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RELATÓRIO

Na McAfee, nós concentramos os esforços
de nossas equipes de pesquisa de ameaças
inteiramente em assegurar que os seus dados
e sistemas permaneçam seguros e, pela
primeira vez, disponibilizamos o dashboard
de visualização do MVISION Insights para
demonstrar o predomínio de tais campanhas.
Introdução

Este tem sido um ano e tanto! Encerramos o primeiro trimestre de 2020 combatendo malfeitores
ávidos por se aproveitar da COVID-19 e no segundo trimestre não havia indícios de que esses
ataques tinham perdido fôlego. De fato, enquanto continuamos trabalhando remotamente
e fazendo de tudo para assegurar que as empresas continuem operacionais, malfeitores parecem
estar fazendo todo o possível para lucrar com a situação. A rede global da McAfee, com mais de
um bilhão de sensores, registrou um aumento de 605% no total de detecções de ameaças com
o tema COVID-19 no segundo trimestre. Você pode rastrear ameaças atualizadas relacionadas
à pandemia em nosso Dashboard de ameaças de COVID-19 da McAfee.
Na McAfee, nós concentramos os esforços de nossas equipes de pesquisa de ameaças inteiramente
em assegurar que os seus dados e sistemas permaneçam seguros e, pela primeira vez,
disponibilizamos o dashboard de visualização do MVISION Insights para demonstrar o predomínio
de tais campanhas. Você também tem acesso às regras Yara, a indicadores de comprometimento
e ao mapeamento de tais campanhas em relação à estrutura MITRE ATT&CK. Nós atualizamos
essas campanhas semanalmente para que, essencialmente, este relatório sobre ameaças seja
acompanhado de um dashboard com mais detalhes sobre campanhas específicas.
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Eu certamente espero que você reconheça o valor, não só
dos dados apresentados no relatório de ameaças, mas
também no dashboard. A sua opinião é importante
para nós e tudo isto é feito para proporcionar a você
uma compreensão do cenário mais amplo de ameaças
(com este relatório) e inteligência decisiva (com o MVISION
Insights) para permanecer mais seguro.
Esperamos que você aprecie esta edição extra do
Relatório do McAfee Labs sobre ameaças: novembro
de 2020.
Permaneça seguro.
— Raj Samani
Twitter @Raj_Samani

Seguir
Figura 1. A rede global da McAfee, com mais de um bilhão de sensores,
registrou um aumento de 605% no total de detecções de ameaças com
o tema COVID-19 no segundo trimestre.
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RELATÓRIO

Neste relatório, o McAfee® Labs examina mais
detalhadamente as ameaças que surgiram no segundo
trimestre de 2020. Nossa equipe Advanced Threat
Research tem sido vigilante e agressiva no rastreamento,
identificação e pesquisa das causas e dos efeitos das
campanhas mais recentes.
Após um primeiro trimestre que levou o mundo a uma
pandemia, no segundo trimestre de 2020 empresas
continuaram a se adaptar a números inéditos de
funcionários trabalhando em casa e aos desafios de
segurança cibernética gerados por essa nova realidade.
Seis meses depois, CISOs e equipes de segurança
enfrentam ameaças em constante evolução e em volume
e escala sempre crescentes. Malfeitores voltaram a atacar,
com técnicas cada vez mais sofisticadas, empresas,
governos, escolas e trabalhadores que ainda estão
lidando com os desafios apresentados pelas restrições da
COVID-19 e as vulnerabilidades potenciais da segurança
de largura de banda e dispositivos remotos.
Seis meses depois, continua sendo sumamente
importante que funcionários sigam protocolos
e permaneçam atentos a atacantes. Tenha cuidado
ao clicar em anexos de e-mail externos e links não
verificados que podem ser pontos de entrada para
fornecimento e iniciação de ransomware, explorações
de desktop remoto e outras formas de malware.
Como sempre, os pesquisadores da McAfee estão
concentrados nas táticas e técnicas utilizadas pelos
criminosos cibernéticos. Nós continuamos trabalhando
para manter protegidos nossos clientes e a comunidade
de segurança. A McAfee monitora um bilhão de sensores
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no mundo todo para oferecer inteligência e fomentar
insights no sentido de defender os seus negócios
e proteger os seus ativos.
Consulte o centro de ameaças da McAfee para saber
as últimas novidades sobre evolução de ameaças.

Ameaças a setores e vetores
O volume de ameaças de malware observado pelo
McAfee Labs foi de 419 ameças por minuto, em
média, um aumento de 44 ameaças por minuto (12%)
no segundo trimestre de 2020.
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Fonte: McAfee Labs, 2020.

Figura 2. O McAfee Labs contou 561 incidentes de segurança divulgados
publicamente no segundo trimestre de 2020, incluindo incidentes que não
visam uma região específica, um aumento de 22% em relação ao primeiro
trimestre de 2020. Os incidentes divulgados que visaram a América do
Norte representaram 29% do total de incidentes, uma redução de 30%
em relação ao trimestre anterior, enquanto a Europa foi visada em 10%
do total de incidentes.
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Figura 4. Os incidentes divulgados que visaram os Estados Unidos no
segundo trimestre de 2020 caíram 47%, os da Grã-Bretanha aumentaram
29% e os do Canadá aumentaram 25% em relação ao trimestre anterior.
Quase 27% de todos os incidentes de segurança divulgados publicamente
ocorreram nos EUA.

T2 2020

Fonte: McAfee Labs, 2020.

Figura 3. A McAfee observou aproximadamente 7,5 milhões de ataques
externos em contas de nuvem, agregando e anonimizando dados de uso
de nuvem de mais de 30 milhões de usuários do McAfee MVISION Cloud
no mundo todo durante o segundo trimestre de 2020. Esse conjunto de
dados representa empresas de todos os principais setores no mundo
todo, incluindo serviços financeiros, saúde, setor público, educação,
varejo, tecnologia, manufatura, energia, serviços públicos, jurídico,
imobiliário, transportes e serviços empresariais.
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Compartilhar

6

Relatório do McAfee Labs sobre ameaças, novembro de 2020

RELATÓRIO

TÓPICO EM DESTAQUE

10 setores mais visados

10 maiores vetores de ataque
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Figura 5. Os incidentes divulgados detectados no segundo trimestre de
2020 que visaram o setor de ciência e tecnologia aumentaram 91% em
relação ao trimestre anterior. A categoria de vários setores aumentou
25%, a manufatura caiu 10%, o setor público caiu 14% e o setor individual
caiu 28%.
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Figura 6. No geral, o malware foi o líder dos vetores de ataque divulgados
no segundo trimestre de 2020, representando 35% dos incidentes
divulgados publicamente. Os ataques de sequestro de contas vieram
em seguida, totalizando 17%, e os ataques direcionados representaram 9%.
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■

O segundo trimestre de 2020 presenciou aumentos
significativos em várias categorias de ameaças:
■

■

■

■

■

O McAfee Labs observou 419 ameaças por minuto
no segundo trimestre de 2020, um aumento de quase
12% em relação ao trimestre anterior.
O malware novo de PowerShell aumentou 117%
em relação ao primeiro trimestre, incluindo
o PowerShell Donoff.
O malware novo de Microsoft 365 apresentou um
pico de 103% em relação aos números do primeiro
trimestre, incluindo um crescimento notável devido
à disseminação de PowerShell por documentos,
mais especificamente o Donoff.
Os novos binários assinados maliciosos aumentaram
25% em relação ao trimestre anterior, com uma parte
desse crescimento provavelmente impulsionada pelo
adware Android Mobby.
O malware novo para mineração de criptomoedas
aumentou 25% em relação ao trimestre anterior,
impulsionado pela filtragem de aplicativos de
criptomineração e do Hashbuster.

■

■

■

■

■

■

■

O malware novo para Linux aumentou 22% em relação
ao trimestre anterior, o que se pode atribuir, em parte,
ao Gafgyt (IoT) e ao Mirai (IoT).
O malware móvel novo subiu 15% em relação ao
trimestre anterior, em parte graças ao adware
Android Mobby.
O malware novo de IoT aumentou 7%, incluindo
o crescimento associado ao Gafgyt e ao Mirai.
O ransomware observado permaneceu estável
na comparação com o primeiro trimestre de 2020.
O malware novo para iOS caiu 77%, juntamente com
a queda do Tiniv após seu pico no primeiro trimestre.
O malware de exploracão novo caiu 21% em relação
ao primeiro trimestre, com a filtragem da Exploit
CVE‑2010-2568 e do malware parasita associado.
O malware de JavaScript novo diminuiu 18% de
um trimestre para outro, incluindo uma queda
nos mineradores em JavaScript.
O malware novo de Mac OS diminuiu quase 8% de um
trimestre para outro, por conta da queda do backdoor
Shlayer e do adware Bundlore.
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Desafios dos ambientes multinuvem para os
órgãos governamentais

assegurar que os órgãos governamentais operem
com uma segurança avançada.

Entre janeiro e abril deste ano, o setor governamental
dos EUA apresentou um aumento de 45% no uso de
nuvem corporativa e, como a regra do trabalho em casa
continua, equipes de trabalho com distanciamento social
precisarão ainda mais de serviços de colaboração com
base na nuvem.

Há três conceitos fundamentais para os CISOs
federais considerarem ao desenvolver estratégias
de implementação multinuvem e de nuvem híbrida:

Arquiteturas híbridas e multinuvem podem oferecer
aos órgãos governamentais a flexibilidade, a segurança
aprimorada e a capacidade necessárias para alcançar
o que for essencial para sua modernização, tanto agora
quanto no futuro. Contudo, muitas questões persistem
quanto à implementação de arquiteturas multinuvem e de
nuvem híbrida. A adoção de uma abordagem inteligente
na nuvem por toda a infraestrutura de uma instituição
é um processo complexo, com desafios correspondentes
para os CISOs da administração federal.
Ned Miller, estrategista técnico chefe da unidade de
negócios da McAfee para o setor público dos EUA, teve
recentemente a oportunidade de se reunir com vários
líderes em tecnologia de nuvem dos setores público
e privado para discutir essas questões no webinar
Securing the Complex Ecosystem of Hybrid Cloud
(Proteção do ecossistema complexo da nuvem híbrida),
organizado pelo Center for Public Policy Innovation (CPPI)
e pelo Homeland Security Dialogue Forum (HSDF).
Todos concordaram que, embora a infraestrutura
tecnológica que dá suporte aos ambientes híbridos
e multinuvem tenha avançado significativamente nos
últimos anos, ainda há muito trabalho à frente para
13
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1. Não existe um ambiente híbrido único que atenda
a todas as situações. As organizações adotaram várias
capacidades que apresentam lacunas específicas que
precisam ser preenchidas. Um sistema claro de como
as organizações possam preencher essas lacunas
levará tempo para ser desenvolvido. Dito isso, não
há uma única tecnologia multinuvem ou híbrida para
grupos que queiram implementar uma abordagem
de nuvem em toda sua infraestrutura.
2. A confiança zero continuará a evoluir em sua
definição. A confiança zero não é novidade há algum
tempo e continuará a crescer em termos de sua
definição. Conceitualmente, confiança zero é uma
abordagem que exige que uma organização conclua
uma inspeção minuciosa de sua arquitetura existente.
Não se trata de uma tecnologia específica, mas de uma
determinada capacidade que deve ser aplicada a todas
as áreas da infraestrutura de uma organização para se
obter um ambiente híbrido ou multinuvem.
3. As estratégias de proteção de dados precisam ter
uma política de imposição coesa. Uma política de
imposição consistente é fundamental na manutenção
de uma estratégia facilmente reconhecível para
proteção de dados e gerenciamento de ameaças.
O acesso condicional e contextual aos dados
é fundamental para que as organizações consigam uma
colaboração baseada em nuvem entre suas equipes.
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A integração bem-sucedida de um ambiente multinuvem
constitui um autêntico desafio para todos os setores,
particularmente para empresas tão grandes e complexas
quanto um governo federal. O gerenciamento de
segurança entre diversos ambientes de nuvem pode
ser bastante complicado para as equipes de TI, motivo
pelo qual elas precisam de ferramentas capazes de
automatizar suas tarefas e fornecer proteção contínua
de informações confidenciais, dentro ou fora da nuvem.
Leia mais sobre ameaças a ambientes multinuvem aqui.

Atacantes que utilizam metadados para invadir
o seu aplicativo no AWS
A mudança para uma arquitetura nativa de nuvem para
os seus aplicativos corporativos pode proporcionar um
valor considerável para os negócios, agregando escala e
agilidade ao terceirizar tarefas onerosas, como aplicação
de patches e upgrade de infraestrutura de servidor.
Porém, em todo ambiente de nuvem, seja AWS, Azure,
GCP ou outros, existe uma nova categoria de risco.
As ameaças nativas de nuvem decorrem dos novos
requisitos de configuração e contexto existentes em um
ambiente de nuvem. Historicamente, as configurações
padrão, como as de acesso público a objetos de
armazenamento, deixavam dados confidenciais à mostra,
fáceis de serem roubados por qualquer um que procure
esses pontos fracos.
É fácil cometer erros em um ambiente novo, com novas
configurações sendo introduzidas continuamente
enquanto novas capacidades são adicionadas pelos
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provedores de nuvem. A configuração do seu ambiente
de nuvem é sempre responsabilidade sua. O AWS
e outros não têm controle algum sobre a maneira como
você usa seus serviços. Eles são um modelo no qual
você se baseia. Não compreender o resultado das suas
configurações e de como você cria aplicativos nativos de
nuvem pode ter consequências catastróficas.
Na conferência da RSA deste ano, Steve Grobman,
CTO da McAfee, demonstrou como um determinado
recurso do AWS, de metadados de instância, pode ser
utilizado para roubar dados confidenciais. Examinemos
esse cenário para destacar alguns pontos fundamentais
a serem aprendidos e, em seguida, discutir como evitar
se expor a ataques como esses.

Ataques de metadados de instância
Todos os provedores de nuvem têm capacidades para
gerenciar credenciais de recursos nos seus aplicativos
nativos de nuvem. Quando utilizadas corretamente,
essas capacidades permitem evitar o armazenamento
de credenciais à mostra ou em um repositório de
código-fonte. No AWS, o serviço de metadados de
instância (IMDS) gera informações sobre uma instância
de computação, sua rede e o armazenamento disponível
para o software executado na instância. O IMDS também
gera credenciais temporárias, submetidas a rodízios
frequentes e disponíveis para qualquer função de IAM
anexada à instância. As funções de IAM anexadas a uma
instância podem, por exemplo, definir que a instância
e o software nela executado podem acessar dados em
buckets de armazenamento S3.
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Vejamos um cenário comum.
Uma equipe de epidemiologistas criou um aplicativo
nativo de nuvem no AWS com um dashboard público
para representar visualmente dados que mostram seu
progresso na análise do genoma de um vírus.
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Durante a fase de desenvolvimento desse aplicativo,
a equipe deparou-se com um desafio. A maioria dos
recursos de sua nuvem privada virtual (VPC) deveria
ficar oculta da Internet. O único recurso de sua VPC
com visibilidade pública seria o dashboard.

TÓPICO EM DESTAQUE

O bucket S3 encarregado de hospedar seus dados
deveria permanecer privado. Para extrair dados do S3
para o dashboard público, eles adicionaram um proxy
reverso, atuando como intermediário. Bastou uma
pesquisa rápida no Google e algumas linhas de código
para adicionar isso ao aplicativo.
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Para a equipe de epidemiologistas, o proxy reverso
foi uma solução básica e elegante que funcionou
perfeitamente para seu caso de uso. O que eles não
perceberam é que isso os deixou vulneráveis a uma
violação imensa.
Atribuiu-se à instância de computação que executava
o proxy reverso uma função de IAM com permissão
para acessar o bucket S3 privado deles. As credenciais
para o proxy reverso acessar o S3 eram obtidas com
o recurso de metadados de instância.

TÓPICO EM DESTAQUE

Um atacante visitando o site e interessado em seus
dados observava que a equipe tinha referenciado
o endereço IP do proxy reverso no dashboard. O atacante
então verificava se a equipe conseguia se conectar.
Após confirmar a conectividade, o atacante verificava se
a equipe conseguia acessar o recurso de metadados de
instância por meio do proxy reverso. Sucesso!
Por meio do proxy reverso e com o recurso de metadados
de instância, o atacante descobre as credenciais do bucket
S3 de armazenamento privado da equipe.
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Agora, com acesso ao bucket S3, o atacante poderia
roubar dados altamente confidenciais que a equipe
tinha armazenado para seu aplicativo. O atacante
simplesmente sincronizava o bucket S3 alvo com seu
próprio bucket S3 em uma outra conta do AWS e os
dados passavam a ser dele.

Esse tipo de ataque é apenas uma das 43 técnicas
descritas pela MITRE em sua estrutura ATT&CK para
ambientes de nuvem: https://attack.mitre.org/matrices/
enterprise/cloud/
Leia mais sobre como o AWS evita ataques de
metadados de instância aqui.
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McAfee investiga vulnerabilidades em robôs
Como parte do nosso objetivo permanente de ajudar
desenvolvedores a oferecer produtos mais seguros para
empresas e consumidores, nós, do McAfee Advanced
Threat Research (ATR), investigamos o temi. um robô
de teleconferência produzido pela Robotemi Global
Ltd. Nossa pesquisa nos levou a descobrir quatro
vulnerabilidades distintas no robô temi, descritas
em detalhes neste documento. São elas:
1. CVE-2020-16170 – Uso de credenciais predefinidas
no código
2. CVE-2020-16168 – Erro de validação de origem
3. CVE-2020-16167 – Autenticação ausente em
função crítica

TÓPICO EM DESTAQUE

Segundo a política de divulgação de vulnerabilidades da
McAfee, nós informamos nossas descobertas à Robotemi
Global Ltd em 5 de março de 2020. Logo após, eles
responderam e iniciaram um diálogo aberto com a equipe
do ATR enquanto trabalhavam para adotar as correções
que descrevemos em nosso relatório de divulgação.
Em 15 de julho de 2020, essas vulnerabilidades já
tinham sido corrigidas com êxito – eliminadas na
versão 120 do Robox OS do temi e em todas as versões
posteriores à 1.3.7931 do aplicativo temi para Android.
Parabenizamos a Robotemi por sua resposta imediata
e por sua disposição a colaborar ao longo desse
processo. Podemos até dizer que a Robotemi foi um dos
fornecedores mais responsivos, proativos e eficientes
com os quais a McAfee teve o prazer de trabalhar.

4. CVE-2020-16169 – Autenticação contornada pelo
uso de um caminho alternativo do canal
Juntas, essas vulnerabilidades poderiam ser utilizadas
por um malfeitor para espionar chamadas de vídeo do
temi, interceptar chamadas dirigidas a um outro usuário
e até mesmo operar remotamente o temi — tudo isso
sem autenticação alguma.

Seguir
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O que é o temi?
Robôs. A fronteira final.
Para um robô de 1,20 m de altura com um tablet Android
como “cérebro”, o temi abriga uma grande quantidade
de sensores em um espaço reduzido. Estes incluem um
LIDAR de 360°, três câmeras diferentes, cinco sensores
de proximidade e até mesmo uma unidade de medição
inercial (IMU), uma combinação de acelerômetro com
giroscópio e magnetômetro em uma mesma unidade.
Todos trabalham juntos para dar ao temi algo próximo
à capacidade de se mover autonomamente por um
espaço, evitando quaisquer obstáculos. Se não fosse
pelas forças nefastas das escadas e desníveis, o temi
não teria limites em sua capacidade de locomoção.
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A Robotemi comercializa seu robô principalmente para
uso em teleconferências. Artigos indicados no site do
temi descrevem as aplicações do robô em diversos
setores: a Connected Living estabeleceu recentemente
uma parceria com o temi para uso em cuidados
a idosos, a cafeteria da Kellog’s na cidade de Nova
York adotou o temi para “aprimorar a experiência de
varejo” e a empresa de equipes corporativas Collabera
usa o temi para “melhorar a comunicação entre
escritórios”. Apesar de seu slogan de “robô pessoal”,
aparentemente o temi foi desenvolvido tanto para
aplicações de consumo quanto corporativa, sendo
esta última a que realmente nos interessou no McAfee
Advanced Threat Research como alvo de pesquisa.
Sua presença crescente no espaço da medicina, prevista
pelos criadores do temi ao aumentar sua produção para
1.000 unidades por mês, é particularmente interessante,
considerando-se a demanda aumentada por visitas
médicas remotas. O que um temi comprometido
significaria para seus usuários, seja uma mãe
trabalhando fora ou um paciente diagnosticado por
intermédio de um robô? Fizemos nossa pré-encomenda
e pretendemos descobrir.
Leia mais sobre as vulnerabilidades do temi e a pesquisa
da McAfee aqui.
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MalBus muda de mercado, do Google Play
para o ONE Store
A equipe de pesquisa de dispositivos móveis da McAfee
encontrou mais uma variante do MalBus em um aplicativo
educativo criado por um desenvolvedor sul-coreano.
Em um caso anterior do MalBus, o autor distribuiu o
malware pela loja Google Play, mas as variantes novas
são distribuídas pela ONE Store praticamente da mesma
forma. O aplicativo ONE Store é fruto de uma joint venture
das três maiores empresas de telecomunicações do país,
sendo pré-instalado na maioria dos celulares Android
vendidos na Coreia do Sul. Ele tem 35 milhões de usuários
(quase 70% da população da Coreia do Sul) e já supera
as vendas da loja de aplicativos da Apple desde o final
de 2018.
O aplicativo em questão é distribuído ao mesmo tempo
pela Google Play e pela ONE Store. O aplicativo malicioso
faz download e executa uma carga criptografada com
funções maliciosas.
O McAfee® Mobile Security detecta essa ameaça como
Android/MalBus e alerta os usuários dos dispositivos
móveis caso ela esteja presente, além de protegê-los
contra qualquer perda de dados.

Figura 7. Captura de tela da página do aplicativo na ONE Store.
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A campanha
Descobrimos código malicioso injetado por um atacante,
através da conta do desenvolvedor, nas versões 27 e 28
do aplicativo distribuídas pela ONE Store. O certificado
de assinatura das versões de 26 a 29 do aplicativo
distribuídas pela ONE Store é o mesmo. Nenhum outro
aplicativo desenvolvido pelo mesmo autor foi encontrado
na ONE Store. A loja ONE Store está atualmente
fornecendo a versão 29, que não contém código malicioso
algum. O Google Play ainda oferece a versão 26, mas esta
também está livre de infecções.

O fluxo geral desse aplicativo, no que se refere à função
maliciosa, é explicado abaixo:

Dez horas após a instalação

Criar dois threads

Thread 2
Carrregar libMovie.so
Chamar playMovie

Thread 1
Abrir TCP/1111
Esperar por “SET”, “FREE”
SET
Registrar
receptor de
SMS/MMS

FREE

libmovie.so

Descriptografar dados
codiﬁcados por XOR
HTTP
Instalar binário curl
Download de libJni.so
Descriptografar libJni.so (RC4)
Carrregar e executar Libfunc

Cancelar
registro de
receptor de
SMS/MMS

TCP
1111
Receptor de SMS/MMS
Salvar mensagens recebidas

Malicioso

sms.txt mms.txt

Servidores C2

Servidores C2

libJni.so

Conectar ao servidor C2
Enviar informações
do dispositivo
Executar comandos

HTTP

Acessar arquivos

Figura 9. Visão geral do comportamento malicioso.

Figura 8. Histórico de versões infectadas do aplicativo.
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Após o malware ser instalado, o código malicioso tem
um período de latência de dez horas para evitar ser
descoberto por análise dinâmica.

Leia mais sobre essa variante do MalBus aqui.

Melhores práticas para eliminação da
vulnerabilidade Ripple20
Em 16 de junho, o Departamento de segurança interna
e o CISA ICS-CERT emitiram uma recomendação crítica
de segurança sobre diversas vulnerabilidades que afetam
dispositivos conectados à Internet fabricados por vários
fornecedores. Esse conjunto de 19 vulnerabilidades
em uma biblioteca de software TCP/IP de baixo nível
desenvolvida pela Treck foi denominado “Ripple20”
por pesquisadores da JSOF.
Uma pilha de rede é um componente de software que
oferece conectividade de rede por meio de protocolos
padrão da Internet. Nesse caso específico, estão incluídos
os protocolos de comunicações ARP, IP (versões 4 e 6),
ICMPv4, UDP e TCP, bem como os protocolos de aplicativo
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DNS e DHCP. A pilha de rede da Treck é utilizada em uma
grande variedade de setores (médico, governamental,
acadêmico, de serviços públicos etc.) por uma ampla
variedade de fabricantes — o que aumenta seu impacto
e alcance, pois cada fabricante precisa enviar atualizações
para seus respectivos dispositivos, independentemente
de todos os demais. Em outras palavras, o impacto se
propaga pelo setor devido às complexidades das cadeias
de fornecimento e desenvolvimento.
A identificação de dispositivos vulneráveis na sua rede
é uma etapa crucial na determinação do risco do
Ripple20 para a sua organização. Embora uma simples
busca por “treck” no Shodan mostre aproximadamente
1.000 dispositivos, muito provavelmente dispositivos
vulneráveis conectados à Internet, isso representa
apenas uma fração de todos os dispositivos afetados.
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Distinguir entre a pilha de rede da Treck e outras pilhas
de rede (como as pilhas de rede nativas do Linux ou do
Windows) requer técnicas de impressão digital e análise
detalhada baseadas nos resultados de varreduras de
rede nos dispositivos em questão.
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Correções para usuários de dispositivos vulneráveis,
segundo as recomendações da CISA (se possível):
■

■

O Impacto dessas vulnerabilidades varia de uma simples
negação de serviço a uma total exploração de código
remoto pela Internet, com pelo menos um caso que
não exige autenticação alguma (CVE-2020-11901).
Os pesquisadores da JSOF identificaram que essas
vulnerabilidades afetam uma combinação de dispositivos
de IoT e dipositivos tradicionais. Os usuários devem
examinar recomendações de fornecedores como Intel
e HP porque dispositivos não IoT podem estar executando
um firmware que use a pilha de rede da Treck.
O impacto mais significativo do Ripple20 está em
dispositivos cuja pilha de rede é exposta (geralmente,
dispositivos IoT que incorporam a pilha de rede da
Treck), em comparação com dispositivos que incorporam
a pilha, a qual é exposta apenas para o dispositivo local.
Recomendamos auditar todos os dispositivos com
rede ativada para determinar se estão sujeitos a essas
vulnerabilidades.
Há potencialmente dezenas de milhões de dispositivos
que estão vulneráveis a pelo menos uma das falhas
do Ripple20. A eliminação do impacto exige atenção
tanto dos proprietários quanto dos fabricantes
dos dispositivos.

■

■

■

■

Aplicar patches em qualquer dispositivo cujo
fornecedor tenha lançado uma atualização.
Praticar o princípio de privilégio mínimo para todos
os usuários e dispositivos (usuários e dispositivos
devem ter acesso apenas ao conjunto de capacidades
necessário para realizar suas funções). Nesse caso,
minimize a exposição à rede e o acesso à Internet
de todos os dispositivos dos sistemas de controle.
Posicione redes de sistemas de controle e dispositivos
de acesso remoto atrás de firewalls e isole-os da
rede corporativa.
Quando o acesso remoto for necessário, use métodos
seguros, como redes privadas virtuais (VPNs), sem
esquecer que as VPNs podem ter vulnerabilidades
e que devem ser atualizadas para a versão mais
recente disponível. Entenda também que uma
VPN é apenas tão segura quanto os dispositivos
conectados. As soluções de VPN devem usar
autenticação por múltiplos fatores.
Use cache de servidores de DNS na sua organização
proibindo consultas de DNS diretas para a Internet.
Idealmente, o cache de servidores de DNS deve utilizar
DNS over HTTPS nas pesquisas.
Bloqueie qualquer tráfego de IP anômalo utilizando
uma combinação de firewalls e sistemas de prevenção
de intrusões.
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Conscientização sobre phishing no OneDrive
Os fraudadores têm várias maneiras de visar
informações pessoais e um exemplo recente consiste
em se aproveitar dos temores relacionados à pandemia,
enviando e-mails fraudulentos e phishing para usuários
do Microsoft OneDrive, na tentativa de lucrar com
a COVID-19. Eles se fazem passar por organizações
governamentais, de consultoria ou de caridade para
roubar os dados do OneDrive da vítima. Os fraudadores
de OneDrive roubam informações confidenciais das
contas, como nomes de usuário e senhas. Gostaríamos
de conscientizar os usuários da McAfee e o público em
geral sobre os riscos potenciais dessas fraudes.

TÓPICO EM DESTAQUE

portanto, o usuário deve verificá-los examinando a
localização e o endereço do remetente nos cabeçalhos
do e-mail e, talvez, visitar o site governamental legítimo
para ver se lá existem informações sobre a COVID-19.

Grupos nefastos tentam coletar credenciais
dos usuários
Mostraremos a seguir exemplos desse tipo de
ataque, aparentemente oriundos de uma organização
governamental, de uma empresa de consultoria e de uma
instituição de caridade hospedadas no OneDrive para
parecerem mais genuínas para os usuários. Conforme
ilustrado na captura de tela seguinte, o objetivo é roubar
as credenciais de OneDrive do usuário.

E-mail governamental falso engana as vítimas
Os fraudadores fingem pertencer a órgãos
governamentais e entregam documentos contendo
o mais recente questionário ao vivo sobre a COVID-19.
Lembre-se de que governos não costumam enviar
e-mails em massa contendo documentos não solicitados,
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Um aviso com os dizeres “Hum, parece que este arquivo
não tem uma visualização a ser exibida para você” induz
o visitante a clicar no botão Abrir. Quando clicado,
o botão leva à tela seguinte do OneDrive, que pede
ao usuário para digitar suas informações pessoais.
Observe que o link direciona os usuários para um site
vulnerável em WordPress que contém uma página inicial
para phishing de credenciais. O usuário deve estar ciente
de que uma página de login legítima do OneDrive jamais
estaria hospedada em um domínio que não seja da
Microsoft. Isso deve servir para o usuário como um aviso
claro de que pode se tratar de uma fraude ou ataque
de phishing.
Conforme planejado pelos fraudadores, o usuário não
consegue acessar o documento do OneDrive para
visualizar o questionário governamental atualizado e,
em vez disso, recebe uma mensagem de erro que sugere
tentar novamente mais tarde.
A essa altura, os fraudadores já roubaram as
informações pessoais do OneDrive do usuário.
Fraudadores também já tentaram enganar usuários
com e-mails e documentos protegidos de organizações
de caridade falsas na tentativa de enganar voluntários.
Leia mais sobre a pesquisa da McAfee sobre phishing no
OneDrive, que inclui uma lista de melhores práticas, aqui.
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Recursos
Para acompanhar as mais recentes ameaças e pesquisas,
consulte estes recursos da McAfee:
Dashboard de ameaças de COVID-19 da McAfee —
Detecções atualizadas de arquivos maliciosos
relacionadas à COVID-19, incluindo países, mercados
verticais e tipos de ameaça.
Dashboard de visualização do MVISION Insights —
Explore uma prévia da única solução proativa que lhe
permite ficar um passo à frente das ameaças emergentes.
Centro de ameaças da McAfee — As ameaças mais
impactantes da atualidade foram identificadas por
nossa equipe de pesquisa de ameaças.

McAfee Labs e pesquisadores no Twitter
McAfee Labs
Raj Samani
Christiaan Beek
John Fokker
Steve Povolny
Eoin Carroll
Thomas Roccia
Douglas McKee
Seguir
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Sobre a McAfee
A McAfee é a empresa de segurança cibernética do
dispositivo à nuvem. Inspirada pelo poder do trabalho
em equipe, a McAfee cria soluções que tornam nosso
mundo um lugar mais seguro para as empresas e para
os consumidores. Ao criar soluções que operam
com produtos de outras empresas, a McAfee ajuda
as empresas a orquestrar ambientes cibernéticos
verdadeiramente integrados, onde a proteção, a detecção
e a neutralização de ameaças ocorrem de forma
simultânea e colaborativa. A McAfee protege todos os
dispositivos dos clientes para que eles tenham segurança
em seu estilo de vida digital, tanto em casa quanto em
trânsito. Com sua iniciativa de trabalhar ao lado de outras
empresas de segurança, a McAfee lidera os esforços de
unificação contra os criminosos cibernéticos. O resultado?
Todos saem ganhando.

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

www.mcafee.com/br

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