) do backdoor, o qual
contém os números das portas definidas, os servidores, o caminho de instalação, etc.
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nn

Variante 3

A entrada principal especificada em manifest.mf é start.class. Password.txt,
em texto claro, contém metade da chave RC6 usada para descriptografar
o arquivo .jar malicioso incorporado. A outra metade da chave RC6
é recuperada de outros arquivos de classe disponíveis. Server.dll
é o arquivo .jar malicioso criptografado por RC6 contendo o backdoor
do Adwind.

O password.txt da variante 3 do Adwind aparece em texto claro.

Reiniciar o mecanismo
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
“[nome de valor aleatório]”=“[diretório do Java Runtime Environment]\
jawaw.exe” – jar “%AppData%\[nome de pasta aleatório]\[nome de arquivo
aleatório].jar”

Essa entrada do Registro confirma que o cavalo de Troia backdoor
será iniciado toda vez que o Windows for iniciado.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
“[nome de valor aleatório]”=“[diretório do Java Runtime Environment]\
jawaw.exe” – jar “%AppData%\[nome de pasta aleatório]\[nome de arquivo
aleatório].[extensão de arquivo aleatória]”

Essa entrada do Registro é para as variantes mais recentes que
usam uma extensão de arquivo aleatória do arquivo Java.

Ataques pós-infecção
Após o Adwind infectar com êxito um sistema, já o vimos registrar em log
o pressionamento de teclas, modificar e excluir arquivos, fazer download
e executar malware, fazer captura de tela, acessar a câmera do sistema,
assumir o controle do mouse e do teclado, atualizar-se e muito mais.
Compartilhe este relatório
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Tópicos em destaque

Detecção e prevenção
Para saber mais como os
produtos da McAfee podem
ajudar na proteção contra
o Adwind e outras ferramentas
de administração remota
maliciosas, leia Resumo de
solução para deter cavalos
de Troia backdoor.

Os seguintes indicadores de comprometimento podem ser usados para
identificar sistemas infectados pelo Adwind de uma forma automatizada:

“%AppData%\[nome de pasta aleatório]\[nome de arquivo aleatório].jar”

Arquivos instalados na pasta de dados de aplicativos do administrador.

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run “[nome de valor
aleatório]”=“[diretório do Java Runtime Environment]\javaw.exe” – jar
“%AppData%\[nome de pasta aleatório]\[nome de arquivo aleatório].jar”

Execute a chave no Registro.

O McAfee Labs recomenda as seguintes etapas para combater malware .jar
como o Adwind:
nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

Mantenha os sistemas atualizados ao aplicar as últimas atualizações
de tecnologia de segurança e definições antimalware.
Ative as atualizações automáticas do sistema operacional,
ou faça download dessas atualizações regularmente
para manter os sistemas operacionais corrigidos contra
vulnerabilidades conhecidas.
Configure o seu software antimalware para examinar
automaticamente todos os anexos de e-mail e de
mensagens instantâneas.
Certifique-se de que os programas de e-mail não abram anexos
ou processem gráficos automaticamente, e desative o painel
de visualização.
Coloque as configurações de segurança do navegador em nível
médio ou superior.
Tenha muito cuidado ao abrir anexos, principalmente aqueles
que vêm com a extensão .jar, .pdf, .doc ou .xls.
Nunca abra e-mails não solicitados ou anexos inesperados —
mesmo que venham de pessoas conhecidas.
Cuidado com esquemas de phishing com base em spam.
Não clique em links de e-mails ou de mensagens instantâneas.

Para saber mais como os produtos da McAfee podem ajudar na proteção
contra o Adwind e outras ferramentas de administração remota maliciosas,
leia Resumo de solução para deter cavalos de Troia backdoor.

Compartilhe este relatório
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Malware
Neste relatório sobre ameaças,
ajustamos nosso método
de contagem de amostras
de malware para aumentar
a precisão. Esse ajuste foi
aplicado a todos os trimestres
mostrados nos gráficos de
novos itens de malware e de
total de malware.
Após três trimestres de queda,
o número de amostras de novos
itens de malware retomou sua
ascensão no quarto trimestre,
com 42 milhões de novos
hashes maliciosos descobertos,
10% a mais que no terceiro
trimestre, sendo o segundo mais
alto em registro. O crescimento
no quarto trimestre foi
impulsionado, em parte, por
2,3 milhões de novas ameaças
móveis, um milhão a mais do
que no terceiro trimestre.
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Malware móvel novo
2.500.000

Neste trimestre, registramos um
aumento de 72% nas amostras
de malware móvel. Acreditamos
que a notificação de agosto
de 2015 da Google, a qual
afirmava que eles liberariam
atualizações mensais para
o sistema operacional móvel
Android, forçou os autores de
malware a desenvolverem novos
programas de malware com
maior frequência em resposta
à segurança aprimorada de
cada liberação mensal do
sistema operacional. A detecção
de malware móvel recémdesenvolvido está refletida
em nossas estatísticas do
quarto trimestre.
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Taxas regionais de infecção por malware móvel
no quarto trimestre de 2015
(porcentagem de clientes móveis relatando a detecção)
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Fonte: McAfee Labs, 2016.

Taxas globais de infecção por malware móvel
(porcentagem de clientes móveis relatando a detecção)
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Malware de Mac OS novo
35.000

O número de novas amostras
de malware de Mac OS
é muito pequeno e altamente
influenciado por poucas
famílias de malware.
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Total de malware de Mac OS
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Malware de rootkit novo
100.000

O número de novas amostras
de malware de rootkit caiu
vertiginosamente no quarto
trimestre, continuando uma
tendência descendente em
longo prazo desse tipo de
ataque. Acreditamos que
a tendência, que começou no
terceiro trimestre de 2011,
é impulsionada pela adoção
contínua, por parte do cliente,
dos processadores Intel de
64 bits em conjunto com
o Microsoft Windows de 64 bits.
Essas tecnologias incluem
recursos como Kernel Patch
Protection e Secure Boot que,
juntos, oferecem proteção
contra malware de rootkit.
Por não esperarmos que
malware de rootkit seja
significativo em um futuro
próximo, este é o último
trimestre que relataremos
dados de amostra de malware
de rootkit. Obviamente,
o McAfee Labs continuará
a monitorar o malware de rootkit
e retomaremos nossos relatórios
caso ele volte a ser significativo.
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Total de malware de rootkit
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Novo ransomware
1.400.000

Presenciamos um aumento
de 26% das amostras de
ransomware novo no quarto
trimestre de 2015. O motivo?
O ransomware de código aberto
(por exemplo, Hidden Tear, EDA2)
e o ransomware como serviço
(Ransom32, Encryptor) facilita
muito a criação de ataques
bem-sucedidos. As campanhas
de TeslaCrypt e CryptoWall
3 também continuam. Como
detalhamos no Relatório do
McAfee Labs sobre ameaças:
maio de 2015, as campanhas de
ransomware são financeiramente
lucrativas e contam com pequena
probabilidade de prisão, o que as
popularizou bastante.
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Total de ransomware
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Novos binários assinados maliciosos
2.500.000

O número de novos binários
assinados maliciosos apresentou
uma redução a cada trimestre
do ano passado, atingindo no
quarto trimestre de 2015 o nível
mais baixo desde o segundo
trimestre de 2013. O McAfee
Labs supõe que, à medida
que as empresas migram para
funções de hash mais fortes,
os certificados mais antigos
com presença significativa no
mercado negro estão expirando
ou sendo revogados. Além disso,
tecnologias como a SmartScreen
(parte do Microsoft Internet
Explorer, mas que se aplica
a outras partes do Windows)
representam testes adicionais
de confiança que podem
fazer a assinatura de binários
maliciosos menos vantajosa
para os autores de malware.
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Total de binários assinados maliciosos
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Malware de macro novo
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Total de malware de macro
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Ameaças via Web
Novos URLs suspeitos
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Novos URLs de phishing
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URLs de spam novos
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Volume global de spam e e-mail
(trilhões de mensagens)
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E-mails de spam das dez maiores redes de bots
(milhões de mensagens)

1.400

A rede de bots Kelihos ocupou
a primeira posição durante
o quarto trimestre, atingindo
aproximadamente 95% do seu
volume do terceiro trimestre.
Ao lado de seu bem conhecido
spam farmacêutico, a Kelihos
assumiu outra forma ao visar
destinatários chineses com
campanhas temáticas de “oferta
de emprego”. Os volumes da
rede de bots Lethic apresentaram
aumento de 60% durante o quarto
trimestre, principalmente com
campanhas oferecendo imitações
de relógios de pulso de grife.
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Redes de bots predominantes mundialmente
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Principais países que hospedam os servidores
de controle das redes de bots
Estados Unidos
Alemanha

32%
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3%
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Reino Unido
Ucrânia

5%

Outros

3%
Fonte: McAfee Labs, 2016.

Ataques a redes
Principais ataques a redes
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Fonte: McAfee Labs, 2016.
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