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O McAfee Labs descobriu o conluio
de aplicativos em mais de 5.000 pacotes
de instalação de aplicativos móveis.

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

Durante a palestra da McAfee sobre RSA em 1º de março,
Chris Young discutiu um importante desafio de segurança
cibernética: a escassez de alianças e modelos realmente
eficazes para o compartilhamento de inteligência contra
ameaças. Vários grupos estão atualmente envolvidos no
intercâmbio de inteligência contra ameaças, como equipes
globais de resposta a emergências em computadores,
centros de análise e compartilhamento de informações
(ISACs), intercâmbio de informações sobre ameaças
digitais e fóruns privados. A McAfee é membro ativo de
vários desses grupos, incluindo a Cyber Threat Alliance
(CTA), da qual foi cofundadora juntamente com três outros
importantes fornecedores de tecnologia de segurança.
Tais organizações ainda são raras, além de abordarem
o compartilhamento de maneiras inconsistentes.
Temos o prazer de informar que o McAfee Labs está
ajudando a liderar a organização de padrões Information
Sharing and Analysis Organization (ISAO). Essa organização
recém-formada, financiada pelo Departamento de
Segurança Doméstica dos EUA, tem como missão
identificar um conjunto comum de diretrizes ou padrões
voluntários para a criação e o funcionamento de
ISAOs e para compartilhar inteligência contra ameaças
entre órgãos governamentais. Espera-se que esse
trabalho esteja substancialmente concluído em 2016,
propiciando a formação de alianças de compartilhamento
mais consistentes.
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Embora os atuais mecanismos de compartilhamento
de inteligência contra ameaças sejam limitados,
a McAfee participa de várias equipes globais de
resposta a emergências em computadores, além
de trocar dados sobre ameaças em fóruns tanto
públicos quanto privados.
Em 27 de abril, a Verizon publicou seu 2016 Data Breach
Investigations Report (Relatório de investigações de
violações de dados de 2016). Como nos anos anteriores,
o relatório oferece uma análises abrangente dos padrões
de violação de dados observados em 2015. Juntamente
com outros colaboradores, a McAfee (mais precisamente,
nossa unidade de resposta a incidentes Foundstone)
forneceu os dados anonimizados de violações que foram
utilizados na análise da Verizon. A McAfee também foi
coautora, com a Verizon, de uma seção do relatório
voltada para a fraude pós-violação. Essa seção trata do
que acontece com os dados a partir do momento em
que são roubados da entidade violada. Um webcast
gravado que discute as descobertas gerais do relatório
e nossa pesquisa conjunta sobre fraude pós-violação
está disponível aqui.
Agora vamos ao Relatório do McAfee Labs sobre ameaças:
junho de 2016. Nesse relatório de ameaças trimestral,
destacamos três tópicos principais:
nn

nn

Exploramos um novo método de ataque —
o conluio de aplicativos móveis — no qual
aplicativos, considerados independentemente,
parecem benignos, mas quando executados
no mesmo dispositivo móvel e compartilham
informações, podem ser maliciosos.
Examinamos funções de hashing amplamente
conhecidas e explicamos como elas podem
se tornar mais suscetíveis a ataques
cibernéticos conforme o desempenho
dos processadores aumentar.

nn

Oferecemos uma análise detalhada da
família de malware Pinkslipbot, que tem sido
sistematicamente aperfeiçoada desde 2007.
Sua mais recente encarnação surgiu no ano
passado. Detectamos mais de 4.200 binários
não repetidos do Pinkslipbot, de dezembro
ao final do primeiro trimestre de 2016.

Após esses três tópicos em destaque, apresentamos
o nosso habitual conjunto de estatísticas trimestrais
sobre ameaças.

Em outras notícias…
O ransomware parece estar nas manchetes todo dia.
Nosso relatório Previsões do McAfee Labs sobre ameaças
em 2016, publicado no final de novembro, foi profético.
Ocorreram pelo menos dois grandes ataques no
primeiro trimestre que se enquadram muito bem em
nossas previsões.
	“Embora nossa expectativa seja de continuidade
[dos ataques de ransomware] em 2016, também
prevemos um novo foco em determinados setores
da indústria… os quais pagarão rapidamente
resgates para restaurar suas operações críticas.”
Três sistemas hospitalares foram mantidos reféns no
primeiro trimestre por atacantes que utilizaram a família
Locky de ransomware. Em um dos casos, o hospital
pagou US$ 17.000 em resgate.
No final de dezembro de 2015, a rede elétrica da
Ucrânia foi atacada, resultando em corte de energia
para 225.000 pessoas.

Compartilhe este relatório
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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:
nn

nn

nn

nn

nn

O McAfee GTI recebeu, em média, 49,9 bilhões
de consultas por dia.

Finalmente, temos orgulho de informar que duas
equipes da McAfee foram agraciadas com a mais alta
honraria da Intel, o Intel Achievement Award. Vários
funcionários do McAfee Labs são membros das equipes
da McAfee que receberam esse prestigiado prêmio.
Continuamos recebendo comentários relevantes dos
nossos leitores através das pesquisas do Relatório
sobre ameaças feitas com os usuários.
— Vincent Weafer, vice-presidente do McAfee Labs

A cada hora, foram feitas mais de 4,3 milhões
de tentativas (via e-mails, resultados de
pesquisas de navegador, etc.) para induzir
nossos clientes a visitar URLs arriscados.
A cada hora, mais de 5,8 milhões de arquivos
infectados foram expostos nas redes de
nossos clientes.
A cada hora, mais 1,8 milhão de programas
potencialmente indesejados tentaram ser
instalados ou iniciados.
A cada hora, houve 500.000 tentativas, feitas
por nossos clientes, de conexão a endereços
IP arriscados ou esses endereços tentaram
conectar as redes dos clientes.

Compartilhe este relatório
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Resumo executivo
Parceiros no crime: investigando o conluio de aplicativos móveis

Os aplicativos móveis em
conluio parecem benignos,
mas quando são executados
no mesmo dispositivo móvel
e compartilham informações,
podem ser maliciosos.
O McAfee Labs descobriu
o conluio em aplicativos em
mais de 5.000 pacotes de
instalação, representativos
de 21 aplicativos móveis.

Os sistemas operacionais móveis suportam múltiplos métodos de
comunicação entre aplicativos sendo executados em dispositivos
móveis. Infelizmente, esses convenientes mecanismos de comunicação
entre aplicativos também possibilitam a realização de ações nocivas
de forma colaborativa. Dois ou mais aplicativos móveis, considerados
independentemente, podem não parecer maliciosos. Juntos, porém, eles
podem se tornar perigosos ao trocar informações entre si. Tais ameaças
multiaplicativo foram consideradas teóricas durante muitos anos, mas
o McAfee Labs recentemente observou código em conluio incorporado
em múltiplos aplicativos à solta. Neste tópico em destaque, oferecemos
uma definição concisa do conluio de aplicativos móveis, explicamos como
se manifestam os ataques por conluio de aplicativos móveis e mostramos
como as empresas podem se proteger contra tais ataques.

O estado dos algoritmos criptográficos
Apesar dos pontos fracos
relatados na SHA-1, a pesquisa
do McAfee Labs indica que mais
de 20 milhões de certificados
que se baseiam em SHA-1
estão em uso. Mais de 4.000
desses sistemas parecem ser
sistemas SCADA que podem ser
responsáveis por funções críticas.

A confiança é um dos pilares da Internet, construída na crença de
que as mensagens e os arquivos livremente trocados na Internet são
autênticos. Para tanto, são fundamentais as funções de hashing que
transformam mensagens e arquivos em um breve conjunto de bits.
Mas o que acontece quando cibercriminosos violam essas funções de
hashing? Neste tópico em destaque, examinamos as funções de hashing
mais difundidas e explicamos como elas se tornam mais suscetíveis
a ataques cibernéticos conforme o desempenho dos processadores aumenta.
Também mostramos o volume de certificados ainda assinados por funções
de hashing ultrapassadas e enfraquecidas, incluindo certificados utilizados em
aplicativos de infraestrutura crítica e industrial. Finalmente, defendemos que
as empresas devem migrar ativamente para funções de hashing mais fortes.

Pinkslipbot: desperto de sua hibernação
O Pinkslipbot foi sistematicamente
aperfeiçoado desde 2007.
O McAfee Labs detectou mais de
4.200 binários não repetidos do
Pinkslipbot em sua atualização
mais recente.

Após três anos em hibernação, o W32/Pinkslipbot (também conhecido
como Qakbot, Akbot e QBot) ressurgiu. Esse cavalo de Troia backdoor com
capacidades semelhantes às de um worm, inicialmente lançado em 2007
e logo notabilizado como uma família de malware nociva e de alto impacto,
capaz de roubar credenciais bancárias, senhas de e-mail e certificados de
assinatura. As infecções pelo Pinkslipbot cederam em 2013, mas tiveram um
retorno vigoroso perto do final de 2015. Esse malware agora inclui recursos
aprimorados, como capacidades antianálise e de criptografia multicamada,
para evitar engenharia reversa por parte de pesquisadores de malware.
Neste tópico em destaque, documentamos sua história, evolução, atualizações
recentes e a infraestrutura da rede de bots. Também oferecemos detalhes
sobre seu mecanismo de autoatualização e vazamento de dados, bem
como o trabalho da McAfee Labs para monitorar infecções pelo Pinkslipbot
e o roubo de credenciais em tempo real.

Compartilhe este relatório

Relatório do McAfee Labs sobre ameaças, junho de 2016 | 6

Tópicos em destaque
Parceiros no crime: investigando
o conluio de aplicativos móveis
O estado dos algoritmos
criptográficos
Pinkslipbot: desperto de
sua hibernação

Tópicos em destaque

Parceiros no crime: investigando o conluio
de aplicativos móveis
—Igor Muttik
As parcerias criminosas existem há bastante tempo, e agora estão
chegando a um dispositivo móvel perto de você. Os sistemas operacionais
móveis incorporam muitas técnicas para isolar aplicativos em áreas
restritas (sandboxes), restringir suas capacidades e controlar claramente
quais permissões eles têm em um nível consideravelmente granular.
Contudo, os sistemas operacionais também incluem maneiras plenamente
documentadas de os aplicativos se comunicarem entre si além dos limites
das sandboxes. No Android, por exemplo, isso costuma ser feito via “Intents”,
que são, essencialmente, mensagens entre processos (ou entre aplicativos).
Buscando evitar detecções por ferramentas de segurança móvel, por malware
e pelos filtros de privacidade empregados em lojas de aplicativos, os atacantes
podem tentar aproveitar vários aplicativos com diferentes capacidades
e permissões para alcançar seus objetivos, utilizando um aplicativo com
permissões confidenciais para se comunicar com um outro aplicativo que
tenha acesso à Internet. Essa técnica de conluio de aplicativos é mais difícil
de detectar, pois cada aplicativo aparenta ser benigno para a maioria das
ferramentas, permitindo que os atacantes penetrem em mais dispositivos
e permaneçam por mais tempo antes de serem pegos.

Conluio de aplicativos móveis:
dois ou mais aplicativos
que, juntos, podem realizar
atividades nocivas utilizando
comunicações entre aplicativos
de forma colaborativa.

Como parte das investigações em andamento do McAfee Labs sobre ameaças
emergentes e possíveis defesas, nossos pesquisadores estão trabalhando
com várias universidades do Reino Unido para identificar e desenvolver
novos métodos de detecção de atividades maliciosas em aplicativos móveis.
No projeto ACiD, pesquisadores da McAfee, da City University London, da
Swansea University e da Coventry University desenvolveram e continuam
a desenvolver procedimentos para descoberta e detecção automatizadas
de aplicativos em conluio.
Neste tópico em destaque, examinamos definições e métodos de conluio de
aplicativos móveis e como podemos detectar e proteger dispositivos móveis
contra esse vetor de ataque emergente.

O que é o conluio de aplicativos móveis?
Para detectar efetivamente aplicativos em conluio, primeiramente
precisamos de uma definição concisa do que estamos procurando: dois
ou mais aplicativos que executam atividades nocivas juntos, utilizando
comunicações entre aplicativos de maneira colaborativa. Isso exige pelo
menos um aplicativo com permissão para acessar os serviços ou as
informações restritas, um aplicativo sem tais permissões, mas com acesso
fora do dispositivo, e a capacidade de comunicação entre ambos. Cada
aplicativo pode estar colaborando deliberadamente ou inadvertidamente,
devido a um vazamento acidental de dados ou inclusão de uma biblioteca
maliciosa ou kit de desenvolvimento de software (SDK). Por exemplo, esses
aplicativos podem utilizar um espaço compartilhado (arquivos passíveis
de serem lidos por todos eles) para o intercâmbio de informações sobre
privilégios concedidos e para determinar qual está melhor posicionado
para atuar como ponto de saída para vazamento de dados ou como ponto
de entrada para o recebimento de comandos remotos.
Compartilhe este relatório
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Tópicos em destaque

Aplicativo

Comunicações

Aplicativo

Privilégios ou
permissões conﬁdenciais

Mensagens ou
armazenamento compartilhado

Acesso fora
do dispositivo (Internet)

O básico do conluio de aplicativos.

Para ajudar a limitar as características que estamos procurando, definimos
três tipos específicos de ameaça:
nn

nn

nn

Roubo de informações: quando um aplicativo com
acesso a informações sigilosas ou confidenciais colabora
(deliberadamente ou não) com um ou mais outros aplicativos
para enviar informações para fora do dispositivo.
Roubo financeiro: quando um aplicativo envia informações
para outro aplicativo capaz de realizar transações financeiras ou
chamadas de API financeira.
Uso abusivo do serviço: quando um aplicativo pode controlar um
serviço de sistema e receber informações ou comandos de um ou
mais aplicativos.

Por exemplo, um conjunto extrator de documentos conta com um Aplicativo
A para procurar documentos confidenciais, os quais são passados para
um Aplicativo B para envio a um servidor remoto. Ou um conjunto de
roubo de localização, que lê informações de localização em um Aplicativo C
e utiliza um Aplicativo D para enviá-las ao servidor de controle do atacante.
Essas informações devem ser diferenciadas do legítimo compartilhamento
de informações e colaboração entre aplicativos, como a obtenção de
informações de localização pelo Aplicativo C para uso local em um mapa
ou aplicativo de clima.

Métodos de conluio de aplicativos móveis
Os atacantes podem utilizar vários métodos para desenvolver e distribuir
aplicativos móveis em conluio. O primeiro consiste simplesmente em dividir as
funções maliciosas e de violação de privacidade entre dois ou mais aplicativos,
por exemplo, um que ajude no gerenciamento dos seus contatos e outro que
proporcione simples atualizações do clima. O desafio para o atacante está
na distribuição. Esse método só será bem-sucedido se ambos os aplicativos
maliciosos forem instalados no mesmo dispositivo móvel. Um editor
malicioso pode maximizar as possibilidades de que os aplicativos em conluio
sejam instalados simultaneamente, visando as mesmas lojas de aplicativos
e postando anúncios cruzados. Tais anúncios podem ser típicos anúncios
on-line ou anúncios dentro dos aplicativos. Podemos restringir nossa pesquisa
investigando aplicativos da mesma origem, aplicativos que incentivam
explicitamente a instalação conjunta ou aplicativos que são frequentemente
instalados juntos.

Compartilhe este relatório
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Tópicos em destaque

Dispositivo móvel

Acesso a
dados privados
armazenados no local

A

Comunicação
entre aplicativos
suportada pelo SO

B

Comunicação fora
do dispositivo móvel

Uma transferência típica de informações entre aplicativos em conluio utilizando
a comunicação entre aplicativos suportada pelo sistema operacional.

Bibliotecas de anúncios que
sejam parte de dois ou mais
aplicativos móveis podem agir
em conluio sem o conhecimento
dos fornecedores dos aplicativos.

O segundo método identificado consiste em construir e distribuir entre os
desenvolvedores de aplicativos uma biblioteca útil para inclusão em muitos
aplicativos, mas que contenha a capacidade de comunicação entre eles.
Por exemplo, pressões de mercado para manter os preços dos aplicativos
baixos (ou gratuitos) obrigam muitos desenvolvedores de aplicativos a incluir
bibliotecas de anúncios no código. Uma terceira parte inescrupulosa pode
incorporar funções de comunicação entre aplicativos na biblioteca e ter dois
ou mais aplicativos em conluio sem o conhecimento dos desenvolvedores
originais, os quais não teriam a menor ideia de que os aplicativos que criaram
estariam fazendo esse trabalho conjunto. Podemos focar nossa pesquisa
investigando aplicativos que utilizam o mesmo SDK suspeito ou a mesma
biblioteca suspeita de terceiros.
Dispositivo móvel

Acesso a
dados privados
armazenados no local

A
Biblioteca de código
compartilhado

B
Biblioteca de código
compartilhado
Comunicação fora
do dispositivo móvel

Uma biblioteca de código compartilhada pode permitir o conluio entre aplicativos.

O terceiro método consiste em explorar uma vulnerabilidade em um
aplicativo ou biblioteca de terceiros. Já existem casos conhecidos de
aplicativos que vazam dados ou violam controles de permissões, dos
quais um outro aplicativo pode se aproveitar antes que isso seja corrigido
ou bloqueado por ferramentas de segurança. Podemos estreitar nossa
pesquisa investigando emparelhamentos comuns com o conjunto de
aplicativos com vazamentos ou vulnerabilidades conhecidas.

Compartilhe este relatório

Todos esses métodos compartilham características comuns que podemos
usar para construir uma ferramenta eficaz para descobrir possíveis
aplicativos em conluio.
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Tópicos em destaque

Detecção de conluio de aplicativos móveis
A McAfee, em parceria com pesquisadores de ameaças de universidades,
desenvolveu e continua a desenvolver ferramentas para detectar o conluio
de aplicativos móveis. Considerando-se o grande tamanho do conjunto
de todos os aplicativos móveis e o número muito maior de permutações
e combinações de pares, trios ou mais, precisamos de um método para
filtrar rapidamente os aplicativos que não estejam em conluio. A primeira
das etapas consiste em analisar as capacidades e permissões dos aplicativos.
Não há necessidade de conluio quando os aplicativos não têm acesso a dados
confidenciais ou quando não têm as permissões equivalentes.
Se estamos procurando um conjunto de aplicativos em conluio para
vazamento de dados, precisamos isolar o conjunto de aplicativos (aplicativos
confidenciais) que têm acesso a informações confidenciais ou sigilosas,
processos financeiros ou serviços de sistema, com base em suas permissões
declaradas. Determinamos, então, o conjunto de aplicativos (aplicativos
externos) que podem se comunicar fora do dispositivo. Aplicativos que não
têm acesso a serviços ou dados confidenciais e aqueles que não têm acesso
à Internet não exigem investigações adicionais quanto a conluio.

Aplicativos conﬁdenciais
Acesso a informações sigilosas
ou conﬁdenciais, processos
ﬁnanceiros ou serviços do
sistema, com base em suas
permissões declaradas

Canais de
comunicação
comuns

Aplicativos externos
Aplicativos que podem se
comunicar fora do dispositivo

A busca por aplicativos em conluio começa por aqueles que podem se comunicar entre si.

Em seguida, precisamos determinar quais canais de comunicação
estão disponíveis entre esses dois conjuntos. As possibilidades incluem
Intents (Android) ou App Extensions (iOS); External Storage (Android);
SharedPreferences (Android) ou UserDefaults (iOS). Todos esses são
métodos de comunicação explicitamente documentados e suportados pelo
sistema operacional. Além desses métodos explícitos, os aplicativos podem
utilizar canais ocultos, alguns dos quais podem ser bastante engenhosos.
Por exemplo, a manipulação do volume de áudio de um smartphone permite
que um aplicativo o ajuste e que outro o leia; uma maneira lenta, mas
razoavelmente confiável de passar um fluxo de bits (e, portanto, qualquer
mensagem) entre aplicativos.
O número de pares potenciais entre o conjunto de aplicativos em uma loja
de aplicativos constitui um desafio significativo para um sistema de detecção
de conluio plenamente automatizado. Quando incluímos permutações
de três ou mais aplicativos, esse desafio se torna quase inconcebível, pois
o número de combinações se torna extremamente grande. Portanto,
precisamos utilizar técnicas adicionais para reduzir o tamanho dos conjuntos,
procurando possíveis candidatos ao conluio, eliminando aplicativos com
poucas probabilidades de serem maliciosos e concentrando-nos naqueles
com altas probabilidades.

Compartilhe este relatório
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Tópicos em destaque

Por exemplo, podemos comparar todos os aplicativos que utilizam
o mesmo conjunto suspeito de bibliotecas, realizar análise estática
de código dos aplicativos para localizar APIs de comunicação comum
e levar em consideração características como data de publicação, loja
de aplicativos e método de instalação.
Para rastrear as comunicações, é necessário o disassembly de cada aplicativo
e a inspeção do código. Com essas informações, podemos fazer um mapeamento
entre aplicativos e possíveis ações de comunicação e determinar quais pares
de nossos dois conjuntos (aplicativos confidenciais e aplicativos externos) têm
possibilidades de estar em conluio. Mais especificamente, o conluio é possível
quando um Aplicativo confidencial A e um Aplicativo externo A compartilham
um canal de comunicação na direção necessária. Essa técnica também deve
capturar o conluio de três ou mais aplicativos, pois estão incluídos os aplicativos
iniciador e terminador de cada conjunto. Por exemplo, um conjunto em conluio
deve incluir um aplicativo que tenha acesso a informações confidenciais e que
possa enviar no Canal A, e um aplicativo que tenha acesso à Internet e que possa
receber no Canal A. Ou um aplicativo que tenha acesso a um serviço de sistema
e possa receber no Canal B, e um aplicativo que tenha acesso à Internet e possa
enviar no Canal B. A comunicação bidirecional entre pares em conluio não
é, necessariamente, característica.

A maioria dos aplicativos pode
se comunicar explícita ou
implicitamente, o que torna
a análise mais difícil.

Um estudo recente, Towards Automated Android App Collusion Detection
(Rumo à detecção automatizada de conluio de aplicativos para Android),
mostrou que quase 85% de todos os aplicativos do mercado podem se
comunicar com outros aplicativos utilizando métodos explícitos (11,3%)
ou implícitos (73,1%), ou seja, considerando-se apenas as capacidades de
comunicação, teríamos conjuntos demais com possibilidade de conluio.
Isso significa que essa abordagem simples produziria suspeitos demais.
Portanto, precisamos analisar os aplicativos mais detalhadamente para
eliminar suspeitas incorretas.

Comunicação entre aplicativos móveis

15,6%

Comunicação implícita

11,3%

Comunicação explícita
Sem comunicação

73,1%

Figura 3: Uma visualização do Cascade após um disassembly.

Compartilhe este relatório
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Conluio de aplicativos móveis à solta

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

Equipados com as ferramentas que criamos após iniciar esta pesquisa,
descobrimos que o conluio de aplicativos móveis não é apenas uma teoria.
Encontramos casos de conluio de aplicativos em execução à solta, sem
serem detectados em um grupo de aplicativos que utilizam um determinado
SDK de Android. Esse SDK era conhecido como arriscado e potencialmente
nocivo desde o final de 2015, e está incluído em mais de 5.000 pacotes de
instalação, representando 21 aplicativos móveis, com uma ampla gama
de permissões. Trabalhando em conjunto, qualquer desses aplicativos
para Android pode, quando instalado no mesmo dispositivo, contornar
as limitações do sistema operacional Android e responder a comandos
de um servidor de controle remoto através do aplicativo que tiver os
privilégios mais elevados.
Na ilustração seguinte, três aplicativos móveis negociam para determinar
qual tem os privilégios mais elevados.

Sandbox de aplicativo

Sandbox de aplicativo

Sandbox de aplicativo

Aplicativo em
conluio 1

Aplicativo em
conluio 2

Aplicativo em
conluio 3

SDK malicioso

SDK malicioso

SDK malicioso

1

1

1

Salva
valor de
prioridade

Prioridade= 100L

Salva
valor de
prioridade

Prioridade= 10L

Salva
valor de
prioridade

Prioridade= 0L

Espaço compartilhado

Os aplicativos móveis utilizam o espaço de armazenamento
compartilhado para negociar privilégios. O valor da prioridade
reflete as permissões agregadas de cada aplicativo.

Após a conclusão da negociação, somente o aplicativo com os mais altos
privilégios responde a comandos de um servidor de controle remoto.
Isso proporciona máxima elevação de privilégios e a funcionalidade de “bot”
mais capaz, com base em todos os aplicativos participantes da negociação.

Compartilhe este relatório
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Sandbox de aplicativo

Sandbox de aplicativo

Sandbox de aplicativo

Aplicativo em
conluio 1

Aplicativo em
conluio 2

Aplicativo em
conluio 3

SDK malicioso

SDK malicioso

SDK malicioso

2
Inicia
serviço malicioso

O aplicativo com privilégios mais elevados age, enquanto os demais esperam que o primeiro
colete os dados. Em seguida, eles enviam as informações para um servidor de controle.

Esse conjunto de aplicativos pode realizar ações fora das limitações
estabelecidas pelo sistema operacional, criando violações de segurança
e de privacidade. Infelizmente, as capacidades de colaboração desses
aplicativos não foram identificadas antes porque os aplicativos costumam
ser analisados individualmente.
Esse tipo de escalada de privilégios por meio da seleção do aplicativo com
mais permissões é o primeiro caso conhecido de aplicativos maliciosos
em conluio à solta. Ele demonstra o risco significativo do uso de código de
terceiros, como bibliotecas de anúncios e SDKs externos, especialmente
quando são de código fechado ou não completamente confiáveis. O problema
não é específico do Android e se torna uma questão crítica de segurança para
todos os dispositivos móveis, bem como para ambientes virtuais e de nuvem
que empregam execução do software em área restrita (sandbox).

Proteção contra aplicativos móveis em conluio
Para saber como os produtos
da McAfee podem ajudar na
proteção contra aplicativos
móveis em conluio, clique aqui.

Compartilhe este relatório

Os fornecedores de produtos de segurança oferecem produtos que
protegem tablets e smartphones fazendo varreduras de aplicativos móveis
individualmente nocivos e bloqueando-os. Além de apenas bloquear
aplicativos com código malicioso, o software de segurança móvel também
pode fazer varreduras de comportamentos maliciosos, como solicitações
suspeitas de permissões, e permitir que o usuário bloqueie completamente
esses aplicativos. Muitos produtos de segurança podem proteger um
dispositivo antes que um aplicativo malicioso seja transferido por download.
Eles podem identificar outros caminhos de ataque, como um e-mail ou site
malicioso, e bloqueá-los preventivamente.
Aplicativos móveis em conluio também podem ser bloqueados por essas
técnicas, mas a dificuldade é fazer com que a tecnologia reconheça que eles
estão em conluio. Recentemente, a McAfee reuniu-se com pesquisadores de
várias universidades britânicas para desenvolver ferramentas que possam
detectar aplicativos móveis em conluio. Os pesquisadores do McAfee Labs
agora utilizam essas ferramentas manualmente e planejam distribuí-las
em nosso parque de análise automatizada de aplicativos móveis. Com isso,
reduziremos nosso tempo de detecção de aplicativos móveis em conluio.
O McAfee Labs e nossos parceiros universitários assumiram o compromisso
de compartilhar publicamente a pesquisa de nosso projeto ACiD para garantir
proteção para todos. Honraremos esse compromisso.
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Para empresas que desejam se proteger contra aplicativos móveis em
conluio, recomendamos que utilizem somente aplicativos de lojas e editores
de software confiáveis. Desativar a capacidade de instalar aplicativos móveis
de “fontes desconhecidas” também pode ajudar a garantir que só aplicativos
oriundos de uma fonte com boa reputação sejam instalados. Além disso,
evite utilizar software que contenha anúncios porque o excesso de anúncios
pode indicar a presença de múltiplas bibliotecas de anúncios, as quais
aumentam a possibilidade de conluio. Também é uma boa ideia pesquisar
avaliações e análises de um aplicativo móvel, para verificar se outros
usuários do aplicativo tiveram algum problema de segurança. Finalmente,
não faça “jailbreak” ou “root” no dispositivo porque isso permite que os
aplicativos obtenham acesso em nível de sistema e, possivelmente, executem
atividades maliciosas.
Os desenvolvedores de aplicativos podem aprimorar seu software e proteger
suas próprias reputações evitando bibliotecas de anúncios e terceiros
desconhecidos, especialmente quando são de código fechado. Também
é interessante evitar o uso de múltiplas bibliotecas de anúncios em um
aplicativo. Essa última precaução também reduz a utilização de dados
móveis porque cada biblioteca utiliza dados adicionais.
Os fornecedores das lojas de aplicativos definitivamente se beneficiam da
incorporação de filtros contra conluio para bloquear a publicação de tais
aplicativos. É uma boa ideia também definir uma política razoável quanto
às comunicações entre aplicativos e proibir explicitamente desenvolvedores
que violem limitações do sistema operacional através de métodos de conluio.
Os conluios são parte de um problema geral de isolamento eficaz do
software. Esse problema existe em todos os ambientes que implementam
áreas restritas (sandboxes) de software, desde outros sistemas operacionais
móveis a máquinas virtuais em parques de servidores. Podemos ver como
comunicações ocultas entre sandboxes podem ser utilizadas para violar
a segurança e criar vazamentos de dados. A tendência de ter um isolamento
maior e melhor é positiva. Podemos esperar que os atacantes empreguem
métodos de conluio com mais frequência para contornar essa tendência
de segurança. Como resultado, continuaremos a pesquisar e a desenvolver
métodos de detecção de conluio para dispositivos móveis e a expandir nossas
investigações para uma gama mais ampla de ambientes operacionais.
Para saber como os produtos da McAfee podem ajudar na proteção contra
aplicativos móveis em conluio, clique aqui.

Compartilhe este relatório
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O estado dos algoritmos criptográficos
— Charles McFarland, Tim Hux e Francisca Moreno
A confiança é um dos pilares da Internet, construída com base na convicção
de que as mensagens e arquivos trocados livremente na Internet são
autênticos — e que foram criados por um remetente conhecido.
A autenticação costuma ser proporcionada por assinaturas digitais, as quais
também asseguram integridade (ou seja, que a mensagem ou o arquivo não
foi alterado entre o remetente e o destinatário) e irrefutabilidade (ou seja,
os remetentes não podem negar ter enviado a mensagem ou arquivo).
Para serem eficientes e amplamente compatíveis, os esquemas de assinatura
digital normalmente autenticam o “hash” (também conhecido como resumo) de
uma mensagem ou arquivo, e não a própria mensagem ou arquivo. As funções
de hashing criptográfico recebem como entrada uma mensagem ou arquivo
e produzem como saída um conjunto relativamente pequeno de bits que são
quase sempre exclusivos e unidirecionais, ou seja, não podem ser invertidos.

A assinatura e a verificação de assinaturas digitais.
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Fonte: Acdx, https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_signature.
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Mas o que aconteceria se mais de uma mensagem ou arquivo produzisse
o mesmo hash (situação conhecida como colisão)? Mais importante: e se um
cibercriminoso criasse uma mensagem ou arquivo malicioso com o mesmo
hash que uma mensagem ou arquivo não malicioso? Se tais cenários fossem
possíveis, os elementos maliciosos poderiam praticar toda sorte de ilicitudes,
desde a substituição de arquivos limpos por arquivos repletos de malware
à execução de ataques de interceptação.
Consequentemente, é de vital importância que os hashes sejam praticamente
impossíveis — e tão onerosos quanto demorados — de se duplicar utilizandose uma outra mensagem ou arquivo. Neste tópico em destaque, examinamos
várias funções de hashing criptográfico e como elas podem ficar mais suscetíveis
a ataques cibernéticos conforme o desempenho dos processadores aumentar.
Novas tecnologias, como a computação quântica, também podem desempenhar
um papel importante na inviabilização de tecnologias criptográficas.

Funções de hashing criptográfico
Para muitas tecnologias, existem boas implementações que mantêm uma
boa segurança e outras que são implementações fracas e que proporcionam
pouca segurança. Inevitavelmente, os pesquisadores do setor descobrem
as implementações de segurança fraca com base na compreensão atual da
tecnologia ou nos recursos atualmente disponíveis para os ataques. Com os
algoritmos de hashing não é diferente. Eles são rotineiramente reavaliados
quanto ao nível de segurança que proporcionam.

O McAfee Labs recomenda que
as empresas deixem de usar as
funções de hashing criptográfico
MD5 e SHA-1.

A função de hashing criptográfico SHA-1 já passou por tal processo. Com base
nessas descobertas, o McAfee Labs recomenda que as empresas evitem seu
uso em muitas circunstâncias. Ataques contra a SHA-1 são teóricos, mas
migrar para outra função leva um tempo considerável. Muitos no ramo do
software já fizeram planos para descontinuar o suporte à SHA-1, através
da qual algumas das maiores vulnerabilidades poderiam ser exploradas.
Para as empresas que ainda não têm um plano para migração de sistemas
que utilizam funções de hashing antigas, agora é o momento certo para
criar tal plano e evitar problemas futuros de segurança.
Existem muitas funções de hashing criptográfico, mas duas funções bastante
conhecidas são a MD5 e a SHA-1. A MD5 foi publicada pela primeira vez em
1992 e continua sendo amplamente utilizada, apesar de seus notórios pontos
fracos. Em 1995, a SHA-1 foi desenvolvida pela Agência de Segurança Nacional
dos EUA. Ela era considerada segura e confiável, mas o tempo e o custo
associados à criação de um valor hash duplicado caíram mais rapidamente
do que anteriormente se estimava. Isso, aliado à demora para substituir
amplamente uma função de hashing por outra, fez soar um alarme entre
os pesquisadores de ameaças.
Há muito os criptógrafos calcularam o número de ciclos de computação
necessários para criar um valor hash duplicado para uma dada função de
hashing. Conforme tanto as unidades de processamento central quanto as
unidades de processamento gráfico se tornaram mais poderosas, o tempo
e o custo caíram. Além disso, redes de bots e serviços em nuvem podem
ser aproveitados para reduzir ainda mais o tempo necessário para criar
valores hash duplicados. Hashes MD5 agora podem ser levados a colidir em
menos de um segundo em hardware de servidor de uso geral. Para SHA-1,
a estimativa atual é de que se leve vários meses.

Compartilhe este relatório
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Cronologia dos algoritmos seguros de hashing.
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colisão de MD5
encontrada
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2001

Os principais
Algoritmo de colisão
navegadores
de MD5 lançado
deixarão de aceitar
certiﬁcados SHA-1

2005

Primeira falha
de colisão de
SHA-1 encontrada

2006

2008

2017

Demonstração
de certiﬁcado MD5
forjado apresentada

Crescentes preocupações do setor
Em outubro de 2015, pesquisadores do setor divulgaram um relatório
que, teoricamente, melhorou a capacidade de gerar colisões SHA-1 e que,
portanto, reduziu o custo teórico de um ataque. Manter-se à frente de
ataques viáveis contra algoritmos criptográficos e de hashing não é tarefa
fácil. É algo que requer planejamento, recursos e a antevisão de capacidades
futuras. Em agosto de 2015, a NSA, agência de segurança nacional dos EUA,
anunciou planos de transição de seu pacote criptográfico para algoritmos
à prova de computação quântica, devido aos desenvolvimentos nessa área.
Embora a computação quântica ainda não esteja disponível e nem seja
esperada no futuro próximo, a NSA percebeu a necessidade de se preparar
antecipadamente contra esse possível vetor de ameaças.
Muito trabalho já foi feito para encontrar substituições e modificações de
algoritmos apropriadas para resistir à computação quântica, mas vários
anos podem se passar antes que tais algoritmos possam ser distribuídos.
Com relação a ataques de colisão contra a função de hashing SHA-1,
a necessidade de substituição é mais imediata.
A SHA-1 pega uma mensagem ou arquivo e produz um hash exclusivo para
uma única mensagem. As funções de hashing são consideradas seguras
quando têm as seguintes propriedades:
nn

nn

nn

Resistência de pré-imagem: dado um valor hash, deve ser difícil
encontrar uma mensagem ou arquivo em que a função de hashing
produza o mesmo hash.
Resistência de segunda pré-imagem: dada uma mensagem ou
arquivo, deve ser difícil encontrar uma segunda mensagem ou
arquivo em que a função de hashing produza o mesmo hash para
ambas as mensagens ou arquivos.
Resistência à colisão: deve ser difícil encontrar duas mensagens
ou arquivos em que a função de hashing produza os mesmos
valores hash.

Em outras palavras, as propriedades de pré-imagem e segunda pré-imagem
permanecem seguras. O relatório de outubro de 2015 faz referência apenas
a ataques teóricos contra a propriedade de colisão, o que reduz a resistência
à colisão da SHA-1. Continua a haver usos válidos para a SHA-1 que não estão

Compartilhe este relatório
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vulneráveis a colisões. Por exemplo, se um hash SHA-1 é gerado para um
arquivo sabidamente bom, ainda se considera computacionalmente inviável
gerar um novo arquivo com um hash SHA-1 duplicado. Portanto, arquivos
conhecidos podem ser confiáveis com o uso de seus hashes SHA-1. Isso
é garantido pela propriedade de resistência de pré-imagem.
O escopo do problema é, especificamente, a propriedade de resistência
à colisão. A principal distinção em relação a um ataque contra a propriedade
de colisão é que, nesse caso, o atacante pode não conseguir controlar
completamente quais são essas mensagens e qual é o hash resultante.
A preocupação se restringe, portanto, a arquivos ou certificados
desconhecidos. Seja como for, um atacante inteligente pode produzir duas
mensagens ou arquivos em colisão, colocando em risco a integridade de
tecnologias como assinaturas digitais e certificados SSL quando a SHA-1
é utilizada. Em alguns casos, como em ataques de colisão de prefixos
escolhidos, um atacante pode escolher parte da mensagem, mas não
toda ela e tampouco o hash resultante. Ataques conhecidos têm sido
implementados com o algoritmo MD5, mas não há, atualmente, ataque
algum conhecido com SHA-1. Ao reduzir o número de computações
necessárias para quebrar a propriedade de colisão da SHA-1, pesquisadores
de segurança calcularam que o custo teórico de se produzir uma colisão
foi reduzido a ponto de estar dentro das possibilidades de investimento
de uma organização bem financiada.
Quanto à MD5, essa função de hashing passou por um ciclo semelhante,
iniciado em 1996. Com aperfeiçoamentos em tecnologia e pesquisas
adicionais sobre o algoritmo MD5, preocupações com sua propriedade
de colisão começaram a motivar questões de viabilidade em 2008.
Embora não tenha ocorrido ataque algum conhecido contra pré-imagem
ou segunda pré-imagem em qualquer das funções de hashing MD5 e SHA-1,
pode ser questão de alguns anos até que a descoberta de um cenário
de exploração teórico evolua para um ataque real. Tivemos tais atrasos
com ataques teóricos contra a propriedade de colisão da MD5 e podemos
esperar um atraso semelhante contra a SHA-1.

Resposta do setor

Navegadores populares não
confiam mais em certificados SSL
assinados com o uso de SHA-1.
As principais autoridades de
certificação agora utilizam SHA-2
para assinar certificados.

A boa notícia para a maioria dos usuários é que os certificados SSL que
utilizam SHA-1 não serão mais confiáveis para a maioria dos navegadores
em 2017. No Google Chrome, isso já se aplica. A Microsoft implementará
em breve sua própria “lombada” quando sites utilizarem SHA-1 após
junho de 2016. As principais autoridades de certificação já estão emitindo
certificados SHA-2, tendo descontinuado a emissão de certificados SHA-1
para assinatura de código desde 1º de janeiro de 2016.
No entanto, nem sempre fica claro o que é suportado. O Firefox reinstaurou
temporariamente o suporte para SHA-1 após alguns usuários perderem acesso
a sites HTTPS. Em muitos casos, a culpa não é dos desenvolvedores de Web.
Appliances de rede desenvolvidos para fazer varredura e filtrar o tráfego
recebido quanto a conteúdo e malware são os responsáveis. Esses dispositivos,
quando não atualizados corretamente, podem atribuir um novo certificado
SHA-1 assinado ao tráfego para obter visibilidade sobre seu conteúdo.
Como o Firefox não confiava mais nesses certificados, os usuários dessas
redes ficaram impossibilitados de acessar sites criptografados.

Compartilhe este relatório
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X.509: padrão que define
um sistema hierárquico de
autoridades de certificação
centrado em torno de
assinaturas confiáveis.
Certificados-raiz podem assinar
outros certificados para atestar
sua validade. Estes certificados,
por sua vez, podem assinar
certificados adicionais. Qualquer
um pode criar um certificadoraiz. No entanto, a maioria dos
sistemas operacionais incorpora
confiança nas principais
autoridades de certificação e em
seus certificados-raiz conhecidos.

A política da Microsoft quanto a assinatura de código permite o uso da SHA-1
em algumas circunstâncias. A Microsoft permite que os certificados SHA-1
atuais assinem código, desde que esses certificados tenham sido criados
antes de 1º de janeiro de 2016. No entanto, após 1º de janeiro, a Microsoft
não mais permite que certificados de raiz emitam certificados X.509 utilizando
a função de hashing SHA-1. Nenhum certificado criado após essa data será
considerado confiável. Enquanto os certificados atuais que utilizam SHA-1
não expirarem, eles permanecerão confiáveis e poderão continuar assinando
código. Se um atacante conseguisse fazer colidir dois arquivos antes dessa
data, mesmo com o grande custo associado a isso, haveria apenas uma
pequena janela de oportunidade para o ataque. É um cenário improvável,
visto que nenhuma colisão de SHA-1 jamais foi descoberta, mas teoricamente
possível. Tal ataque seria bem-sucedido somente até ser descoberto, pois
qualquer coisa criada hoje não seria mais confiável.
Quais sistemas ainda confiam na SHA-1 atualmente? Executando consultas
no Censys, um mecanismo de pesquisa para cientistas da computação,
localizamos 20.651.245 certificados assinados com SHA-1 atualmente em
uso em IPs públicos. Alguns desses são autoassinados; caso não estejam já
no armazenamento da sua autoridade de certificação, você deve se precaver.
Quanto aos outros, existem sites que precisam atualizar seus certificados.

Certiﬁcados SSL por função de hashing
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Em uma pesquisa recente, predominaram certificados em endereços IP públicos
assinados com SHA-1.
Fonte: www.censys.io.

O maior risco parece ser de que um atacante possa criar dois arquivos em
colisão: um inócuo e outro malicioso. O arquivo inócuo pode ser enviado para
assinatura por uma fonte confiável. De posse da assinatura, o atacante pode
transferi-la para o arquivo malicioso e enviá-lo. As vítimas veriam o arquivo
malicioso como assinado por uma fonte confiável e seriam vitimadas por um
ataque. As organizações devem gerar novos certificados assinados com funções
de hashing atualizadas para proporcionar mais confiança a seus usuários.
Compartilhe este relatório
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Muitos sistemas SCADA,
frequentemente vistos
em aplicações industriais
e de infraestrutura crítica,
ainda utilizam a função
de hashing SHA-1.

Particularmente preocupante é o número de sistemas potencialmente críticos
que ainda utilizam funções de hashing ultrapassadas. Sistemas SCADA
(supervisory control and data acquisition) são utilizados em muitas aplicações
industriais e de infraestrutura crítica. Uma pesquisa no Censys revela que
4.086 sistemas SCADA ainda utilizam a função de hashing SHA-1. Como esses
sistemas ainda aparecem nos resultados do Censys, eles devem estar visíveis
publicamente, o que oferece uma visibilidade ainda maior aos atacantes.
Provavelmente existem muitos mais dentro de redes confiáveis.

Sistemas SCADA conectados à Internet, por função de hashing
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MD5

SHA-2

Desconhecida

Muitos sistemas industriais conectados publicamente ainda se baseiam no hashing SHA-1.
Fonte: www.censys.io.

O setor de segurança precisa reavaliar periodicamente as tecnologias
criptográficas. Tal como a necessidade de migrar da MD5 para uma função de
hashing mais forte no final dos anos 1990, agora precisamos abandonar a SHA-1.

Recomendações
As empresas devem migrar ativamente de MD5 ou SHA-1 para SHA-2 ou
SHA-3. Alguns sistemas, incluindo muitos sistemas SCADA, levarão algum
tempo para serem devidamente atualizados. Por essa razão é importante
iniciar planos de migração agora. Para a maioria das empresas, manter
atualizados sistemas operacionais e software alivia essas questões de função
de hashing. A maioria das autoridades de certificação tem gerenciadores de
certificados que permitem aos usuários verificar o algoritmo de assinatura
de seus certificados. Isso pode tornar mais fácil identificar alguns de seus
certificados em uso. No entanto, eles precisam tornar uma prioridade
a identificação de todos os sistemas que se baseiam em SHA-1 e atualizá-los.
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Esperamos que leve algum tempo para que todos os sistemas possam ser
atualizados de SHA-1 para uma função de hashing mais forte. Pode até haver
uns poucos casos nos quais o uso continuado da SHA-1 seja um risco aceitável,
como binários atuais com hashes conhecidos. No entanto, na maioria das
ocorrências futuras, todos os sistemas devem empregar novas funções de
hashing e sistemas antigos devem ser atualizados.
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Pinkslipbot: desperto de sua hibernação
— Sanchit Karve, Guilherme Venere, Mark Olea, Abhishek Karnik e Shaina Dailey
W32/Pinkslipbot (também conhecida como Qakbot, Akbot e QBot) é uma
família de malware criada para roubar dados pessoais e financeiros de
máquinas infectadas. O malware também permite controle total sobre
as máquinas infectadas através de um backdoor baseado em comandos,
operado por um servidor de controle, bem como um backdoor com base
em VNC (virtual network computing).
Embora esse malware tenha sido visto à solta desde 2007, o grupo por trás
dele tem feito manutenção na base do código adicionando atualizações
incrementais antes de lançar uma nova versão em intervalos de alguns meses.
Esse padrão é evidenciado pelo gráfico seguinte, que mostra o número de
envios de amostras do Pinkslipbot para o McAfee Labs desde 2007. Neste
tópico em destaque, descrevemos as mais novas variantes e atualizações
recentes feitas no malware.

Novas amostras do Pinkslipbot
O Pinkslipbot tem sido
visto à solta desde 2007.
Periodicamente, novas
variantes ganham impulso
até serem bloqueadas por
software de segurança.
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Amostras do Pinkslipbot coletadas pelo McAfee Labs desde 2007.
Fonte: McAfee Labs, 2016.

Os dados roubados pelo Pinkslipbot permitem que o atacante determine
a localização exata da máquina infectada, bem como a organização e a pessoa
infectadas. O atacante pode vender essas informações (especialmente no
caso de organizações de destaque serem infectadas) para terceiros e fazer
download de malware direcionado na máquina comprometida mediante
pagamento de terceiros.

Vetores de infecção conhecidos
O Pinkslipbot é entregue principalmente por downloads de passagem através
de kits de exploração como RIG e Sweet Orange, bem como por unidades
removíveis (como pen drives USB) e compartilhamentos de rede.
Compartilhe este relatório

Relatório do McAfee Labs sobre ameaças, junho de 2016 | 22

Tópicos em destaque

Vítima

4

1

3
Página de destino
da exploração

2
Site
comprometido

O primeiro
redirecionamento serve
o URL da página de destino

Processo de infecção
1. A vítima visita um site comprometido.
2. O site comprometido carrega um arquivo JavaScript malicioso que
se conecta a um site utilizado pelo kit de exploração para controlar
o redirecionamento para a página de destino. Esse site retorna
uma variável que o script decodifica para obter o verdadeiro URL
da página de destino. O código JavaScript malicioso é normalmente
acrescentado a um componente JavaScript legítimo do site,
conforme ilustrado pela imagem do topo da página 24. A biblioteca
jquery.js contém o código malicioso.
3. O script redireciona a vítima para a página de destino da
exploração carregando-a como um iframe oculto.
4. A página de destino da exploração carrega no sistema da vítima um
pequeno arquivo em formato Web que explora uma vulnerabilidade
no Adobe Flash, permitindo a este fazer download e executar
malware. O arquivo Flash comprometido faz download de um
executável Pinkslipbot criptografado por XOR. As amostras mais
recentes do Pinkslipbot utilizam a chave “vwMKCwwA”. O executável
do Pinkslipbot tem o aspecto mostrado na ilustração seguinte:

Executável do Pinkslipbot criptografado e transferido por download como carga
viral de exploração.

Criptografar a carga viral reduz as possibilidades de que o software de
segurança detecte essa carga durante seu download.
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Redirecionamento e exploração bem-sucedida, resultando em download do Pinkslipbot.

Movimentação lateral por compartilhamentos de rede
Uma vez instalado, o Pinkslipbot tenta encontrar compartilhamentos de rede
abertos na rede local e explorá-los para executar remotamente uma cópia
de si mesmo. Isso permite que o Pinkslipbot permeie rapidamente toda uma
organização, especialmente se a conta de um administrador de domínio tiver
sido infectada.
Compartilhamentos de rede abertos estão presentes em sistemas nos quais
não há uma senha configurada para o usuário administrador. Em tais casos,
os compartilhamentos padrão criados pelo Windows (a saber: C$, IPC$
e ADMIN$) podem ser acessados remotamente sem autenticação. Nesses
sistemas, o Pinkslipbot tenta mapear os compartilhamentos abertos, copia
a si próprio para os compartilhamentos remotos e utiliza o protocolo NetBIOS
para executar a cópia nos sistemas remotos. A captura de pacote de rede
seguinte mostra uma tentativa do Pinkslipbot de mapear compartilhamentos
de rede abertos em uma máquina remota após se conectar a seu serviço IPC$:

O Pinkslipbot é adepto da
movimentação lateral por
dentro de uma organização.

O Pinkslipbot tenta se conectar a uma unidade compartilhada em uma máquina
remota (UbuntuServ).

Compartilhe este relatório
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Uma vez mapeada a unidade, o malware copia seu próprio binário, conforme
visto neste pacote capturado:

Binário do Pinkslipbot sendo copiado para uma unidade remota na rede.

Compartilhe este relatório
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Caso o usuário administrador tenha uma senha, o Pinkslipbot tenta um
ataque de dicionário para obter acesso às pastas compartilhadas. A lista de
senhas está contida dentro de cada amostra e é criptografada com uma chave
XOR de 64 bytes. Se o bot obtiver acesso à conta do usuário, os arquivos
do Pinkslipbot serão copiados e executados sem qualquer interação com
o usuário. Arquivos de atalho e chaves do Registro relacionadas a AutoRun
também são criados no sistema do usuário infectado.
kenneth
9999
123321
David
manager
football
4321
Thomas
password1
carol
654321
susan
aaaa
qazwsx
1111
system
1111111
Margaret
777777
Lisa
Michael
lotus
21
exchange
jennifer
Dorothy
pussy
Karen
11
password123
zxcvb
Robert
nobody
public
sql
intranet
rootroot
love123
222222
321
Ronald
david
lisa
abc123

explorer
qwewq
asdzxc
5
file
test
superuser
christopher
Donna
Anthony
changeme
00000000
4444444
access
codename
nancy
temporary
barbara
444444
account
nopass
zzz
Daniel
monitor
444
cluster
George
0987654321
Kevin
111
William
john
12
4444
oracle
mark
george
michael
market
linda
sample
superman
controller
123456789

paul
Brian
54321
xxxx
0000000
mypassword
donald
master
22
44444
nothing
666
33
qwe123
Christopher
daniel
555555
12345678
22222
Betty
77777
mypc123
55555
Login
monkey
5555
work123
99999999
333
Kenneth
Mary
qweasdzxc
thomas
admin123
111111
admin
3333333
Internet
forever
mary
99999
love
richard
8

123qwe
adminadmin
web
3333
123abc
123asd
9
internet
qweasd
coffee
joseph
asddsa
passwd
games
Paul
dragon
testtest
88888888
qqqq
Carol
xxxxx
temptemp
login
home
margaret
cookie
iloveyou
00000
office
6666666
44444444
qwerty
00
betty
password12
killer
shadow
Charles
temp
edward
helen
job
owner
Donald

Lista parcial das senhas contidas em cada amostra do Pinkslipbot.
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Evolução do Pinkslipbot
O roubo bem-sucedido de credenciais bancárias motiva os mestres de
bots. Consequentemente, aperfeiçoamentos incrementais são feitos
frequentemente na base de código original do Pinkslipbot para roubar
discretamente mais dados e evitar detecções.
Cada nova amostra tem dois números de versão associados. Cada número
segue o formato {versão principal}.{versão secundária} e inclui um prefixo de
zeros. Por exemplo, a versão principal 2 do Pinkslipbot é armazenada como
0200.xxx. Isso pode ser visto forçando-se o Pinkslipbot a mostrar sua versão
passando-se “/V” como argumento de linha de comando:

Informações de versão do Pinkslipbot.

Cada alteração feita na base de código do Pinkslipbot motiva um incremento
do número de versão secundária. A versão principal muda quando há uma
alteração mais significativa no código fonte. Não sabemos o porquê da
existência do número de versão secundária. O McAfee Labs está ciente de
três versões principais do Pinkslipbot em mais de 98 versões secundárias.
Alguns desenvolvimentos das versões do Pinkslipbot são descritos em seguida.
Parâmetros de linha de comando
As versões principais antes de 0300 aceitavam alguns argumentos de linha
de comando, incluindo:

Opção

Descrição

/c

Executar o argumento fornecido (um arquivo) antes
de processar outros argumentos de linha de comando

/t

Autoterminar

/s

Criar um novo serviço Pinkslipbot

/i (ou nenhum
argumento)

Instalar o Pinkslipbot colocando DLLs e executáveis
do malware em seu diretório de instalação

Argumentos de linha de comando aceitos por versões anteriores do Pinkslipbot.

Compartilhe este relatório
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As versões principais iniciadas por 0300 aceitam um conjunto modificado
de argumentos de linha de comando:

Opção

Descrição

/c

Mesma funcionalidade de antes

/V

Exibir informações de versão em uma caixa
de mensagem

/W

Confirmar que a DLL criptografada no recurso não
está corrompida

/d

Injetar a DLL do Pinkslipbot no processo do serviço
de DNS

/s

Criar um novo serviço somente se nenhuma máquina
virtual for detectada

/t

Remover a DLL do Pinkslipbot do processo atual

/A

Testar a injeção de DLL em um processo

/B

Injetar o Pinkslipbot em um processo confiável
(explorer.exe ou iexplore.exe) e exibir uma caixa
de mensagem com o resultado

/D

Executar o serviço Pinkslipbot para envenenar
o cache de DNS

/I

Mesma funcionalidade que /i nas versões anteriores

Argumentos de linha de comando aceitos pela versão mais recente do malware.

O Pinkslipbot utiliza uma
variedade de técnicas para evitar
detecções, incluindo detecção
de máquinas virtuais, verificação
de depurador (debugger),
criptografia dos dados a serem
vazados e desativação de
software antimalware.

Detecção de máquinas virtuais
As versões atuais do Pinkslipbot contêm uma ampla variedade de técnicas
para detecção de máquinas virtuais:
nn

nn

nn

nn

nn

nn
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Verificação de CPUID 1: confirmação de que a sequência de
caracteres de identificação de fornecedor CPUID é “GenuineIntel”.
Verificação de CPUID 2: confirmação de que o processador
é compatível com instruções CLMUL. A maioria dos processadores
não virtualizados fabricados após 2010 é compatível com instruções
CLMUL, enquanto processadores virtualizados podem não ser.
Técnica da pílula vermelha do VMWare.
Detecção de nomes de dispositivos de hardware que contenham
nomes de fornecedores de máquinas virtuais.
Detecção de arquivos de máquina virtual no sistema de arquivos
(normalmente incluídos em acréscimos por convidados).
Verificação de instrução longa pelo uso de manipuladores de exceção.

Versões antigas do Pinkslipbot verificam a presença de software instalado
para determinar se está sendo executado em uma máquina virtual para
análise de malware. O malware assume que a presença de software instalado,
como Microsoft Office, Project ou utilitários Citrix, indica uma máquina não
utilizada para análise de malware.
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Outros elementos
Versões antigas do Pinkslipbot utilizavam UPX para compactar seus
executáveis. Com o tempo, os autores do malware optaram por compactar
o malware com compactadores personalizados. Mais informações sobre
o compactador personalizado são apresentadas na seção sobre a estrutura
de binários do Pinkslipbot.
O Pinkslipbot também verifica a presença de um arquivo de depuração
e se encerra imediatamente caso o encontre. Acreditamos que os autores
do malware adicionaram essa verificação para evitar que suas próprias
máquinas fossem infectadas. As versões iniciais do bot verificavam
a presença de C:\irclog.txt. Versões posteriores verificavam a presença
de C:\pagefile.sys.bak.txt. A sequência de caracteres modificou-se para
C:\pagefile.sys.bak2.txt nas versões posteriores a dezembro de 2015.
O Pinkslipbot conta com um algoritmo de geração de números pseudoaleatórios
para criar nomes de arquivos e chaves de criptografia. A versão 0200 utiliza
a implementação padrão da função padrão de biblioteca C rand(), enquanto
a versão 0300 a substituiu pelo algoritmo Mersenne Twister.
Cada versão principal do Pinkslipbot aperfeiçoou o esquema de criptografia
utilizado para transmissão de dados roubados. As versões mais antigas
utilizavam uma simples operação XOR; versões posteriores foram modificadas
para incluir compactação e criptografia, além dos algoritmos anteriores.
A versão 0200 e versões anteriores armazenavam apelidos (alias) para
componentes do Pinkslipbot em seu arquivo de configuração. Segue
um exemplo:
alias__qbot.cb=wzitc.dll
alias__qbotinj.exe=wzitce.exe
alias__qbot.dll=wzit.dll
alias_seclog.txt=wzit1.dll
Apelidos utilizados por variantes anteriores.

Esses apelidos eram utilizados para fazer referência a componentes do
Pinkslipbot com nomes legíveis para humanos, apesar de terem nomes
aleatórios após a instalação. As versões mais recentes do Pinkslipbot não
salvam uma lista de apelidos e contam com padrões de nomes de arquivos
para identificar componentes individuais.
As versões 0200 e anteriores continham todos os componentes relevantes
do Pinkslipbot incorporados dentro do executável do malware na forma de
texto comum. A versão 0300 começou a compactar e a criptografar todos os
componentes na seção de recursos da DLL e do executável do malware.
Mecanismo de vazamento de dados
Versões antigas alternavam entre utilizar servidores IRC e servidores Web
normais para transmitir dados roubados. Infelizmente para os mestres de
bots, isso expôs a identidade do grupo através de seu endereço IP (seja por
mapeamento do domínio ou por IRC).
Essa brecha foi corrigida na versão 0300 através do uso de servidores FTP
comprometidos atuando como armazenamentos de dados temporários
Compartilhe este relatório
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para credenciais roubadas. Os mestres de bots conectam-se periodicamente
a esses servidores e copiam dados roubados sem vazar seu endereço IP para
pesquisadores de malware.
Os prefixos “seclog”, “article” e “artic1e” têm sido utilizados para identificar
arquivos que contêm cópias compactadas ou criptografadas de dados
roubados de máquinas infectadas.
A versão mais recente do Pinkslipbot pode obter e exportar chaves privadas
do armazenamento de certificados.
Interceptações da API
O Pinkslipbot intercepta várias funções da API em cada processo em execução
(com poucas exceções) para que atuem como pontos de entrada para
seus recursos de roubo de dados. As versões mais recentes do Pinkslipbot
interceptam as seguintes funções da API:

Compartilhe este relatório

DLL

Nome na API

Finalidade

Ntdll.dll

ZwResumeThread

Notificar o malware
para que injete a si
próprio em threads
recentemente ativos

Ntdll.dll

LdrLoadDll

Notificar o malware para
que intercepte funções
da DLL sendo carregada

Ntdll.dll

ZwReadFile

Ler dados de um arquivo

Ws2_32.dll

WSAConnect, MyConnect

Registrar conexões TCP

Ws2_32.dll

WSASend, send

Registrar credenciais de
login de POP3 e FTP

Dnsapi.dll

DnsQuery_A,
DnsQuery_W, Query_Main

Retornar IPs inválidos para
domínios antimalware
e endereços IP falsos
para outros

User32.dll

TranslateMessage

Obter pressionamentos
de teclas para o keylogger

User32.dll

GetClipboardData

Obter o conteúdo da área
de transferência para
o keylogger

User32.dll

GetMessageA,
GetMessageW,
PeekMessageA,
PeekMessageW

Limpar threads de
malware quando
a mensagem WM_QUIT
é recebida

Wininet.dll

HttpSendRequestA,
HttpSendRequestW,
HttpSendRequestExW,
InternetWriteFile

Registrar credenciais
de login de
comunicações HTTP

Wininet.dll

InternetReadFile,
InternetReadFileExA,
InternetQueryDataAvailable

Injetar código JavaScript
em páginas Web
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DLL

Nome na API

Finalidade

Wininet.dll

InternetCloseHandle

Limpar injeções Web
de malware

Wininet.dll

HttpOpenRequestA,
HttpOpenRequestW

Configurar recursos de
captura de conteúdo
e injeções Web

Nss3.dll,
nspr4.dll

PR_OpenTCPSocket

Desativar configurações
de segurança do Firefox
nas preferências
do usuário

Nss3.dll,
nspr4.dll

PR_Read, PR_Write,
PR_Poll

Gerenciar injeções Web
e dados de captura
enviados por HTTPS

Nss3.dll,
nspr4.dll

PR_Close

Remover injeções Web
da página

APIs do Windows interceptadas pelo Pinkslipbot.

O Pinkslipbot tenta desativar produtos de reputação na Web da McAfee, AVG
e Symantec interceptando APIs de DNS e retornando endereços IP inválidos
para os seguintes domínios:
nn

siteadvisor.com

nn

avgthreatlabs.com

nn

safeweb.norton.com

O bot é equipado com outros recursos contra antimalware, como
a capacidade de configurar permissões de pastas para somente leitura
para prevenir atualizações de assinaturas, bem como um mecanismo
de falsificação de DNS que retorna endereços IP inválidos para quaisquer
consultas A de sites relacionados a produtos antimalware.
Comunicação com o servidor de controle
Todas as solicitações de comandos feitas ao servidor de controle aparecem
no seguinte formato:
protoversion={VersãoDoProtocolo}&r={NÚM}&n={IDMÁQUINA}&os=
{VersãoDoSO}&bg={CARAC}&it={NÚM}&qv={VERSÃODOMALWARE}&ec=
{DATAHORA}&?av={PRODUTOAVDETECTADO}&salt={SALEATÓRIO}

O malware também pode executar ping do servidor de controle para informá-lo
sobre uma infecção ativa. Em tais casos, o malware tenta a seguinte solicitação:
protoversion={VersãoDoProtocolo}&r={NÚM}&n={IDMÁQUINA}&tid=
{IDThread}&rc={NÚM}&rdescr=(nulo)

Compartilhe este relatório
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O malware tem suporte para alguns comandos de seu servidor de controle:

Comando

Descrição

cc_main

Solicitar e executar comandos do servidor de controle

Certssave

Roubar certificados

Ckkill

Excluir cookies

Forceexec

Chamar amostra com argumento de linha de
comando /c

grab_saved_info

Salvar cookies do Internet Explorer, senhas
salvas de produtos instalados e uma lista dos
certificados instalados

injects_disable

Desativar injeções Web

injects_enable

Ativar injeções Web

Instwd

Infectar o sistema e configurar entradas do Registro
e tarefas programadas relevantes

install3

Fazer download de um arquivo do URL especificado
e executar

Killall

Terminar processos com nomes correspondentes
a um padrão

Loadconf

Carregar um arquivo de configuração que contém
novos parâmetros de controle e endereços FTP
de instalação

Nattun

Utilizar o endereço IP fornecido como novo
proxy SOCKS5

Nbscan

Infectar sistemas em redes internas

Recarregar

Reiniciar o Pinkslipbot

Rm

Excluir um arquivo por seu nome de arquivo

Saveconf

Criptografar e salvar em disco o arquivo
de configuração

Thkillall

Encerrar todos os threads do Pinkslipbot

uninstall

Desinstalar o Pinkslipbot

Updbot

Recuperar o binário mais recente do Pinkslipbot

Updwf

Recuperar o código de injeção Web mais recente

uploaddata

Fazer upload de credenciais roubadas no servidor
FTP comprometido

Var

Salvar um valor no estado variável interno do bot

Compartilhe este relatório

Relatório do McAfee Labs sobre ameaças, junho de 2016 | 32

Tópicos em destaque

Comando

Descrição

Getip

Desenvolvida para obter o endereço IP do sistema
infectado, mas nada faz nas amostras mais recentes

Wget

Fazer download de um arquivo de um URL
especificado e salvá-lo em disco

Lista de comandos que podem ser emitidos pelo servidor de controle do Pinkslipbot.

A partir de março, as amostras do Pinkslipbot começaram a se comunicar
com seus servidores de controle por SSL. No entanto, em vez de deixar que
bibliotecas padrão lidem com a criptografia, o Pinkslipbot utiliza MatrixSSL
ele próprio para implementar a comunicação SSL. A troca de chave pública
durante a negociação SSL é modificada para retornar uma cópia criptografada
por XOS da chave privada para evitar que utilitários de captura de pacotes
e navegadores da Web identifiquem e decodifiquem as comunicações.
Infraestrutura
Conforme se vê na ilustração seguinte, o grupo por trás do Pinkslipbot utiliza
vários sistemas para realizar tarefas individuais, eliminando o ponto de falha
único comum à maioria das redes de bots atuais.
Cliente de
atualização por FTP
Comandos de servidor
de controle pelas portas
65200 e 65400
para manter
a comunicação ativa

Máquinas
infectadas

Servidores FTP
comprometidos

Monitoramento do
Servidor
tráfego Injeção
de controle
de código malicioso
Redirecionamento
do tráfego

Proxy transparente
Respostas
de DNS adulteradas

Rede de
servidores proxy

Web

Apelidos utilizados por variantes anteriores.

O servidor de controle é um sistema único, responsável por emitir comandos
para máquinas infectadas.
Um endereço IP codificado permanentemente dentro de cada amostra do
Pinkslipbot atua como servidor proxy primário para conexões com base na
Web. Qualquer conexão externa é roteada pelo Pinkslipbot via servidores
proxy. Caso os servidores proxy fiquem off-line, as sessões roubadas podem
ser transmitidas por meio das zonas de distribuição dos servidores FTP
comprometidos, ou o servidor de controle pode enviar uma nova atualização
de servidor proxy para restaurar as operações.
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Algoritmo de geração de domínio
O algoritmo Mersenne Twister atua como espinha dorsal do algoritmo de geração
de domínios do Pinkslipbot. Os domínios gerados pelo Pinkslipbot mudam
a cada dez dias. No entanto, para confundir os pesquisadores de malware,
o bot incrementa a semente inicial passada para o algoritmo Mersenne Twister
quando detecta a presença de um utilitário de captura de pacotes em execução,
para produzir diferentes números aleatórios e, portanto, diferentes domínios.
Lista de processos monitorados pelo Pinkslipbot:
nn

tcpdump.exe

nn

windump.exe

nn

ethereal.exe

nn

wireshark.exe

nn

ettercap.exe

nn

rtsniff.exe

nn

packetcapture.exe

nn

capturenet.exe

nn

wireshark.exe

O algoritmo Mersenne Twister pode ser encontrado na página GitHub
de Johannes Bader.
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Estrutura dos binários do Pinkslipbot
Embora versões anteriores do bot usassem compactadores padrão, como
o UPX, juntamente com técnicas de ofuscação semelhantes às utilizadas pelo
cavalo de Troia bancário Zeus, a mais recente cepa de binários do Pinkslipbot
utiliza uma implementação personalizada para compactar seus binários
e arquivos associados, como se vê na ilustração seguinte:

01101000
11011101
Amostra
compactada

Credenciais de FTP
comprometidas

Redirecionamentos
de sites bancários
on-line

Dados criptografados
como recursos

Dados criptografados
como recursos

Chamada
por ponteiro
de função

Código shell

Arquivo JavaScript
oculto para
atualizações
de malware

Dados criptografados
como recursos

Chamada
por ponteiro
de função

EXE
descompactado

DLL criptografada
como recurso

DLL descompactada

Layout dos binários do Pinkslipbot.

O Pinkslipbot mantém dois arquivos de dados dentro de seu diretório,
em %APPDATA%\Microsoft\. O primeiro arquivos de dados é inicialmente
preenchido com dados do primeiro recurso dentro da DLL do Pinkslipbot.
O arquivo contém credenciais de login de servidores FTP comprometidos,
como a seguir:
<Resumo binário SHA1 do conteúdo abaixo>
cc_server_port=16763
cc_server_pass=iJKcdgJ67dcj=uyfgy)ccdcd
ftphost_1==<Endereço IP>:cp@simne[editado].com:<SENHA>:
ftphost_2==<Endereço IP>:logmanager@iaah[editado].com:<SENHA>:
ftphost_3==<Endereço IP>:cp@gilkey[editado].com:<SENHA>:
ftphost_4==<Endereço IP>::wpadmin@raymond[editado].com:<SENHA>:
ctstmp=1458298480
Exemplo de arquivo de configuração codificado dentro de cada amostra do Pinkslipbot.
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Uma vez descarregados esses dados, o Pinkslipbot armazena a data e a hora
da instalação original (o momento em que ocorreu a infecção), juntamente
com uma lista de todos os sistemas visíveis e acessíveis pela rede interna
do sistema infectado e identificações de data e hora de todas as tarefas
programadas do Pinkslipbot para seus componentes individuais (como
atualizações de si próprio e uploads para servidores FTP). O segundo arquivo
de dados contém uma cópia criptografada de todos os dados roubados no
sistema infectado, bem como outros sistemas caso o Pinkslipbot consiga
obter acesso a suas contas de usuário através de um ataque de força bruta
à base de um pequeno dicionário.
O segundo recurso criptografado dentro da DLL contém uma lista de URLs
de bancos on-line para efetuar logoff da sessão ativa do usuário. Esses
URLs são substituídos por páginas que não fazem logoff do usuário, mas
dão a impressão de fazê-lo. Isso permite que os controladores do malware
usem as sessões atuais para ter acesso a contas bancárias on-line. Segue
um trecho desse arquivo de recurso:

URLs de bancos codificados em cada amostra para evitar que sessões sejam terminadas.

O último recurso na DLL contém um JavaScript oculto que contacta um
domínio comprometido para fazer download de uma cópia criptografada
de uma nova amostra do Pinkslipbot.
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Embora o código oculto pareça complicado, ele essencialmente divide uma
matriz por um ponto-e-vírgula para extrair o nome do domínio em questão.

O servidor de downloads é revelado pela execução do JavaScript oculto.

Disseminação da infecção

Desde dezembro de 2015,
o McAfee Labs recebeu mais
de 4.200 binários não repetidos
do Pinkslipbot, principalmente
nos EUA, Reino Unido e Canadá.

Desde dezembro de 2015 (durante a campanha ativa mais recente),
o McAfee Labs recebeu mais de 4.200 binários não repetidos do Pinkslipbot,
com detecções ocorridas principalmente nos EUA, Reino Unido e Canadá,
segundo a telemetria dos drivers.

Mapa de infecções pelo Pinkslipbot detectadas.
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País

Parcela de infecções

Estados Unidos

73 ,6%

Reino Unido

23 ,1%

Canadá

3 ,6%

Alemanha

2 ,2%

Austrália

1 ,7%

Cinco principais países a relatar detecções do Pinkslipbot.

Indicadores de comprometimento
A presença dos seguintes domínios em um cache de DNS pode indicar
uma infecção pelo Pinkslipbot:
nn

gpfbvtuz.org

nn

hsdmoyrkeqpcyrtw.biz

nn

lgzmtkvnijeaj.biz

nn

mfrlilcumtwieyzbfdmpdd.biz

nn

hogfpicpoxnp.org

nn

qrogmwmahgcwil.com

nn

enwgzzthfwhdm.org

nn

vksslxpxaoql.com

nn

dxmhcvxcmdewthfbnaspnu.org

nn

mwtfngzkadeviqtlfrrio.org

nn

jynsrklhmaqirhjrtygjx.biz

nn

uuwgdehizcuuucast.com

nn

gyvwkxfxqdargdooqql.net

nn

xwcjchzq.com

nn

tqxllcfn.com

nn

feqsrxswnumbkh.com

nn

nykhliicqv.org

nn

ivalhlotxdyvzyxrb.net

nn

bbxrsgsuwksogpktqydlkh.net

nn

rudjqypvucwwpfejdxqsv.org

O Pinkslipbot reside em um diretório específico de cada máquina, em
%APPDATA%\Microsoft. Uma infecção ativa do Pinkslipbot está presente
quando um subdiretório dentro dessa pasta tem um nome suspeito, com
cinco a sete caracteres, e contém dois arquivos DLL e um .exe com o mesmo
nome que o diretório.
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O bot modifica ativamente respostas de DNS com seus próprios endereços IP
que atuam como proxy. Um IP incorreto retornado por uma consulta de DNS
pode indicar uma infecção pelo Pinkslipbot.

Prevenção
Como sempre, a McAfee recomenda que você mantenha suas assinaturas
antimalware atualizadas para combater o Pinkslipbot e outras ameaças.
Você também pode criar uma regra de acesso personalizado para evitar
que o Pinkslipbot se comunique com seu servidor de controle, como no
exemplo seguinte:

Essa regra de proteção de acesso impede a comunicação com os servidores
de controle do Pinkslipbot.

O McAfee Labs publicou um parecer consultivo sobre a ameaça do W32/
Pinkslipbot. O parecer recomenda medidas preventivas adicionais.
A equipe Foundstone Professional Services da McAfee recomenda uma
metodologia simples: proteger o perímetro, criar regras personalizadas de
proteção ao acesso conforme recomendado nos pareceres consultivos do
McAfee Labs contra ameaças, atualizar sistemas operacionais Windows aos
níveis de correção mais recentes e gerenciar patches. Embora não existam
dois ambientes iguais, muitos têm várias coisas em comum:
nn

Sistemas não corrigidos

nn

Versões de assinaturas/DAT desatualizadas

Para proteger o perímetro, você deve bloquear portas não utilizadas em
todos os pontos de saída da rede, solicitações de conexão originadas de
ou destinadas a endereços IP maliciosos e o uso de compartilhamentos
de rede para deter o movimento lateral do Pinkslipbot.
Compartilhe este relatório
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Na maioria dos ambientes, você também deve desativar o recurso AutoRun.
É fundamental atualizar os sistemas operacionais Windows aos níveis de
correção mais recentes, bem como atualizar o software antimalware com
a versão mais recente.

Para saber como os produtos
da McAfee podem ajudar na
proteção contra cavalos de Troia
como o Pinkslipbot, clique aqui.

Sistemas não corrigidos permitem que vulnerabilidades sejam exploradas.
Um gerenciamento bem-sucedido de patches é fundamental para qualquer
ambiente. Quando patches forem lançados pelo fornecedor, eles devem ser
imediatamente testados, verificados e implementados. Quando a aplicação
de patches não for possível devido a dependências de uma versão antiga,
deverá haver um outro mecanismo disponível para minimizar a exploração
de vulnerabilidades conhecidas. O gerenciamento agressivo de patches
é, comprovadamente, um dos métodos mais eficazes para minimizar os
efeitos do Pinkslipbot e de outros tipos de malware.
Embora o Pinkslipbot seja entregue principalmente por downloads de
passagem em sites comprometidos por kits de exploração, as vítimas
normalmente são direcionadas para esses sites a partir de e-mails de
phishing. Com os e-mails marcados como “internos” ou “externos”, os
usuários têm mais chances de identificar e-mails de phishing ou falsificados
e reconsiderar sua intenção de clicar em links maliciosos desconhecidos.
O Pinkslipbot é executado parcialmente na memória, portanto, não basta
simplesmente aplicar patches nos sistemas, realizar uma varredura completa
e executar uma ferramenta de remoção de malware. Os sistemas infectados
precisam de uma reinicialização para remover o malware da memória e de
uma nova varredura para assegurar que o sistema está limpo. Também
recomendamos utilizar senhas fortes para deter violações por ataques
de dicionário, desativar o AutoRun e colocar em prática o princípio de
“privilégio mínimo”.
O Pinkslipbot é um cavalo de Troia agressivo e uma evolução do notório
cavalo de Troia Zeus. Basta uma senha de login fraca no seu sistema Windows
para que este seja infectado pelo Pinkslipbot, mesmo sem exposição
a um kit de exploração ou interação com usuários. A partir do momento
em que a máquina é infectada, qualquer atividade realizada no sistema
é registrada e enviada aos atacantes. Com a introdução de comunicação
segura e personalizada com os servidores de controle, o Pinkslipbot está se
tornando mais difícil de detectar e analisar. Seu histórico sugere que ele se
tornará mais perigoso a cada nova iteração. Compreendendo seus ambientes
e implementando as dicas que recomendamos, as empresas podem
minimizar os danos que o Pinkslipbot pode causar.
Para saber como os produtos da McAfee podem ajudar na proteção contra
cavalos de Troia como o Pinkslipbot, clique aqui.
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Estatísticas sobre ameaças
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Malware móvel novo
2.000.000

A partir deste relatório sobre
ameaças, ajustamos nosso
método de contagem de amostras
de malware móvel para aumentar
sua precisão. Esse ajuste foi
aplicado a todos os trimestres
mostrados nos gráficos de
malware móvel novo e de total
de malware móvel.
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Taxas regionais de infecção por malware móvel
no primeiro trimestre de 2016
(porcentagem de clientes móveis que relatam infecções)
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América
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Fonte: McAfee Labs, 2016.

Taxas globais de infecção por malware móvel
(porcentagem de clientes móveis que relatam infecções)
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Malware de Mac OS novo
40.000

O pico no malware de Mac OS
deve-se, principalmente, a um
aumento no adware VSearch.
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Fonte: McAfee Labs, 2016.

Total de malware de Mac OS
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
T1

T2

2014

T3

T4

T1

T2

2015

T3

T4

T1
2016

Fonte: McAfee Labs, 2016.
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Ransomware novo
1.200.000

O ransomware aumentou
24% nesse trimestre, dando
continuidade à sua rápida
escalada, em parte decorrente
do fato de que cibercriminosos
relativamente inexperientes
podem usar kits de exploração
para distribuir o malware.
O McAfee Labs oferece vários
recursos para combater essa
ameaça, incluindo How to Protect
Against Ransomware (Como se
proteger contra o ransomware)
e Understanding Ransomware
and Strategies to Defeat It
(Entendendo o ransomware
e estratégias para derrotá-lo).
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Novos binários assinados maliciosos
Para obter mais informações
sobre essa ameaça, leia “Abuse
of trust: exploiting online security’s
weak link” (Abuso de confiança:
exploração do elo mais fraco da
segurança on-line), de um recente
relatório sobre ameaças.
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Total de binários assinados maliciosos
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Malware de macro novo
O malware de macro continua em
rápida ascensão. Para obter mais
informações sobre essa ameaça,
leia nosso tópico em destaque
sobre ataques de macro no
Relatório do McAfee Labs sobre
ameaças, novembro de 2015.
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Total de malware de macro
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Ameaças via Web
Novos URLs suspeitos
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Fonte: McAfee Labs, 2016.

Novos URLs de phishing
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Novos URLs de spam
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Volume global de spam e e-mail
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A Gamut, concorrente habitual
entre as dez maiores redes
de bots, assumiu a liderança
no primeiro trimestre ao
aumentar seu volume em quase
50%. As campanhas de spam
predominantes ofereciam
esquemas de enriquecimento
rápido e ofertas de imitações de
produtos farmacêuticos. Kelihos,
a rede de bots mais prolífica no
quarto trimestre de 2015 e ampla
distribuidora de malware, caiu
para o quarto lugar.

E-mails de spam das 10 principais redes de bots
(milhões de mensagens)
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Fonte: McAfee Labs, 2016.

Redes de bots predominantes mundialmente
Wapomi
Muieblackcat

17%

China Chopper Webshell

3%

37%

3%

Sality
Ramnit

3%

Maazben

4%

OnionDuke

4%
5%

Worm W32/AutoRun

9%

15%

Darkness
Outras

Fonte: McAfee Labs, 2016.

Compartilhe este relatório

Relatório do McAfee Labs sobre ameaças, junho de 2016 | 51

Estatísticas sobre ameaças

Principais países que hospedam os servidores
de controle das redes de bots

Estados Unidos

32%

Alemanha
Rússia

40%

Holanda
França
Reino Unido

8%
4%
3%

5%

5%

Ucrânia
Outros

3%

Ataques a redes
Principais ataques de rede

A divisão das ameaças de rede foi
semelhante à do último trimestre.
O ataque de navegador mais
popular foi o “esquema data:
URI”, RFC 2397, que expõe uma
vulnerabilidade no Firefox.

3%

3%
5%

Navegador

4%

Força bruta

33%

7%

Negação de serviço
SSL
DNS
Varredura

22%

Backdoor

23%

Outros
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