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O ataque de malware WannaCry infectou
mais de 300.000 computadores de mais
de 150 países em menos de 24 horas.
Introdução

A nova McAfee está andando a passos largos!
Com a conclusão de nosso desmembramento da Intel, nosso foco está voltado para
a ampliação dos negócios. Nosso compromisso com a estratégia articulada há mais de dois
anos permanece o mesmo. Estamos determinados a oferecer uma solução cada vez mais
integrada, a cumprir nosso cronograma de lançamento de produtos e a colaborar com
parceiros e concorrentes. Estamos fazendo grandes progressos rumo a esses objetivos.

Sobre o McAfee Labs
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.

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

Em junho, houve os ataques WannaCry e Petya, com imensa repercussão pública e operações
de negócios interrompidas no mundo todo. Entre outras coisas, esses ataques expuseram
o uso continuado de sistemas operacionais antigos e sem suporte em áreas críticas, bem
como os processos deficientes de aplicação de patches seguidos por algumas empresas.
Esses ataques nos lembram que a melhor proteção é a defesa em profundidade, incluindo
proteção de dia zero para não apenas bloquear, mas também aprender rapidamente com
os ataques, para melhorar a resposta aos mesmos. O principal tópico em destaque neste
relatório sobre ameaças analisa o WannaCry e seu impacto sobre os negócios.
Seguir
Compartilhar
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Em meados de julho, Steve Grobman, diretor de
tecnologia da McAfee, fez uma importante postagem de
blog discutindo a combinação homem/máquina como
uma maneira melhor de deter os ataques cibernéticos.
Em seguida, ele foi entrevistado pela Venture Beat sobre
o mesmo assunto. Grobman acredita que uma curadoria
humana de inteligência artificial e autoaprendizagem, em
vez de se depender exclusivamente de IA, é necessária
para proporcionar o melhor resultado em termos de
segurança. Se você está interessado nessa área em
evolução, recomendamos ambos os artigos.
Corroborando o comentário de Grobman, temos
a edição de julho de um relatório encomendado pela
McAfee à 451 Research chamado Machine Learning Raises
Security Teams to the Next Level (A autoaprendizagem
eleva as equipes de segurança a um novo patamar).
O relatório afirma que o volume rapidamente crescente
e a evolução contínua dos ataques, exigem uma
tecnologia que detecte os ataques sem intervenção
humana e que proporcione visibilidade e foco,
permitindo que as pessoas tomem decisões mais
informadas. A prova de uma combinação bem-sucedida
de humanos com tecnologia será evidente na capacidade
de cancelar alertas rapidamente e deter novas ameaças.

Ainda em julho, houve um encontro anual de
segurança cibernética na conferência Black Hat
USA 2017, em Las Vegas. Lá, a McAfee anunciou
e divulgou resultados de uma pesquisa preliminar
com mais de 700 profissionais de segurança e TI.
O objetivo da pesquisa foi compreender melhor
como a caça a ameaças é realizada nas organizações
atualmente — incluindo o uso da combinação homemmáquina — e como as empresas esperam melhorar
suas capacidades de caça a ameaças no futuro.
Neste relatório sobre ameaças, damos prosseguimento
ao relatório independente Deter os invasores: arte
ou ciência? oferecendo maneiras pragmáticas pelas
quais os caçadores de ameaças podem aproveitar
os indicadores de comprometimento, muitos dos
quais revelados por meio de autoaprendizagem,
para proteger melhor suas organizações.
No próximo mês, a McAfee realizará a conferência
MPOWER Cybersecurity Summit em Las Vegas.
Os clientes de longa data da McAfee conhecem
nossa conferência anual de usuários pelo nome
FOCUS, mas com um compromisso renovado com
o empoderamento dos clientes, o nome da conferência
foi mudado, bem como nossa abordagem para o evento.
A partir deste ano, nossos clientes selecionarão as
palestras, escolherão quais demonstrações são as
mais importantes a presenciar e poderão dar suas
opiniões sobre o programa diretamente. Se você ainda
não compareceu a uma conferência anual da McAfee,
esteja convidado a se juntar a nós.

Seguir
Compartilhar
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Nesse relatório de ameaças trimestral, destacamos
três tópicos principais:
• Em nossa matéria principal, analisamos os recentes
ataques WannaCry e Petya, as prováveis motivações
de seus perpetradores e seu impacto corporativo.
• O segundo tópico em destaque difere de nossos
artigos habituais sobre análise de ameaças.
Com a importância crescente da caça a ameaças,
oferecemos nesse artigo conselhos e recomendações
detalhados sobre uso de determinados tipos de
indicadores de comprometimento ao caçar ameaças.
• No último tópico em destaque, exploramos o malware
baseado em script — por que ele é usado, como os
autores ocultam os scripts, como ele se propaga e sua
crescente popularidade.
Esses três tópicos em destaque são acompanhados
de nossas habituais estatísticas trimestrais detalhadas
sobre ameaças.

Outras novidades…
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 segundo
trimestre, nossos clientes passaram pelo seguinte:
• O McAfee GTI recebeu, em média, 44 bilhões de
consultas por dia no segundo trimestre.
• As proteções do McAfee GTI contra arquivos maliciosos
aumentaram de 34 milhões por dia no primeiro
trimestre para 36 milhões por dia no segundo trimestre.
• As proteções do McAfee GTI contra programas
potencialmente indesejados (PUPs) aumentaram
de 56 milhões por dia no primeiro trimestre para
77 milhões por dia no segundo trimestre.
• As proteções do McAfee GTI contra URLs de
risco médio caíram de 95 milhões por dia no
primeiro trimestre para 42 milhões por dia
no segundo trimestre.
• As proteções do McAfee GTI contra endereços
IP arriscados caíram de 61 milhões por dia no
primeiro trimestre para 57 milhões por dia no
segundo trimestre.
Desejamos a você uma caça a ameaças bem-sucedida!
— Vincent Weafer, vice-presidente do McAfee Labs
Seguir
Compartilhar
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Resumo executivo
Chega de chorar pelo WannaCry
Em meados de maio, o ataque de malware WannaCry infectou mais de 300.000 computadores em mais de 150 países
e em menos de 24 horas. Várias semanas depois, o malware Petya explorou a mesma falha dos sistemas operacionais
para realizar um ataque semelhante. Esses ataques expuseram o uso continuado de sistemas operacionais antigos
e sem suporte em áreas críticas, bem como os processos deficientes de aplicação de patches seguidos por algumas
empresas. Este tópico em destaque explora a cronologia e os fundamentos do ataque WannaCry e do seu aparente
desdobramento, o Petya, as vulnerabilidades que eles exploraram, uma análise técnica de seus métodos de infiltração
e propagação e nossas considerações sobre as motivações para esses ataques e suas possíveis consequências.
Cace ameaças como um profissional
A caça a ameaças é uma capacidade que está crescendo e evoluindo na segurança cibernética, com uma definição
ampla e uma variedade grande de objetivos, mas em geral considerada uma abordagem proativa para a localização
de ataques e máquinas comprometidas sem a necessidade de se esperar por alertas. À medida que lições são
aprendidas e informações são destiladas, a caça a ameaças possibilita que as operações de segurança estudem os
comportamentos dos atacantes e gerem mais visibilidade sobre as cadeias de ataque. Isso resulta em uma postura
mais proativa para o centro de operações de segurança, mudando o foco para detecção antecipada, tempos menores
de reação e neutralização aprimorada dos riscos. Em maio, a McAfee entrevistou mais de 700 profissionais de
segurança e TI de todo o mundo para compreender melhor como a caça a ameaças é utilizada nas organizações
atualmente e como estas planejam melhorar suas capacidade de caça a ameaças no futuro. Um relatório que detalha
nossas descobertas pode ser encontrado aqui. Neste tópico em destaque, oferecemos conselhos e recomendações
detalhados sobre uso de determinados tipos de indicadores de comprometimento ao caçar ameaças.

Em nosso principal tópico
em destaque, analisamos
os recentes ataques
WannaCry e Petya, as
prováveis motivações de
seus perpetradores e seu
impacto corporativo.

Esse tópico em destaque inclui
conselhos e recomendações
detalhados sobre o uso
de determinados tipos
de indicadores de
comprometimento ao
caçar ameaças.

A ascensão do malware baseado em script
O uso de técnicas que envolvem script em ataques cibernéticos não é novidade. Alguns ataques empregam malware
baseado em script em todo o ataque, enquanto outros o utilizam para um fim específico. O malware baseado em
script — escrito nas linguagens de script JavaScript, VBS, PHP ou PowerShell — tem estado em alta nos dois últimos
anos por uma razão muito simples: evasão. Os scripts são fáceis de ocultar e, portanto, difíceis de serem detectados
pela tecnologia de segurança. Neste tópico em destaque, discutimos por que os criminosos cibernéticos utilizam
malware baseado em script, como o malware baseado em script se propaga, os tipos de malware que usam scripts
para distribuição, maneiras pelas quais os autores ocultam malware baseado em script e como se proteger contra
o malware baseado em script.
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Nesse tópico em destaque,
exploramos o malware
baseado em script — por que
ele é usado, como os autores
ocultam os scripts, como ele
se propaga e sua crescente
popularidade.
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Chega de chorar
pelo WannaCry
— Christiaan Beek, Raj Samani e Douglas Frosst
Attacking, defending, until there’s nothing left worth winning.
There ain’t no money left, why can’t I catch my breath?
I don’t wanna fight no more.

Esse (ligeiramente modificado) trecho da letra de uma
música recente soa como um lamento apropriado para
a batalha em andamento contra o ransomware e os
recentes ataques WannaCry. Em 12 de maio, o WannaCry
infectou mais de 300.000 computadores em mais de
150 países e em menos de 24 horas. Isso se atribuiu
a várias possibilidades, como explorações de dia zero do
Microsoft Windows, ferramentas de hacking do Equation
Group e o grupo de hackers The Shadow Brokers, que
disponibilizou algumas ferramentas em 14 de abril.
No entanto, a história é mais complicada e começa
muito tempo atrás.

Alabama Shakes. “Don’t Wanna Fight”, do álbum
Sound & Color, ATO Records, 10 de fevereiro de 2015.

Este artigo explora a cronologia e os fundamentos do
ataque WannaCry e do seu aparente desdobramento,
o Petya, as vulnerabilidades que eles exploraram
e uma análise técnica de seus métodos de infiltração
e propagação, bem como nossas considerações sobre
as motivações para esses tipos de ataque e suas
possíveis consequências.

Figura 1. Postagem de setembro de 2016 no blog da Microsoft.

Figura 2. A conta do The Shadow Brokers no Twitter.

I don’t wanna cry no more.

Seguir
Compartilhar
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Cronologia de um ataque
13 de agosto de 2016: The Shadow Brokers
A conta @shadowbrokerss no Twitter foi criada em
agosto de 2016 e, em 13 de agosto, veiculou um
teaser sobre malware e armas cibernéticas hackeadas
pelo Equation Group. Ao longo do restante de 2016,
foram feitas várias tentativas de monetizar essa
alegação, incluindo leilões, crowdfunding e vendas
diretas. Vários arquivos e capturas de tela foram
oferecidos como prova, mas nenhum executável.
Pouca ou nenhuma evidência de ataques que tenham
utilizado essas ferramentas apareceram na Internet.
13 de setembro de 2016: Microsoft
O boletim de segurança MS16-114 destacou uma
vulnerabilidade importante e continuada no Microsoft
Server Message Block (SMB) versão 1 que poderia
permitir a execução remota de código. Os links, ao serem
seguidos, mostraram que vulnerabilidades importantes
e críticas foram observadas desde dezembro de
2002 no Windows 2000 e no Windows XP. Talvez
a mensagem mais notável tenha sido a postagem no
blog da Microsoft, datada de 16 de setembro de 2016,
“Stop using SMB1” (Parem se usar o SMB1). Se você
ainda não o fez, siga as instruções do blog para desativar
o SMB1 no seu ambiente. Você não precisa desse
protocolo de 30 anos de idade e certamente não o quer.

16 de janeiro de 2017: U.S. Computer Emergency
Readiness Team (US-CERT)
Mensagem curta e simples: Disable SMB1 (Desative
o SMB1) e bloqueie todas as versões do SMB no
perímetro da rede.
10 de fevereiro de 2017: Coreia do Sul
Antes do lançamento do The Shadow Brokers, um outro
ataque de ransomware infectou 100 computadores na
Coreia do Sul. Esse ataque não utilizou as ferramentas
e as explorações de Windows divulgadas em maio de
2017, mas incluía “wcry” em várias cadeias de caracteres
no código. Esse ataque não foi muito sofisticado, não se
espalhou muito e não apareceu nos noticiários. O pedido
de resgate para descriptografar arquivos era de 0,1 Bitcoin,
aproximadamente US$ 100 à época. Esse ataque não
utilizava a exploração SMB ou quaisquer recursos do
The Shadow Brokers ainda por serem divulgados.
14 de março de 2017: Microsoft
Um mês antes que o The Shadow Brokers disponibilizasse
seu conjunto de ferramentas, a Microsoft publicou
o boletim de segurança MS17-010, com atualizações
para uma vulnerabilidade no SMB v1. Essa vulnerabilidade
crítica “podia permitir a execução remota de código,
caso um atacante enviasse mensagens desenvolvidas
especialmente”. Foram oferecidas atualizações para os
sistemas operacionais afetados, os quais variavam do
Windows Vista ao Windows 10, mas que provavelmente
remontavam ao Windows 2000 e Windows XP.

Seguir
Compartilhar
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12 de abril de 2017: Coreia do Sul
Hauri, uma empresa de segurança da Coreia do Sul,
falou sobre uma nova amostra de ransomware em seu
fórum, incluindo uma captura de tela do pedido de
resgate. A carteira de Bitcoin utilizada para o pagamento
do resgate mostrou atividade a partir de 31 de março.
A lista de arquivos a serem criptografados incluía .hwp,
extensão de arquivo do processador de texto Hangul
Word Processor utilizada por instituições públicas e pelo
governo da Coreia do Sul e que não costuma ser incluída
pela grande maioria das famílias de ransomware.

14 de abril de 2017: The Shadow Brokers
Em 14 de abril, o The Shadow Brokers, aparentemente
incapaz de vender suas ferramentas de hacking,
disponibilizou 250 MB em ferramentas de software
supostamente roubadas da NSA (agência de segurança
nacional dos EUA). Essas ferramentas visavam
principalmente vulnerabilidades do Windows, para as
quais, em sua maioria ou totalidade, já havia correções
disponíveis. Relatos preliminares afirmaram que muitas
das explorações eram vulnerabilidades de dia zero,
mas investigações posteriores revelaram que isso
não era verdade.

Figura 3. Página de pedido de resgate do ataque de abril de 2017 na Coreia do Sul.

Seguir
Compartilhar
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12 de maio de 2017: WannaCry nas manchetes
A começar pela Ásia e avançando em direção noroeste com
o sol nascente, começaram os relatos de computadores
infectados e pedidos de resgate de ransomware.
Ao fim do dia, mais de 300.000 computadores foram
infectados em mais de 150 países e em diversos setores,
aparentemente com pouco envolvimento ou coordenação
de seres humanos. As vítimas viam uma tela com um
pedido de resgate e ocorria um erro de tela azul quando
tentavam reiniciar seus computadores. Os arquivos eram
criptografados com extensões .wnry, .wncry e .wncryt.
Para se distribuir, aquela versão do WannaCry utilizava
a exploração MS17-010, também conhecida como
EternalBlue do Equation Group, uma exploração que
permitia execução remota de código e privilégios de

Figura 4. Página de pedido de resgate do WannaCry.

sistema em uma única etapa. Assim que o malware
infectava um computador, ele se espalhava muito
rapidamente pela rede e até por enlaces de VPN para
todas as máquinas Windows não corrigidas. Esse foi
o primeiro ataque a combinar ransomware com um
worm de autopropagação, um dos motivos pelos
quais o ataque se espalhou tão rapidamente.
Na tarde de 12 de maio, os fornecedores de segurança
já tinham produzido atualizações de assinaturas de
malware e inteligência sobre ameaças com um amplo
conjunto de indicadores de comprometimento que
detectavam todas as amostras conhecidas do WannaCry.
Esses indicadores incluíam hashes de arquivo, endereços
IP, nomes de domínio, nomes de arquivo, cadeias de
caracteres, chaves do Registro e carteiras de Bitcoin.

Seguir
Compartilhar
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Análise
As infecções do WannaCry utilizavam a constante
KI_USER_SHARED_DATA do Windows, que armazenava
um endereço fixo de memória (0xffdff000 no Windows
de 32 bits) para o qual copiar a carga viral e transferir
o controle da execução. Embora a infecção inicial em
uma rede fosse provavelmente acompanhada de
um e-mail de phishing ou ataque semelhante, após
a infecção, o malware obtinha privilégios de sistema no
PC sem exigir ação alguma por parte do usuário e podia
começar a se propagar para outras máquinas vulneráveis.

O WannaCry utilizava instruções de linha de comando
para, sub-repticiamente, excluir quaisquer volumes
de sombra (vssadmin.exe, wmic.exe), excluir
catálogos de backup (wbadmin.exe) e desativar
reparos automáticos no momento da inicialização
(bcdedit.exe). Com os backups eliminados, ele
gravava a si mesmo em tasksche.exe ou mssecsvc.
exe, em uma pasta gerada aleatoriamente, e dava a si
próprio acesso total a todos os arquivos (icacls.exe).
O componente explorado era o driver SMB srv2.sys
que, após ser comprometido, injetava uma biblioteca
launcher.dll no espaço de endereçamento do processo
em modo de usuário lsass.exe. launcher.dll continha
um único item, PlayGame, que extraía o ransomware
e utilizava CreateProcess para iniciar mssecsvc.exe.

Figura 5. Exemplos de instruções de linha de comando.

Seguir
Compartilhar
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Figura 6. A entrada PlayGame em launcher.dll.

Seguir
Compartilhar
Figura 7. PlayGame utilizando CreateProcess para iniciar mssecsvc.
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Figura 8. Exemplo de tentativas de propagação de endereços IP.

Chaves gerais e variantes
A variante inicial do WannaCry incluía um código de
“chave geral” para verificar dois domínios específicos
antes de executar as explorações de rede e ransomware.
Um pesquisador de segurança cibernética britânico de
22 anos estava analisando uma amostra do malware
e notou que havia uma referência a um domínio
não registrado. Ao registrar rapidamente o domínio,
ele impediu que aquela variante do ransomware
continuasse se propagando.
Algumas outras variantes não tinham o código de
chave geral e, portanto, continuaram com a execução
e a propagação. No entanto, essas variantes também
não tinham o código de exploração de SMB e se
espalhavam muito menos agressivamente.
14
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País

Intervalos de
endereço IP

Austrália

1.0.0.0

China

1.0.1.0

Japão

1.0.16.0

Tailândia

1.0.128.0

Figura 9. Tabela de países e endereços IP.

Seguir
Compartilhar
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Vetor de ataque
O rastreamento da primeira máquina infectada poderia
fornecer uma pista sobre os atacantes. Após a realização
de entrevistas com usuários afetados, constatouse que as infecções iniciais ocorreram na Austrália,
na Tailândia e no Japão. A visibilidade sobre as infecções
variava conforme a região. Informações foram obtidas
de diversas fontes, incluindo envios pelos usuários,
telemetria do McAfee Global Threat Intelligence, dados
do VirusTotal e informações de parceiros de segurança.
Investigações de várias características do caminho de
propagação nos levaram a endereços IP desses países
e à possibilidade de que a disseminação do WannaCry
tivesse utilizado um script de ataque que iniciou uma
varredura de portas vulneráveis começando pelo IP 1.0.0.0.
Assim que o ransomware atingia um sistema vulnerável,
ele se propagava rapidamente. Após cada infecção,
o malware gerava uma lista aleatória de endereços IP

Figura 10. Pacote SMB com endereço de máquina explorada.
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não limitada aos endereços da rede local. Com essa
técnica, o malware podia se espalhar pela mesma rede
e também pela Internet, caso os endereços gerados
aleatoriamente permitissem pacotes SMB de fora de
suas respectivas redes. Existem algumas maneiras de
se transportar o SMB na Internet, incluindo diretamente
por TCP (porta 445), NetBIOS por UDP (portas 137 e 138)
e NetBIOS por TCP (portas 138 e 139). Essa técnica de
propagação foi uma das principais razões pelas quais
o malware se espalhou tão rapidamente e sem um
padrão claro. O US-CERT recomenda bloquear todas
essas portas no perímetro da rede.
Quando uma máquina com uma porta aberta é encontrada,
o malware envia três pacotes de configuração de sessão
SMB, um com o endereço IP da máquina sendo explorada
e dois outros endereços predefinidos no código. Esses dois
endereços predefinidos podem ser utilizados por sistemas
de prevenção de intrusões para detectar tentativas de uso
da exploração SMB.

RELATÓRIO

Figura 11. Pacote SMB com o primeiro endereço IP predefinido no código.

Figura 12. Pacote SMB com o segundo endereço IP predefinido no código.

Os pacotes SMB contêm
a carga do malware, a qual
é criptografada com uma
chave XOR de quatro bytes,
0x45BF6313, além de
um pouco de código de
shell x64 das ferramentas
de hacking EternalBlue
e DoublePulsar.
O SMB também é utilizado
em compartilhamentos
de rede. Assim
que uma máquina
é comprometida, ela
tenta infectar quaisquer
compartilhamentos
de rede que estejam
montados como discos
locais. Qualquer um
que acesse esses
compartilhamentos pode
executar acidentalmente
o malware e infectar
sua máquina. Embora
esse vetor não seja
tão rápido ou eficaz
quanto a exploração de
rede, ele pode ter um
impacto significativo
em um ambiente de
rede corporativa.
Seguir
Compartilhar
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Recuperação de arquivos
Aparentemente, as vítimas que pagaram resgate
não estão recebendo prontamente as chaves de
descriptografia, portanto, se não há backups disponíveis,
restam muito poucas opções. A técnica de extração
de arquivos resultou em uma recuperação quase total
para algumas pessoas, embora não tenha produzido
resultado algum para outras, infelizmente. Porém, não
havendo outras opções, essa é a melhor abordagem.
A extração de arquivos ignora a estrutura do sistema
de arquivos e vai diretamente aos dados brutos.
Em algumas variantes do WannaCry, o malware tenta
sobrescrever o arquivo original após criptografá-lo.
No entanto, em alguns sistemas operacionais, os dados
dos arquivos originais permaneceram ou os volumes
de sombra não foram excluídos. A ferramenta de
recuperação de arquivos PhotoRec procura cabeçalhos
de arquivo conhecidos no disco e tenta reconstruir os
arquivos a partir de blocos contíguos. Essa ferramenta
é compatível com uma ampla variedade de sistemas
operacionais, sistemas de arquivos e tipos de mídia,
podendo identificar mais de 300 tipos de arquivo.
Executar essa ferramenta a partir de uma unidade USB
protegida contra gravação é a maneira mais segura de
tentar uma recuperação enquanto se mantém isolada
a máquina infectada.
Essa técnica tem alguns riscos e não garante uma
recuperação total ou mesmo parcial, portanto,
utilize-a por sua própria conta e risco.

Mas isso não é tudo!
27 de junho de 2017: Petya espalha-se como fogo
no mato
Seis semanas após o WannaCry, uma variante do
ransomware Petya, também chamada de NotPetya
para se diferenciar dos ataques vistos primeiramente
em 2016, adotou a exploração EternalBlue do
SMB v1 e se espalhou rapidamente, especialmente
na Ucrânia. Muitas pessoas aplicaram os patches do
Windows após os ataques do WannaCry, portanto,
o Petya trouxe alguns métodos de propagação
adicionais. Quando a exploração SMB fracassava,
o Petya tentava copiar o programa legítimo Microsoft
SysInternals (psexec.exe) para a pasta ADMIN$ do
alvo e o executava com a chamada de procedimento
remoto svcctl. Se isso falhava, o Petya tentava roubar
credenciais de administrador com uma ferramenta
de descarga de senhas e, utilizando as credenciais
roubadas, executava wmic.exe para executar
o malware diretamente na máquina remota.
Uma vez infectada a máquina, o malware criptografava
os arquivos locais e o registro mestre de inicialização
e tentava se espalhar para outras máquinas da rede.
Diferentemente do WannaCry, que tentava infectar
todos os endereços IP da rede, a abordagem do Petya
era mais precisa e gerava muito menos tráfego de rede.
O malware verificava se tinha infectado uma estação de
trabalho ou um controlador de domínio. Se estivesse
em um controlador de domínio, o malware consultaria
o serviço do protocolo de configuração de host dinâmico
para obter uma lista de endereços IP de todas as subredes e tentaria infectar essas máquinas.
Seguir
Compartilhar
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O Petya também agendava uma tarefa para reiniciar
a máquina após 40 minutos, inviabilizando o uso
do computador devido ao registro de inicialização
criptografado. Isso parece indicar que o ataque Petya
tinha menos a ver com pagamentos de resgate e mais
a ver com sabotagem ou interrupção das operações
das organizações atingidas.

Componente
DLL principal

C:\windows\dllhost.dat
Envia senhas
roubadas
via PIPE
%TEMP%

PSEXEC.EXE

Descarga LSA do
componente EXE
(nome aleatório)

O cenário completo
Informações sobre as vulnerabilidades do SMB v1 já
vêm circulando há bastante tempo. A notificação mais
recente e sua respectiva correção foram lançadas em
14 de março, mas relatos sobre vulnerabilidades de
execução remota de código no SMB v1 remontam
a mais de 10 anos antes. Isso deve ser um argumento
forte para os departamentos de TI sobre a importância
de se aplicar correções críticas rapidamente.
Independentemente dessa vulnerabilidade ter
sido considerada de baixo risco ou dos boletins de
segurança terem passado despercebidos, o fato de
que tantos sistemas vinham executando sistemas
operacionais não corrigidos e vulneráveis ou, pior ainda,
sistemas operacionais antigos e sem suporte, deveria
ser motivo de grande preocupação. Esse ataque não
foi particularmente sofisticado ou bem executado,
mas mesmo assim foi altamente prejudicial.
Sob a orientação de um grupo mais habilidoso,
o impacto teria sido ainda mais devastador.

Rede
local
EternalBlue,
PSEXEC, WMIC

Máquinaalvo

LSASS.EXE
Instala em
C:\windows

dllhost.dat do
componente DLL
(não ext.)

RUNDLL32
Seguir

Componente DLL
Figura 13. O fluxo de uma infecção do Petya.
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Por outro lado, o WannaCry teve como consequência
não planejada uma conscientização maior sobre essa
vulnerabilidade. Como resultado, houve esforços
conjuntos para a correção de sistemas vulneráveis
e a propagação de ataques semelhantes foi mais lenta.
No entanto, a disseminação do Petya seis semanas
após o WannaCry, embora mais lenta e com menos
impacto total que o WannaCry, ainda causou uma
grande comoção em muitas máquinas e organizações.
Não exatamente ransomware?
O WannaCry afetou muito rapidamente muitas
máquinas, aparecendo nos noticiários e gerando muita
ansiedade. Porém, contrariando muitos relatórios
preliminares, esse ataque não se baseou em explorações
de dia zero anteriormente desconhecidas e, portanto,
poderia ter sido evitado. O Petya, em 2017, teve um
processo de infecção também rápido, embora tenha sido
fortemente direcionado a máquinas da Ucrânia. Qual foi
a motivação por trás desses ataques? Nossos testes das
capacidades de comunicação do WannaCry mostram
que os autores foram negligentes ao não incluir uma
função que conectasse a identificação exclusiva de cada
vítima ao respectivo pagamento em Bitcoin, tornando
a descriptografia completa por usuário muito difícil,
se não impossível tecnicamente.
A variante atual do Petya também foi rotulada como
ransomware, mas ainda não parece incluir um
mecanismo funcional de pagamento e descriptografia.
Ela visa apenas um terço, aproximadamente, dos
tipos de arquivo a criptografar, em comparação com
o WannaCry, e não adiciona uma extensão de arquivo
própria após criptografar um arquivo, tornando muito
difícil determinar quais arquivos da máquina foram
afetados. Finalmente ela sobrescreve a chave de
criptografia, criptografa o registro mestre de inicialização
e se reinicializa no prazo de uma hora após a infecção,
tornando o sistema inutilizável e irrecuperável.
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Esses dois ataques parecem priorizar a sabotagem
e a destruição em vez da obtenção de dinheiro, sendo
a tela de pedido de resgate mero diversionismo quanto
ao seu verdadeiro objetivo. Infelizmente, nossa expectativa
é de que haja mais ataques como esse no futuro.
Práticas recomendadas
A McAfee recomenda as seguintes práticas para proteção
contra o WannaCry, o Petya e outros tipos de ransomware:
• Faça backup dos arquivos: a providência mais eficaz
contra ransomware é fazer backups regulares dos
arquivos de dados e verificar os procedimentos de
restauração da rede.
• Conscientize os usuários da rede: como outros tipos
de malware, o ransomware costuma infectar sistemas
através de ataques de phishing utilizando anexos de
e-mail, downloads e Cross-site scripting (XSS) através
de navegação na Web.
• Monitore e inspecione o tráfego de rede: essa
etapa ajudará a identificar tráfego anormal associado
a comportamentos de malware.
• Use canais de dados de inteligência sobre ameaças:
essa prática pode ajudar a detectar ameaças mais
rapidamente.
• Restrinja a execução de código: o ransomware
é frequentemente desenvolvido para ser executado em
pastas bem conhecidas do sistema operacional. Se ele
não puder alcançar essas pastas devido ao controle de
acessos, isso pode bloquear a criptografia dos dados.
• Restrinja o acesso administrativo e de sistema:
alguns tipos de ransomware são feitos para utilizar
contas padrão na realização de suas operações.
Com esse tipo de ransomware, renomear as contas
de usuário padrão e desativar todas as contas
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desnecessárias, com ou sem privilégios pode criar
uma proteção adicional.
• Remova direitos de administrador local: evite
que o ransomware seja executado em um sistema
local e detenha sua disseminação por privilégios
administrativos. A remoção de direitos administrativos
locais também bloqueia o acesso a quaisquer arquivos
e recursos críticos do sistema que o ransomware visa
para criptografar.
• Outras práticas relacionadas a permissões:
considere restringir as capacidades de gravação
pelo usuário, impedir execução a partir de diretórios
de usuários, criar uma lista branca de aplicativos
permitidos e limitar o acesso a compartilhamentos
ou armazenamentos de rede. Alguns tipos de
ransomware exigem acesso de gravação a caminhos
de arquivo específicos para serem instalados ou
executados. Limitar a permissão de gravação a um
pequeno número de diretórios (por exemplo, Meus
documentos e Meus downloads) pode evitar que
variantes de ransomware tenham êxito. Os executáveis
de ransomware também podem ser impedidos
por meio da remoção da permissão de execução
nesses diretórios. Muitas organizações utilizam
um conjunto limitado de aplicativos para realizar
seus negócios. É possível bloquear a execução de
aplicativos que não constem em uma lista branca,
como o ransomware, adotando-se uma política de
utilizar somente aplicativos aprovados. Uma prática
definitiva em termos de permissões é exigir um login
em recursos compartilhados, como pastas de rede.
• Faça manutenção e atualização do software:
uma outra regra básica importante para proteção
contra malware é manter e atualizar o software,
particularmente as correções do sistema operacional,
bem como o software de segurança e antimalware.
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É extremamente importante reduzir a superfície de
ataque, especialmente no que se refere ao phishing, uma
das técnicas mais populares utilizadas pelo ransomware.
Para o e-mail, considere as seguintes práticas:
• Filtre o conteúdo do e-mail: proteger as comunicações
de e-mail é uma etapa fundamental. As possibilidades
de um ataque bem-sucedido serão reduzidas se os
usuários da rede receberem menos e-mails de spam
com conteúdo potencialmente malicioso e inseguro.
• Bloquear anexos: a inspeção de anexos é uma etapa
importante na redução da superfície de ataque.
O ransomware costuma ser entregue na forma de
um anexo executável. Implemente uma política
segundo a qual arquivos com determinadas extensões
não possam ser enviados por e-mail. Tais anexos
podem ser analisados por uma solução de sandbox
e removidos pelo appliance de segurança de e-mail.
Para saber como os produtos da McAfee podem ajudar
na proteção contra o WannaCry, o Petya e ransomware,
clique aqui.

RESUMO DE SOLUÇÃO

Proteção contra WannaCry e Petya
Um grande ataque cibernético, baseado na família de malware WannaCry, foi lançado em maio de 2017.
O WannaCry explorou uma vulnerabilidade em algumas versões do Microsoft Windows. Estima-se que mais
de 300.000 computadores em 150 países foram infectados durante o ataque principal, cada qual exigindo
o pagamento de um resgate.
Não está claro qual foi o vetor de ataque inicial, mas um worm agressivo ajuda a disseminar o malware.
Um patch crítico foi lançado pela Microsoft em março para eliminar a vulnerabilidade subjacente em versões
suportadas do Windows, mas muitas organizações ainda não aplicaram esse patch.
Para computadores com versões não suportadas do Windows (Windows XP, Windows Server 2003), nenhum
patch foi disponibilizado. A Microsoft lançou um patch de segurança especial para Windows XP e Windows
Server 2003 após o ataque do WannaCry.
Aproximadamente seis semanas depois, um outro ataque cibernético explorou a mesma vulnerabilidade.
O Petya não teve tanto impacto quanto o WannaCry, mas esses dois ataques expuseram o uso continuado
de sistemas operacionais antigos e sem suporte em áreas críticas, bem como os processos deficientes de
aplicação de patches seguidos por algumas empresas. Leia uma análise detalhada sobre esses ataques no
Relatório do McAfee Labs sobre ameaças: setembro de 2017.
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Cace ameaças como um profissional
― Ismael Valenzuela e Douglas Frosst

A caça a ameaças é uma capacidade em crescimento e evolução na segurança
cibernética, com uma definição ampla e uma grande variedade de objetivos.
Caçar ameaças é, geralmente, uma abordagem proativa para localização de ataques
e máquinas comprometidas, sem esperar por alertas. Podemos partir do princípio de
que, a cada momento, há pelo menos um sistema comprometido na rede, um ataque
que conseguiu contornar as medidas de segurança preventiva da organização.
Os caçadores de ameaças concentram-se em ameaças —
e não em vulnerabilidades, explorações e malware,
os quais podem ser enfrentados com processos, pessoas
e ferramentas de segurança comuns. Os caçadores de
ameaças procuram anomalias ou evidências que possam
indicar a presença de um adversário na rede, ajudando
a conter e a eliminar um ataque antes que este faça soar
um alarme ou resulte em uma violação de dados. A meta
é deter os atacantes e impedi-los de atingir seus objetivos.
Conforme aprendemos e coletamos informações, a caça
a ameaças possibilita que as operações de segurança
estudem os comportamentos dos atacantes e gerem
mais visibilidade sobre a cadeia de ataque. Isso resulta em
uma postura mais proativa para o centro de operações
de segurança (SOC), mudando o foco para detecção
antecipada, tempos menores de reação e neutralização
aprimorada dos riscos.

Em maio, a McAfee entrevistou mais de 700 profissionais
de segurança e TI de todo o mundo para compreender
melhor como a caça a ameaças é utilizada nas
organizações e como estas esperam melhorar suas
capacidade de caça a ameaças. Você pode ler o estudo
completo, Deter os invasores: arte ou ciência? Entenda
o papel dos caçadores de ameaças e a evolução contínua
do SOC na segurança cibernética. Este tópico em destaque
investiga mais a fundo tipos específicos de indicadores
de comprometimento, técnicas e táticas dos atacantes
e como os caçadores de ameaças as utilizam.

“A caça a ameaças é como uma
caça ao tesouro — o oposto da
mineração. Não há um mapa
a seguir para se encontrar
o que se procura — e nem um
processo padrão. Você usa
a abordagem que parecer
certa no momento.”
Caçador de ameaças
entrevistado pela pesquisa
da McAfee sobre caça
a ameaças, maio de 2017
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Principais revelações da pesquisa da McAfee sobre
caça a ameaças
Pelo estudo sobre caça a ameaças em 2017, soubemos
que os analistas de segurança utilizam uma ampla
variedade de dados para separar os sinais de ataque
do “ruído” de atividade normal ao redor. Eles utilizam
suas próprias coletâneas de ferramentas e técnicas
para processar e analisar dados e extrair indicadores
de comprometimento úteis.
Uso de logs de atividade
Tipo de log

Percentual dos
entrevistados

Tráfego negado pelo firewall/IPS

76%

DNS

69%

Proxy

60%

Filtro de e-mail e Web

59%

Servidor

59%

Eventos do Windows (domínio)

57%

Inspeção de pacotes

45%

Logs
Logs de atividade são uma rica fonte de dados para os
caçadores de ameaças. Organizações de todos os tipos
utilizam uma ampla variedade deles e a maioria das
organizações utiliza regularmente de três a quatro logs
diferentes. Aproximadamente 25% das organizações
mais eficazes na caça a ameaças já utilizaram todos os
sete logs. Capturas de pacotes completos foram retidas
por seis meses, em média.
Indicadores de comprometimento
No geral, os indicadores de comprometimento (IOCs)
mais comuns — utilizados por metade ou mais de
todos os entrevistados no estudo — são endereços IP,
solicitações incomuns de sistema de nome de domínio
(DNS), indícios de irregularidades geográficas e atividade
de negação de serviço distribuída, bem como alterações
suspeitas de arquivos de sistema no Registro.

Figura 14. Os logs mais frequentemente utilizados na caça
a ameaças.
Fonte: Pesquisa da McAfee sobre caça a ameaças, maio de 2017.
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Quais dos IOCs seguintes você costuma utilizar na caça a ameaças?
54%

IP

53%

Solicitações de DNS incomuns
Indícios de atividade de DDoS
e irregularidades geográﬁcas

52%

Alterações no Registro ou em arquivos
de sistema que pareçam suspeitas

49%

Grande número de solicitações
pelo mesmo arquivo

46%

Alertas relacionados a logins,
por ex., ataques de força bruta

45%

Atividade incomum ou anomalias dentro
de contas de usuários com privilégios

45%
44%

Tamanho de resposta em HTML

42%

Domínio

41%

URL

40%

Nome do arquivo

37%

Hash de arquivo
Tráfego inconsistente
entre porta e aplicativo

34%

Aplicação inesperada
de patches nos sistemas

33%

Tráfego de rede vertical
ou lateral incomum

0%

Para ler mais insights
e lições para organizações
que queiram compreender
e aprimorar suas
capacidades de
caça a ameaças,
faça o download do
relatório completo.

29%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

Seguir
Figura 15. Indicadores de comprometimento tipicamente utilizados por caçadores de ameaças.

24

Relatório do McAfee Labs sobre ameaças, setembro de 2017

Compartilhar

RELATÓRIO

Cace como um profissional
MITRE
A caça a ameaças baseia-se em compreender as táticas
e técnicas de um atacante. Um modelo excelente
para descrever esses procedimentos é oferecido
pela MITRE, uma organização de pesquisa sem fins
lucrativos. A MITRE trabalha há mais de quatro décadas
fortalecendo defesas cibernéticas. Seu modelo
é chamado de ATT&CK, ou Adversarial Tactics,
Techniques, and Common Knowledge (Táticas, técnicas
e conhecimentos comuns do adversário), e apresenta
uma descrição detalhada do comportamento póscomprometimento do atacante e as táticas que ele
pode utilizar ao tentar expandir seu acesso e atingir
seus objetivos. Nós recomendamos essa abordagem.

Reconhecer

Armar

Entregar

Com base nesse modelo, temos a matriz ATT&CK, que
agrega mais detalhes às táticas e identifica técnicas
específicas aplicáveis a cada uma, incluindo exemplos de
onde foram utilizadas e quais perpetradores de ameaças
provavelmente as empregarão.
A meta é detectar a presença de um adversário,
e quanto antes isso acontecer no processo, melhor.
A detecção nas fases de entrega ou exploração,
quando o ataque está iniciando a infiltração no sistema,
é altamente desejável, mas não é algo simples, pois
essas técnicas se adaptam e evoluem com frequência.
Por outro lado a detecção na fase de vazamento pode
ser tardia demais, embora ocasionalmente seja tudo
o que os analistas podem conseguir. Na maioria das
vezes, os caçadores tendem a localizar ataques durante
a fase de comando e controle ou quando o ataque
tenta passar da infiltração inicial para a persistência.

Explorar

Controlar

• Persistência
• Ampliação de
privilégios
• Evasão de defesas
• Acesso a credenciais

Figura 16. O modelo MITRE ATT&CK e as categorias de suas táticas.

Executar

• Descoberta
• Movimento lateral
• Execução
• Coleta

Manter

• Vazamento
• Comando
e controle
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Foundstone
Agora vamos abordar técnicas fundamentais utilizadas
pela equipe de consultoria em segurança da Foundstone
Services da McAfee. Essas técnicas ajudam os caçadores
de ameaças a identificar a presença de um adversário
em seu ambiente. Embora nenhuma dessas técnicas seja
perfeita quando utilizada isoladamente, elas provaram
ser altamente eficazes quando utilizadas em conjunto
e como parte de um processo organizado.
Esse processo baseia-se em três grandes
“conhecimentos”:
• Conheça o inimigo
• Conheça a sua rede
• Conheça suas ferramentas
Conheça o inimigo
Os analistas de segurança não estão combatendo binários.
Eles estão combatendo atacantes com motivações fortes,
sejam financeiras, políticas ou militares. Uma defesa
eficaz não pode se basear unicamente em indicadores
de comprometimento. O fato de que alguém os viu não
significa que você os verá. Os atacantes podem mudar
seus IPs, domínios, hashes etc. muito rapidamente, às
vezes até centenas de vezes por minuto, sem dificuldade.
Os caçadores eficazes concentram-se nas táticas
e técnicas de alto nível que permitem definir o perfil
dos atacantes e compreender como suas motivações
afetam seu comportamento, enquanto procuram pela
rede evidências desses padrões comportamentais,
complementando seus conhecimentos sobre o inimigo.

Conhecer o inimigo é essencial para se escolher as
hipóteses corretas de caça e as perguntas certas que
permitam aos caçadores estabelecer um contexto,
pensar de forma crítica e, em última instância,
comprovar ou desmentir essas afirmações.
Conheça a rede
Às vezes os atacantes conhecem as redes de suas
vítimas melhor que as próprias organizações. Com tantas
empresas ainda enfatizando a necessidade de manter
os malfeitores fora do perímetro da rede e de seus
computadores, não há investimento de tempo suficiente
para monitoramento e detecção contínuos ou resposta
rápida. A caça exige que se saiba como é a atividade
normal da rede para que seja possível identificar padrões
anormais. Você só poderá identificar atividades anormais
se souber como são as normais, que podem diferir de
um ambiente para outro.
Após determinar quais perpetradores de ameaças
apresentam maiores probabilidades de constituir
uma ameaça grave às suas redes (com base no setor,
localização geográfica, perfil público etc.), as equipes
de caça concentram-se nos dados específicos que
eles procuram (suas informações críticas) e em quais
sistemas e segmentos da sua rede esses dados residem.
Outras investidas (como a do Petya) buscam interromper
operações. O foco em alvos e motivações permite
que as equipes de segurança estreitem o leque de
táticas e técnicas mais provavelmente utilizadas pelos
atacantes, bem como priorizar a caça a estas.
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Conheça suas ferramentas
Um caçador eficaz utiliza uma variedade de ferramentas,
aprendendo quando elas podem ser melhor utilizadas
e quando elas tendem a falhar, sem depender demais de
qualquer uma delas. Portanto, um caçador eficaz não se
concentra demais nas ferramentas, mas em quais dados
são necessários para conseguir mais visibilidade sobre
a cadeia de ataque e para encontrar anomalias e técnicas
de ataque identificadas nas fases anteriores. Quando
não há uma ferramenta eficaz para interpretar e analisar
esses dados, os caçadores eficazes costumam criar suas
próprias ferramentas (scripts) ou adaptar as existentes
pelo uso de automação, integração e orquestração.
Naturalmente, essas ferramentas não serão de grande
valia se os dados que precisamos analisar não estiverem
disponíveis. Sob a configuração padrão do Windows,
muitas das ações tomadas pelos atacantes não irão gerar
quaisquer logs de eventos, portanto, preparação e uma
política apropriada de registro em logs são fundamentais.
Muitos desses logs podem ser coletados com aplicativos
de auditoria, produtos de detecção e resposta para
endpoints ou o Sysinternals Sysmon da Microsoft.
Um dos logs mais valiosos, pelo menos em sistemas
críticos, é o de criação de processos (identificação de
evento 4688) com registro completo de linha de comando.

Cada exemplo de caçada descreve uma hipótese,
as perguntas que os caçadores precisam fazer para
comprovar ou desmentir a hipótese, os dados ou
anomalias específicas utilizadas para responder essas
perguntas, a origem desses dados e a técnica de caça
ou a análise sugerida para implementá-la. Esse formato
segue a taxonomia e as diretrizes compartilhadas em
“The Need for Investigation Playbooks at the SOC”
(A necessidade de roteiros de investigação no SOC),
apresentadas por Ismael Valenzuela e Matias CuencaAcuna no encontro de SOCs da SANS em 2017, e em
“Generating Hypotheses for Successful Threat Hunting”
(Geração de hipóteses para uma caça a ameaças bemsucedida), de David Bianco e Robert M. Lee.
Para complementar este relatório, cada uma das
caçadas descritas nas seções seguintes é elaborada
e disponibilizada utilizando essa taxonomia no
GitHub da Foundstone.

Boa caçada
A seção seguinte descreve algumas das caçadas mais
eficazes que você pode realizar com base em alguns
logs frequentemente encontrados em uma organização
típica. Nenhum desses logs pode ser considerado
isoladamente, mas como parte de um processo que
incorpore os elementos fundamentais que descrevemos.

Seguir
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RELATÓRIO

Caça ao comando e controle
O DNS é, provavelmente, a melhor fonte de dados
para detecção da atividade de comando e controle de
um atacante, a qual pode ser isolada observando-se
solicitações de DNS de saída. Uma forma típica de tráfego
de comando e controle faz uso de algoritmos de geração
de domínio (DGAs) para evitar detecções com base em
assinaturas. Em vez de incluir um domínio predefinido
no código, esse tipo de malware gera novos nomes
de domínio a intervalos de alguns dias, com base na
data atual. Além de não serem compostas por palavras
encontráveis em dicionários, essas cadeias de caracteres
tendem a ser mais longas que o normal. Um script
simples que pegue o arquivo de log da solicitação de DNS
e ordene as solicitações por comprimento proporciona
pistas úteis para o caçador, como se pode ver na figura
17. (Para saber mais sobre esse assunto, leia “Identifying
Malware Traffic with Bro and the Collective Intelligence
Framework” (Identificação de tráfego de malware com
Bro e Collective Intelligence Framework)).
Uma outra característica do tráfego de algoritmos de
geração de domínios é seu alto nível de aleatoriedade
(entropia) nos nomes de domínio solicitados. Palavras não
têm uma distribuição aleatória de letras e são fáceis de
pesquisar. Por exemplo, se um atacante programa seu
malware para contactar “evil.com” para fins de controle,
os analistas de segurança podem não só detectar, como
também impedir esse tipo de tráfego com uma simples
regra estática. Consequentemente, os atacantes se
adaptaram utilizando nomes de domínio com alta entropia
para evitar esse tipo de detecção. Mark Baggett, consultor
de resposta a incidentes e instrutor de segurança no SANS
Institute, postou uma ferramenta de cálculo de frequência
bastante eficaz que pode ajudar na caça a solicitações de
DNS anormais que saem de uma rede.
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EXEMPLO

Caça ao comando e controle
Perguntas: existem solicitações de
DNS de saída com um alto grau de
entropia? Há um grande volume de
respostas de domínio NX (não existente)
retornando à rede? Existem registros TXT
anormalmente longos nas solicitações
de DNS ou nas respostas? Há cadeias de
caracteres de agente de usuário anormais
em solicitações HTTP? Existem conexões
de saída geradas a intervalos regulares.
Anomalias: solicitações e respostas de
DNS e cadeias de caracteres de agente
de usuário em solicitações HTTP.
Hipótese: um sistema infectado da rede
está gerando um tráfego de comando
e controle que ainda não foi detectado.
Por que: o malware não funciona no vácuo.
Ele precisa contactar a infraestrutura do
atacante para fazer download de cargas
adicionais, receber instruções sobre
quais ações executar nos endpoints
e enviar informações da rede da vítima.
Isso requer conexões de saída originárias
dos hosts comprometidos para o servidor
de controle do atacante.

Fonte: logs de DNS obtidos de servidores
de DNS com Microsoft DNS Analytics/logs
de Proxy ou dados do Network Security
Monitor (NSM) obtidos de sensores Bro.
Como: realizar análise de menor frequência
em agentes de usuário e de DNS.

RELATÓRIO

O tráfego de DNS também pode ser utilizado para
contornar firewalls por meio do tunelamento de
comandos entre a vítima e o controlador, incluindo
ativação de um shell remoto e o upload ou download de
arquivos. A arquitetura de segurança de uma organização
deve ser desenvolvida de maneira a permitir solicitações
de DNS de saída somente quando se originam de
um pequeno conjunto de servidores DNS confiáveis.
Em seguida, o tráfego de DNS deve ser categorizado
removendo-se o nome de domínio e o domínio de nível
superior e observando-se solicitações que tenham
subdomínios anormalmente longos. Um grande volume
de tráfego para um único domínio ou endereço IP com
subdomínios longos, tipos de registro TXT e alto número
de nomes de host deve ser considerado atividade
suspeita e investigado detalhadamente.

a37fwf32k17gsgylqb58oylzgvlsi35b58m19bt.com
a47d20ayd10nvkshqn50lrltgqcxb68n20gup62.com
a47dxn60c59pziulsozaxm59dqj26dynvfsnw.com
a67gwktaykulxczeueqf52mvcue61e11jrc59.com
axgql48mql28h34k67fvnylwo51csetj16gzcx.ru
ayp52m49msmwmthxoslwpxg43evg63esmreq.info
azg63j36dyhro61p32brgyo21k37fqh14d10k37fx.com
cvlslworouardudtcxato51hscupunua57.org
Figura 17. Amostra de tráfego DGA gerado por um sistema infectado.

Essas caçadas pressupõem que você tem acesso
aos logs de DNS gerados pelos seus servidores DNS,
normalmente alguns controladores de Active Directory
que resolvem solicitações de clientes Windows, os quais,
em nossa experiência, não são coletados em muitos
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ambientes por questões de desempenho e requisitos
de armazenamento. A coleta e análise desses logs
são de importância vital para caça, análise forense
e detecção de intrusões. A Microsoft reconheceu essa
necessidade com a introdução do registro analítico de
DNS do Windows. Este artigo da Microsoft descreve
detalhadamente como ativar esses logs em servidores
DNS que estejam executando Windows Server 2012 R2
ou superior.
Conceitos semelhantes podem ser aplicados a exames
da rede quanto à presença de agentes de usuário
anormais. A cadeia de caracteres de agente de usuário
é enviada pelo aplicativo (o qual costuma ser um
navegador) com um cabeçalho de solicitação HTTP,
sendo utilizada pelo servidor para identificar a melhor
maneira de servir o recurso solicitado. Esse agente de
usuário, como qualquer software, pode ser falsificado.
Ao longo dessa análise podemos facilmente estabelecer
o perfil, não apenas do software utilizado para navegação
na Web (incluindo navegador e versão do sistema
operacional, plug-ins do navegador etc.), mas também
identificar o que pode ser considerado normal e anormal
em nosso ambiente, o que normalmente resulta na
identificação da atividade do adversário. Embora alguns
mecanismos de detecção de intrusões se concentrem
na identificação de agentes de usuário que constam em
uma lista negra, os caçadores podem aplicar análises
menos frequentes para detectar os anômalos, o que
é uma técnica muito mais eficaz:
• Coletar agentes de usuário de solicitações HTTP nos
logs de NSM e proxy.
• Ordená-los do mais comum para o menos comum.
• Inspecionar os anômalos (os menos frequentes).
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Essa análise revela os habituais downloaders, programas
P2P, programas de streaming de mídia e outras
possíveis violações da política, mas em muitos casos
você verá também malware se comunicando com
uma infraestrutura de controle.
Consulte nosso roteiro de investigação de comando
e controle para obter mais detalhes sobre implementação.
A caça pela persistência
Assim que os atacantes estabelecem uma presença
dentro de uma organização, eles querem permanecer
e retornar livremente. Tipicamente, isso envolve manter
a persistência entre reinicializações do sistema e logins
de usuário diferentes.
Existem várias maneiras pelas quais um atacante pode
atingir esse objetivo, mas algumas das técnicas mais
comuns empregadss nessa fase envolvem o uso dos
AutoStart Extensibility Points (ASEPs), frequentemente
chamados de autoruns, os quais incluem:
• Scripts ou binários configurados para serem iniciados
automaticamente no logon
• Tarefas programadas
• Serviços
• Drivers de dispositivo
Uma abordagem bem-sucedida para caça a entradas
anômalas em qualquer desses ASEPs consiste em coletar
diariamente as entradas de muitos sistemas e empregar
uma análise de menor frequência para ordená-las da
mais comum para a menos comum.
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EXEMPLO

A caça pela persistência
Hipótese: pelo menos um sistema
está infectado por alguma variante de
malware que se estabeleceu de modo
a ser iniciada automaticamente e que
ainda não foi detectada.
Por que: na maioria dos casos, os
atacantes precisam estabelecer algum
mecanismo de persistência em seu
malware para que possam controlar
o sistema infectado após uma troca de
sessão e sobreviver a uma reinicialização
para atingir seus objetivos.
Perguntas: há algum item novo configurado
para ser iniciado automaticamente no
sistema investigado, nessa sub-rede ou
em servidores críticos?
Anomalias: ASEPs do Windows.
Fonte: Registro do Windows e resultados
dos Autoruns Sysinternals da Microsoft.
Como: capture instantâneos diários
e execute análises de diferentes e de
menos frequentes, concentrando-se
nos elementos anômalos.

RELATÓRIO

A ferramente Sysinternals Autoruns simplifica isso
ao permitir que você crie um instantâneo desses
ASEPs a partir de um sistema ativo utilizando
a interface gráfica ou pela linha de comando,
com autorunsc. Essa ferramenta pode comparar
ou “diff” (distinguir) dois instantâneos para
destacar alterações. Na comparação entre dois
relatórios, entradas novas devem ser examinadas
cuidadosamente quanto a alterações não
autorizadas, bem como binários configurados para
serem iniciados automaticamente a partir de locais
temporários, como %USER%\APPDATA\Local\temp,
a lixeira ou quaisquer outros lugares incomuns.
Binários não assinados, nomes de arquivo
anormalmente curtos ou longos, bem como
quaisquer outros diretórios ou nomes

de arquivos executáveis raros devem ser
examinados atentamente.
Consulte nosso roteiro de investigação
de persistência para obter mais detalhes
sobre implementação.
O PowerShell oferece uma ótima maneira
de programar essa caçada em um script
acessando remotamente essas chaves do
Registro. Eric Conrad, instrutor sênior do SANS
Institute, forneceu um link para alguns scripts
de PowerShell que implementam esse conceito
e que frequentemente detectam software não
autorizado, incluindo malware configurado
para ser iniciado automaticamente. Quando
utilizado em conjunto com freq.py para examinar
a entropia dessas entradas no Registro,
constitui uma técnica muito poderosa.
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Caça à ampliação de privilégios
Uma vez que um atacante tenha comprometido um
sistema, a maior parte do sucesso desse ataque
será determinada pelos direitos e permissões
que o atacante obtenha. Uma conta com poucos
privilégios pode não ser suficiente para que
o atacante se movimente lateralmente pelo
ambiente. Tal conta talvez não o permita executar
ferramentas que exijam acesso a áreas de memória
privilegiadas, como as que contêm os hashes, tokens
ou tíquetes de que o atacante necessita. (Leia mais
sobre movimento lateral na próxima seção).

EXEMPLO

Caça à ampliação de privilégios
Perguntas: há algum usuário novo em um
grupo de domínio ou local privilegiado?
Falta alguma correção que possa ter sido
utilizada em uma tentativa de ampliação
de privilégios locais? Há algum binário
configurado como serviço que possa
ser substituído devido a permissões
inadequadas do sistema de arquivos?

Um adversário pode ampliar os privilégios de
diversas maneiras:

Anomalias: logs de eventos do Windows
(identificações 4728, 4732 e 4756).

• Encontrar um serviço vulnerável que seja
executado com privilégios elevados e que possa
ser substituído por um binário malicioso.
• Adicionar um usuário não privilegiado a um
grupo de domínio ou local privilegiado.
• Explorar uma vulnerabilidade local para obter
privilégios de sistema quando há correções
não aplicadas (por exemplo, CVE-2016-7255,
uma vulnerabilidade de ampliação de
privilégios Win32k).
• Contornar o controle de acesso do usuário
(UAC) para executar um aplicativo malicioso
que normalmente exige privilégios de
administrador — sem obter as permissões
do usuário relevante.
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Fonte: endpoints e servidores Windows.
Hipótese: um atacante já presente em
um sistema comprometido está tentando
ampliar seus privilégios acrescentando
um usuário em um grupo privilegiado.
Por que: como resultado de uma
exploração bem-sucedida, o atacante
pode ter obtido credenciais sem
privilégios, o que o obriga a elevar o nível
de privilégios para atingir seus objetivos.

Como: examine a criação de eventos
com identificações 4728, 4732 e 4756 em
controladores de domínio corporativos
(ou computadores individuais em
ambientes sem domínio).

RELATÓRIO

O acréscimo de uma conta não privilegiada a um grupo
privilegiado é, normalmente, uma das etapas que um
atacante emprega para conseguir ampliar privilégios.
Em muitos ambientes, isso é um evento raro, portanto,
qualquer indicação desse tipo de atividade exige
investigação imediata.

Em seguida, o caçador cria uma tarefa programada que
verifique a presença da identificação de evento 4625 (“falha
de logon”) no log de eventos de segurança e um script que
envie um alerta sempre que a conta de superadministrador
for encontrada naquele log. Essa técnica também nos
permite caçar movimentações laterais.

Essa caçada pode ser facilmente programada em um
script com o PowerShell, bastando executar a seguinte
consulta nos seus controladores de domínio (ou em
sistemas individuais em um ambiente sem domínio):

Consulte nosso roteiro de investigação de ampliação de
privilégios para obter mais detalhes sobre implementação.

Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName=“Security”;
ID=4728, 4732, 4756}

Uma caçada bem-sucedida exige preparo. Uma
abordagem proativa, mas muito bem-sucedida, para
detectar uma ampliação de privilégios é empregar
técnicas diversionistas: o caçador monta armadilhas
como sistemas de alerta. “Honey creds” ou “honey
hashes” (credenciais ou hashes usados como chamariz)
são uma forma de token que pode servir para essa
finalidade. O caçador preenche o cache do serviço
LSASS (Local Security Authority Subsystem Service)
com credenciais falsas e espera que um atacante as
pegue, o que funciona como um alerta de acesso
não autorizado. Existem várias ferramentas para essa
finalidade, incluindo o script de PowerShell InvokeCredentialInjection.ps1. Alternativamente, também
podemos utilizar um simples comando como este:
echo “superpassword” | runas /user:mydomain.com\
superadmin /netonly ipconfig
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Caça à movimentação lateral
Quando um atacante estabelece uma presença em
uma organização através de um sistema comprometido
(normalmente por meio de exploração pelo lado do
cliente) e consegue obter uma credencial privilegiada,
o próximo passo frequentemente envolve movimentarse lateralmente para chegar aos sistemas que
armazenam os dados mais valiosos.
Como muitas organizações ainda dependem
demasiadamente de dispositivos de proteção de perímetro
e dispõem de pouco ou nenhum monitoramento
e segmentação internos, os atacantes frequentemente
se movimentam livremente pela rede, utilizando técnicas
como “pass the hash/ticket/token”. Em muitos casos,
porém, os atacantes tentam se disfarçar no tráfego
utilizando as mesmas ferramentas que o departamento de
TI utiliza para gerenciar a rede (por exemplo, protocolo de
desktop remoto), uma abordagem muito mais discreta.
Nos últimos anos temos observado um aumento
expressivo no uso de ferramentas de administração
padrão de TI, como PsExec, PowerShell e Windows
Management Instrumentation (WMI), para esse fim.
PsExec, parte do pacote Sysinternals da Microsoft RMS,
é uma ferramenta que vem sendo amplamente utilizada
especialmente em ataques direcionados (para ver um
exemplo, consulte nosso relatório sobre o SAMSAM
ou sobre o ataque Petya mais recente).

Seguir
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O PsExec permite que os administradores
executem comandos remotamente via pipes
nomeados utilizando o protocolo SMP pela porta
TCP 445. Essa capacidade é útil não só para os
administradores de sistemas, mas também para os
atacantes que, por meio do PsExec, podem controlar
a execução do software em múltiplas máquinas
remotas na rede utilizando credenciais garimpadas.
Evidentemente, sincronizar as senhas da conta de
administrador local ou da conta de domínio que
você utiliza para a sua varredura de vulnerabilidades
autenticada é uma excelente maneira de tornar
a vida do atacante muito mais fácil!
Para executar PsExec, um administrador precisa
do binário em sua estação de trabalho. Uma vez
conectado ao compartilhamento oculto ADMIN$
no sistema remoto, o PsExec inicia o serviço
psexecsvc e ativa um pipe nomeado através do
qual o administrador envia comandos e recebe
seus resultados.
Compreender esse processo nos permite caçar
a execução de PsExec, visto que um novo serviço,
ao ser iniciado, desencadeia a criação de um
evento cuja identificação é 7045:
Get-WinEvent -FilterHashtable @
{logname=’system’; id=7045}

O Metasploit Framework oferece um módulo com
funcionalidade semelhante a PsExec, retornando
uma carga (frequentemente um shell Meterpreter)
ao atacante.
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EXEMPLO

Caça à movimentação
lateral
Hipótese: um atacante ativo na rede está
tentando movimentar-se lateralmente
empregando PsExec.
Por que: normalmente os atacantes
não têm acesso direto às informações
visadas a partir do sistema originalmente
comprometido e isso exige que eles
“saltem” para outros sistemas ou executem
comandos em computadores remotos
utilizando credenciais garimpadas.
Perguntas: há alguma evidência do
uso de PsExec? Há algum serviço novo
em algum servidor crítico? Há algum
erro associado a novos serviços sendo
iniciados? Há algum tráfego entre
estações de trabalho da rede?
Anomalias: logs de eventos do Windows
(identificações 7045, 7030 e 4624).
Fonte: endpoints e servidores Windows.
Como: examine a criação da identificação
de evento 7045 quanto a evidências
de execução de PsExec, bem como
a criação da identificação de evento 7045
em conjunto com a identificação 7030
quanto a evidências de execução do
PsExec do Metasploit.

RELATÓRIO

No entanto, uma diferença fundamental nos
permite caçar a versão de PsExec do Metasploit:
• Ela cria um executável de serviço aleatório.
• Ela gera a identificação de evento 7030 como
parte de um erro que ocorre quando se permite
que o serviço PsExec do Metasploit interaja com
o desktop.
Podemos caçar a execução de PsExec do Metasploit
procurando a identificação de evento 7045 em
conjunto com a identificação de evento 7030.
Get-WinEvent -FilterHashtable @
{logname=’system’; id=7030}

Uma outra técnica bem-sucedida para caçar
movimentação lateral concentra-se na localização
de logons de rede (remotos) bem-sucedidos na
rede interna com credenciais locais. Em um domínio
típico de Windows, os logons de rede devem
empregar contas de domínio, e não contas locais.
Com essa técnica é fácil descobrir um atacante
que obtenha uma conta local cuja senha esteja
sincronizada pela rede e que a utilize para se
movimentar lateralmente. Da mesma forma, esse
usuário pode aparecer como tendo efetuado logon
em vários sistemas ao mesmo tempo. Infelizmente,
ambos os logons local e de rede produzem eventos
com a mesma identificação (4624), portanto, os
campos de identificação de segurança e de domínio
da conta precisam ser analisados nos registros.
Consulte nosso roteiro de investigação de
movimentação lateral para obter mais detalhes
sobre implementação.
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A caça ao vazamento
Dados de sessões de rede foram aproveitados por
engenheiros de rede e centros de operações de
rede por muitos anos para diagnosticar conexões
e monitorar problemas de desempenho de rede,
mas ainda assim estão entre os logs menos
visualizados pelos analistas de segurança.
Os dados baseados em sessão, ou “fluxos” de
rede, são uma excelente fonte de informações,
não apenas para analistas de segurança, mas
também para caçadores de ameaças. Tipicamente
chamados de NetFlow e introduzidos pela primeira
vez nos roteadores da Cisco, esses fluxos de rede
contêm metadados úteis sobre as conexões que
atravessam o roteador, incluindo informações de
sessão de camada 3 (IP) e de camada 4 (TCP/UDP).
Embora o nível de detalhamento dependa do
dispositivo e da versão do protocolo, esses
fluxos normalmente proporcionam informações
suficientes para determinar o comportamento
normal da rede, o qual, segundo nossos três
grandes “conhecimentos”, é um dos princípios
fundamentais de uma boa caçada.
Os dados de fluxo podem ser obtidos não apenas
de roteadores de perímetro, mas também de
switches internos, firewalls e coletores como SiLK
ou Argus. (Do ponto de vista do seu firewall de
perímetro, todo o tráfego de saída o vê como
única fonte ao realizar a conversão de endereços
de rede). Quanto mais visibilidade temos sobre
a rede (de segmentos externos e internos), mais
indagações de investigação podemos responder.
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Investigue, pelo menos, conexões que:
• Permaneçam consistentes por bastante tempo.
Ao executar essa análise, você encontrará barras de
ferramentas de navegador, conexões SSH e VPNs,
autorizadas ou não, além de malware.

EXEMPLO

A caça ao vazamento
Perguntas: algum servidor ou estação de
trabalho está enviando um grande volume
de dados para fora da rede? Há alguma
conexão de saída para localizações
geográficas não relacionadas aos negócios?
Os dados estão sendo enviados em
horários incomuns? Há conexões que
persistem por um tempo demasiado?

• Enviem dados para outros países, especialmente países
com os quais a organização não faz negócios regulares.
• Enviem um grande volume de dados para fora da rede.
Se você vir o mesmo endereço IP de origem nessas três
listas, muito provavelmente você terá descoberto um
vazamento de dados não detectado.
Consulte nosso roteiro de investigação de vazamento de
dados para obter mais detalhes sobre implementação.

Anomalias: dados de sessão de rede
(fluxos).

Hipótese: um atacante está tentando
vazar um grande volume de dados
para uma localização geográfica
não relacionada aos negócios.
Por que: o vazamento é a etapa final
de uma violação de dados causada por
um atacante motivado. Os atacantes
podem enviar um grande volume de
dados para fora da rede utilizando
diversos protocolos.
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Fonte: roteador de perímetro, switches
ou outros coletores (SiLK, Argus etc.).
Firewalls, proxies e dispositivos
NSM também podem fornecer
informações semelhantes.
Como: estabeleça um perfil do que se
pode considerar normal na sua rede
e cace conexões que persistam por
muito tempo, conexões com outros
países e conexões com um grande
volume de dados enviados.

RELATÓRIO

Conclusão

Material de leitura adicional

Embora a caça a ameaças não substitua um bom
monitoramento contínuo, nem qualquer das outras
capacidades fundamentais que uma organização
madura deve tentar obter, ela constitui um elemento
essencial de um SOC maduro que busca mudar de
um posicionamento reativo para proativo.

• Threat Hunting Project (Projeto de caça a ameaças)

Embora nenhuma dessas técnicas seja perfeita por
si só, elas se mostraram muito eficazes sempre que
foram utilizadas. Sua aplicação oferece uma vantagem
adicional: conforme faz esses exercícios, você aprende
melhor como a sua rede funciona e o que é normal,
para que possa estar mais preparado para identificar
atividades anormais.
Os caçadores de ameaças podem aprender mais sobre
como implementar uma abordagem consistente com
base em hipóteses e indagações em nosso site no
GitHub, enquanto pesquisam alguns destes outros
excelentes recursos:

• Detecting Lateral Movement Through Tracking Event
Logs (Detecção de movimento lateral por meio de
rastreamento de logs de eventos)
• Helping Overburdened SOC Analysts Become More
Effective Threat Hunters (Como ajudar analistas de
SOC sobrecarregados a se tornarem caçadores de
ameaças mais eficazes)
• Game Changer: Identifying and Defending Against Data
Exfiltration Attempts (Vire o jogo: identifique e defendase de tentativas de vazamento de dados)
• How analysts approach investigations (Como os
analistas abordam as investigações)
Ferramentas de código aberto
• rastrea2r. Collecting & hunting for IOCs with gusto
& style (Como coletar e caçar IOCs com gosto e estilo)
• OpenDXL
• DeepBlueCLI
• Security Onion
• SOF-ELK
• Real Intelligence Threat Analytics

Seguir
Compartilhar
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A ascensão do malware baseado
em script
― Diwakar Dinkar e Prajwala Rao

As técnicas de criação de scripts utilizadas pelo malware são uma tática amplamente adotada
pelos atacantes. Alguns exemplares de malware empregam essas técnicas ao longo de
todas as suas operações, enquanto outros o fazem apenas para finalidades específicas.
O McAfee Labs testemunhou um aumento do malware com base em script nos dois últimos
anos, enquanto os criminosos cibernéticos continuam sua busca por maneiras de enganar
os usuários e evitar detecções.
Os autores de malware utilizam JavaScript, VBScript,
PHP, PowerShell e outros scripts para distribuir seu
software malicioso. Vimos Bartallex, Kovter, Nemucod
e W97/Downloader, além de muitos outros exemplares
de malware, utilizarem scripts para entregar suas
cargas nas máquinas das vítimas. Em 2015, o kit de
exploração Angler utilizou scripts para distribuição
de malware. Em 2016, o Locky espalhou-se utilizando
múltiplas camadas ocultas de JavaScript. O ransomware
Nemucod empregava PHP e JavaScript. Também vimos
a execução de malware sem arquivo com a ajuda do
PowerShell. O Bartallex utiliza uma combinação de
arquivos .bat e .vbs para fazer o download de sua
carga. O Dridex utiliza PowerShell para ajudar no
download e na execução de sua carga. No início de 2017,
atacantes utilizaram o PowerShell para visar o Mac.
Seguir
Compartilhar
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Malware PowerShell enviado ao McAfee Labs
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• Miuref
• Crowti
• Fareit
• Dridex

Mensagem de
e-mail de spam

JavaScript
malicioso

Servidores/sites
comprometidos

• Tescrypt
• Locky
• Gamarue
• Kovter

• Cerber
• Cryptowall

Malware transferido por download

Figura 18. As primeiras etapas de uma infecção.

Por que usar um script?
As linguagens de script proporcionam aos atacantes
as mesmas capacidades que o malware com base em
arquivo. Mas o que leva um autor de malware a utilizar
uma linguagem de script? A evasão é provavelmente
a principal razão da popularidade dessa tática de ataque.
Os scripts são fáceis de ocultar e, portanto, difíceis de
serem detectados. Discutimos muitas técnicas de evasão
no Relatório do McAfee Labs sobre ameaças: junho de 2017.
Nos dois últimos anos, o McAfee Labs observou um forte
aumento no malware baseado em scripts. Neste tópico
em destaque, discutiremos os dois tipos predominantes:
JavaScript e PowerShell. Examinaremos métodos de
propagação, como um script chega na máquina da
vítima e o mecanismo de infecção.
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JavaScript
JavaScripts maliciosos são, basicamente, downloaders
que visam os usuários através de campanhas de spam
com malware. Esses scripts maliciosos normalmente
chegam na máquina de um usuário através de e-mails
de spam incorporados em um arquivo .zip ou .rar
anexado. Quando o usuário abre o arquivo compactado
e clica duas vezes no arquivo JavaScript, o mecanismo
de script JScript do Windows o executa para criar uma
conexão com um ou mais hosts remotos, fazer download
de malware adicional e infectar a máquina do usuário
sem seu consentimento.
Durante anos, os atacantes fizeram das campanhas de
spam um dos métodos mais populares de distribuição
de malware. Na maioria dos casos, anexos de e-mail
trazem um arquivo executável malicioso (frequentemente
com uma extensão .exe, .pif ou .scr), um documento
aparentemente inofensivo com duplas extensões de
arquivo ocultas ou um arquivo compactado contendo
um executável malicioso. No entanto, a tendência do
spam mudou nos últimos anos, trazendo atualmente
documentos adulterados que exploram alguma
vulnerabilidade ou arquivos compactados contendo
arquivos JavaScript maliciosos que fazem download de
outros elementos de malware. O malware de JavaScript
não explora uma vulnerabilidade ao infectar, mas utiliza
engenharia social para estabelecer sua presença.

O “JavaScript” malicioso
corresponde, na verdade,
a arquivos JScript, e não
a arquivos JavaScript.
Há algumas diferenças
sutis de código entre as
duas famílias de script e no
que é permitido ou negado
em relação à segurança.
Não abordaremos essas
diferenças neste tópico em
destaque e utilizaremos
o termo mais popular,
JavaScript, em referência
aos scripts maliciosos.
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Figura 19. E-mail que aparenta ser uma confirmação de envio, com um JavaScript malicioso em um
anexo .zip.

Seguir
Figura 20. Esse e-mail com JavaScript em japonês foi enviado para cinco endereços de e-mail, todos
contendo o mesmo nome de destinatário.
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Cadeia de infecção

Predomínio

Quando um JavaScript malicioso é executado, ele
geralmente faz download de um executável de um host
remoto e o salva na pasta %TEMP%. Controles ActiveX,
como wscript.shell, msxml2.xmlhttp e adodb.stream,
são utilizados para criar uma solicitação HTTP GET
para fazer o download do arquivo. Por exemplo,
wscript.shell obtém a variável de ambiente %TEMP%
utilizando GetSpecialFolder com TemporaryFolder
(valor = 2) ou o parâmetro %TEMP% msxml2.xmlhttp
faz o download do binário malicioso a partir do servidor
remoto e utiliza o método “open” (abrir). Esses scripts
utilizam três parâmetros: o método HTTP desejado
(GET), o URL e o valor booleano “true” (verdadeiro)
ou “false” (falso) para chamadas síncronas ou
assíncronas, respectivamente.

A McAfee começou a receber de seus usuários envios
dos JavaScripts maliciosos Nemucod no início de abril
de 2015. Houve um aumento nos envios em meados de
agosto de 2015 e mais um salto em outubro de 2015.
As detecções ocorreram por todo o planeta e não se
restringiram a uma região. O gráfico seguinte mostra
o aumento nos envios do Nemucod, que representa
até 90% dos envios de JavaScript maliciosos.
Os nomes de arquivo mais comuns nas campanhas
de spam incluem variações de “invoice” (fatura), “scan”
(varredura), “document” (documento), “task”, (tarefa),
“fax” e muitos outros.

Malware Nemucod enviado ao McAfee Labs
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Os arquivos de JavaScript utilizados nessas campanhas
de spam do Nemucod empregaram padrões de nomes
de arquivo diferentes de campanhas de spam anteriores,
as quais utilizavam um conjunto comum de nomes
de arquivo. Os nomes de arquivo de JavaScript não
aparecem somente em inglês:
• dokument_05730.pdf.js (sueco)
• Bewerbung [**].zip (alemão)
• ртелеком483.zip (russo)

• 出書(6月2日)野田.zip (japonês)
O JavaScript malicioso também utiliza uma extensão dupla,
como .doc.js ou .pdf.js, para esconder sua verdadeira
natureza e enganar os usuários. Esses scripts maliciosos
também chegam na forma de arquivos de script criados
com JScript e arquivos de script do Windows.
• Informacje_Przesylki.wsf
• fattura<dia>.<mês>.pdf.js (por exemplo,
fattura02.05.pdf.js)
Mesmo quando os arquivos parecem vir de instituições
financeiras, vemos que os padrões são mais ou menos
semelhantes: uma breve cadeia de caracteres para
indicar o que é o arquivo, algumas cadeias de caracteres
ou dígitos aleatórios para tornar exclusivo o nome do
arquivo e uma extensão .js ou extensão dupla, como
.doc.js ou .pdf.js. Variantes posteriores do JavaScript
malicioso incluíam dois ou mais arquivos em vez de um.

Métodos de ocultação
Para combater métodos de segurança aprimorados,
os atacantes frequentemente recorrem à ocultação
para evitar detecção. Vários truques de ocultação
e antiemulação servem tanto para binários quanto
para JavaScripts maliciosos:
• Concatenação de cadeias de caracteres
• Operações inúteis sobre valores numéricos
• Inversão de cadeias de caracteres
• Lixo na forma de caracteres acrescentados entre
cadeias de caracteres
• Comentários desnecessários
• Cadeias de caracteres inúteis inseridas entre
cadeias de caracteres
• Lixo na forma de declarações e inicialização de
variáveis de cadeia de caracteres
• Matrizes combinando URLs falsos e úteis
• Codificação Unicode/hexadecimal/decimal/Base64
Ocultadores personalizados
Os autores de malware também costumam utilizar
ocultadores personalizados em JavaScript malicioso.
Destacamos três:
• Scripts divididos em cadeias de caracteres minúsculas
• JavaScript Obfuscator (versão gratuita)
• Compactador Dean Edwards
Scripts divididos em cadeias de caracteres minúsculas:
esse método de ocultação consiste em dividir todo
o JavaScript malicioso em cadeias minúsculas de dois
a cinco caracteres cada, as quais são concatenadas
durante a execução, antes de se executar a função “eval”.

43

Relatório do McAfee Labs sobre ameaças, setembro de 2017

Seguir
Compartilhar

RELATÓRIO

Figura 21. Exemplo de arquivo de script dividido em cadeias de caracteres minúsculas com funções.

JavaScript Obfuscator: o ocultador on-line gratuito “Javascript Obfuscator”
(versão gratuita) está disponível em www.javascriptobfuscator.com.
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Figura 22. JavaScript com o cabeçalho original adicionado pelo ocultador. Hash MD5:
FF6A165652EC9A1C2ADDAEBE15FD0C5E.
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Compactador Dean
Edwards: algumas
variantes posteriores
do JavaScript utilizam
o ocultador e packer
(compactador) “Dean
Edwards”, disponível em
http://dean.edwards.
name/packer/.

Figura 23. Exemplo de JavaScript sem o cabeçalho original. Hash MD5:
B74412FDF0868D461ED4DBF274EE0422.

Seguir
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Figura 24. Um exemplo de JavaScript ocultado com o compactador Dean Edwards. Hash MD5:
4D3BD79B73A74FC8C0ADB55E59E66AC1.
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Às vezes, o ocultador Dean Edwards é aplicado somente a pequenas partes do código
em vez de a todo o script:

Figura 25. Compactador Dean Edwards aplicado a partes de um JavaScript. Hash MD5:
0C1158575B465C29CA9235A511ECF8A9.
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Análise do código decifrado
Algumas variantes chamaram nossa atenção devido às suas cargas inesperadas ou porque o download ocorreu de
uma maneira diferente da habitual. Examinaremos duas variantes do JavaScript.
Variante 1

Figura 26. A variante 1 tenta fazer download de um arquivo de cada um dentre três sites.
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Compartilhar

48

Relatório do McAfee Labs sobre ameaças, setembro de 2017

RELATÓRIO

Nessa variante, vemos um loop que é chamado
três vezes, pois o script tenta fazer download de
três arquivos, cada qual de um dentre três sites
comprometidos. Os sites estão listados em “var b”
e são diferentes em cada amostra de JavaScript.
A cada vez que um loop é executado, a variável “i”
é incrementada, o que aumenta seu valor de 1 para 3.
A solicitação HTTP GET contém um link de download como:
• http://<DNS>/counter/?id=<unique_var_
id>&rnd=473693<i>
O site é um dos nomes de domínio listados em var b.
A identificação única de variável unique_var_id é uma
cadeia de caracteres longa, aleatória e predefinida que foi
ocultada com o restante do script e que também aparece
no código decifrado ou que se encontra no topo da versão
ocultada do script, dependendo da variante do JavaScript.

Novamente, dependendo da variante, a identificação
exclusiva de variável é armazenada na variável “str”,
“stroke” ou “id.” Versões anteriores do JavaScript
utilizavam uma identificação exclusiva de variável
começando com “545”, seguida de “555”, e variantes
posteriores utilizavam uma identificação gerada
aleatoriamente. Presumimos que essa identificação
exclusiva é utilizada pelos atacantes para fins de
registro em log.
O parâmetro “rnd” posteriormente chamado de “dc”,
contém um valor predefinido (473693 neste exemplo,
variando com cada amostra), ao qual o valor da variável
i é acrescentado para formar o URL de download
completo. Depois de concluídos os downloads dos três
arquivos de malware, o script os executa. A variante
1 fazia download de uma amostra de cada do Miuref,
do Tescrypt e do Kovter.

Figura 27. Na variante 1, a identificação de variável exclusiva é armazenada em “var str”, que se pode ver no topo do script ocultado.
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Os arquivos transferidos por download são salvos na
pasta %TEMP% com um nome de arquivo predefinido
(446032 neste caso) e mais um sufixo correspondente
ao valor de i de quando o arquivo foi transferido por
download. Em outras palavras, os arquivos transferidos
por download são salvos com estes nomes: 4460321.exe,
4460322.exe e 4460323.exe. Esses nomes de arquivo
só são válidos para essa amostra de malware porque
o valor predefinido muda de uma amostra de JavaScript
para outra.

Variante 2
O código decifrado a seguir é igual à variante 1 em
alguns pontos, embora seja uma versão aperfeiçoada
com muitos recursos.
Nesta amostra, a cadeia de caracteres exclusiva
é armazenada na variável “id” em vez de “str”, como
na variante 1, sendo gerada aleatoriamente. Ela
não começa mais com “545” ou “555”. O script tenta
fazer o download de um arquivo malicioso adicional
(Tescrypt) de cinco servidores comprometidos, cujos
endereços estão armazenados na variável “ll”.

Seguir

Figura 28. Na variante 2, a identificação de variável exclusiva foi ocultada com o restante do script, podendo ser vista no código decifrado.
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A solicitação HTTP GET contém um link de download como:
• http://<DNS>/counter/?ad=<var_ad_
exclusiva>&dc=380865

O script verifica se o arquivo .exe transferido por download
existe (como deve ser, caso o download tenha sido bemsucedido) e cria um arquivo .txt com o mesmo nome
(616850.txt neste exemplo), contendo os seguintes dados:

A variável exclusiva “ad” é predefinida no script. Após
o download do arquivo, ele é salvo na pasta %TEMP%
com o nome de arquivo 616850.exe.

Seguir
Figura 29. Nota de resgate de ransomware da variante 2.
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Dependendo das variantes, esse arquivo pode ser um
.txt (com texto puro, conforme mostrado acima) ou .htm.
A nota de resgate do ransomware informa à vítima
que todos os arquivos foram criptografados e que
ela precisa pagar um resgate de 0,72576 BTC
(a variável bc = 0,72576 neste script) para poder
fazer o download de um decifrador localizado

em http://<DNS>/counter/?ad=<unique_var_ad>.
Como não fizemos o download do suposto decifrador,
não podemos confirmar que se trata realmente de um
decifrador, mais uma amostra de malware ou apenas
um link falso.
Em seguida, o script cria um arquivo .cmd com as
instruções abaixo e o executa sub-repticiamente:

Figura 30. Arquivo .cmd da variante 2, que procura por arquivos de várias extensões.
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O arquivo .cmd lista todas as unidades disponíveis de
C: a Z: e procura arquivos com determinadas extensões
de arquivo. (Dependendo das variantes, as extensões de
arquivo podem diferir). Para cada arquivo encontrado,
o script acrescenta uma extensão “.crypted” ao nome de
arquivo original, antes de chamar a amostra de Tescrypt
obtida por download e indicar como parâmetro cada
arquivo-alvo a criptografar.
O script adiciona, então, duas chaves “crypted”
(criptografadas) ao Registro, sob HKEY_CURRENT_USER
Run e HKEY_CLASSES_ROOT para abrir a nota de
resgate do ransomware na inicialização. Finalmente,
o script copia a nota de resgate para o desktop com
o nome de arquivo decrypt.txt e exclui a nota de
resgate do ransomware da pasta %TEMP%, bem como
o arquivo Tescrypt e a si próprio (o arquivo .cmd).

PowerShell
A Microsoft implementou o PowerShell para usos
legítimos, mas os atacantes já utilizaram essa linguagem
de script como uma ferramenta poderosa e versátil
para a realização de ataques maliciosos. O PowerShell
é utilizado principalmente para automatizar tarefas
de administração, como execução de comandos em
segundo plano, verificação de serviços instalados no
sistema, término de processos e gerenciamento de
configurações de servidores e sistemas.
Eis algumas das famílias de malware de script mais
predominantes que utilizam PowerShell para propagação:
• W97/Downloader
• Malware sem arquivo Kovter
• Nemucod e outros downloaders JavaScript
Geralmente, um ataque utiliza o PowerShell para
executar scripts maliciosos dentro da cadeia de infecção:

Campanha
de spam

Código malicioso
incorporado

Figura 31. A cadeia de infecção do PowerShell.

53

Relatório do McAfee Labs sobre ameaças, setembro de 2017

PowerShell

Carga

RELATÓRIO

O PowerShell pode ser ocultado de várias maneiras,
incluindo atalhos de comandos, caracteres de escape ou
funções de codificação. Sua eficiência de ser executado
diretamente da memória torna-o furtivo e difícil de detectar.
O malware de PowerShell normalmente chega via
e-mail de spam. O código incorporado na mensagem
contém o código PowerShell, que normalmente contém
instruções para o download de uma outra carga para
realização da atividade maliciosa principal. Os atacantes
também podem executar comandos maliciosos
utilizando PowerShell em um modo interativo.

Determinadas políticas limitam a execução do PowerShell.
Elas incluem “Restricted”, “AllSigned”, “RemoteSigned”
e “Unrestricted”, mas as políticas podem ser facilmente
contornadas. Existem várias maneiras simples de se
ocultar o script e contornar uma política de execução.
Em variantes recentes, temos visto o seguinte:

Figura 32–33. Script PowerShell ocultado e seu código decifrado.
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Variante 1
Esse arquivo
descriptografado contém
o código PowerShell
que faz o download
e executa uma carga de
ransomware para infectar
a máquina da vítima.

Figura 34. Esta variante de malware com base em script foi criptografada por um script PowerShell e contém criptografias Base64.

Seguir

Figura 35. Após a decifração Base64, podemos ver o código malicioso.
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Variante 2
Um dos melhores exemplos para ilustrar como
o PowerShell infecta um sistema é com malware
sem arquivo, que carrega malware ou incorpora
scripts maliciosos na memória em vez de gravar
em disco. Como exemplos, podemos citar Kovter
e Powelike. Eles não deixam vestígios em disco, o que
dificulta a detecção, visto que a maioria dos produtos
antimalware procura arquivos estáticos em disco.

Kovter e Powelike gravam seu JavaScript malicioso
e a carga criptografada em um grupo de chaves do
Registro e removem a permissão em nível de usuário
dessas chaves para se ocultarem, tanto de produtos
de segurança quanto de usuários. Eles encobrem seus
rastros revogando as permissões da lista de controle
de acesso ou acrescentando um caractere nulo no
nome do valor da chave do Registro.

Figura 36. Vemos uma mensagem de erro ao tentar acessar uma chave contendo um caractere nulo.
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Para executar seu malware, esse ataque sem arquivo
utiliza recursos como WMI e PowerShell.
Ly9oS6=TN25.Run(“C:\\Windows\\System32\\
WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe iex
$env:csnvjgc”,0,1)
Figura 37. Essa função de malware sem arquivo descriptografada
em uma chave do Registro chama um executável PowerShell para
executar a carga.

Conclusão
Nos últimos anos muitos atacantes migraram de vetores
tradicionais que utilizam binários para ataques com base
em scripts devido à sua eficiência, facilidade de ocultação
e ampla disponibilidade de recursos no sistema. Essa
tendência não se restringe a JavaScript, PowerShell
e VBScript, mas também inclui outros tipos de módulos
não executáveis para criar infecções, como .doc, PDF,
.xls, HTML e outros. Acreditamos que essa tendência
se intensificará e se tornará mais complexa.
Práticas recomendadas

Quando o código PowerShell é executado, ele se conecta
a um servidor malicioso, como hxxp://xxx.x.250.230/
upload.php. O script coleta informações do sistema,
incluindo a versão do sistema operacional, o número
do Service Pack e a arquitetura (chipset de 32 ou de
64 bits). Ele verifica se há .Net e Adobe Flash Player
e determina qual é a versão mais recente do navegador.
Com base nessas informações, o script recebe comandos
do servidor de controle para realizar mais atividades
maliciosas. Leia mais sobre malware sem arquivo no
Relatório do McAfee Labs sobre ameaças: novembro de 2015.

• A melhor maneira de proteger o seu sistema contra
infecções por malware com base em scripts é bloqueálas antes que elas aconteçam. A prevenção é a chave.
O fator mais relevante na prevenção de qualquer
tipo de infecção por malware em um computador
é o usuário. Os usuários precisam estar cientes do risco
de fazer download e instalar aplicativos que eles não
compreendem ou nos quais não confiam. O malware
também pode ser contraído inadvertidamente por
download por usuários incautos durante a navegação.
• Aplique correções e atualizações de segurança aos
aplicativos e ao sistema operacional.
• Mantenha seus navegadores e complementos
atualizados e faça upgrade do antimalware nos
endpoints e gateways de rede com as versões
mais recentes.
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• Nunca utilize computadores que não sejam distribuídos
e certificados pelo grupo de segurança de TI
corporativa. O malware de script pode ser facilmente
disseminado por ativos desprotegidos conectados
à rede corporativa.
• Caso os usuários tenham privilégios de administrador
local para instalar aplicativos não supervisionados
pela equipe de segurança de TI, instrua-os a instalar
somente aplicativos de fornecedores conhecidos
e com assinaturas confiáveis. É comum que
aplicativos “inofensivos” tenham rootkits e outros
tipos de malware de script incorporados.

• Implemente um programa educativo para combater
o phishing: o malware é frequentemente distribuído
por ataques de e-mails direcionados.
• Use canais de inteligência contra ameaças em conjunto
com tecnologia antimalware. Essa combinação ajudará
a melhorar o tempo de detecção das ameaças de
malware, tanto as emergentes quanto as já conhecidas.
Para saber como os produtos da McAfee podem ajudar
na proteção contra o malware com base em scripts,
clique aqui.

• Evite downloads de aplicativos que não sejam
da Web. Em grupos da Usenet, canais de IRC,
programas de mensagens instantâneas ou redes P2P,
a probabilidade de se fazer download de malware
é muito grande. Links para sites vistos no IRC e em
programas de mensagens instantâneas também
levam, frequentemente, a downloads infectados.

RESUMO DE SOLUÇÃO

Proteção contra malware com base em scripts
Os autores de malware tornaram desafiadora a detecção ao utilizar técnicas como polimorfismo, implantação
de monitoramentos, revogação de permissões e muitas outras.
Durante esta década, vimos atacantes aproveitando recursos como o Microsoft Windows Management
Instrumentation (WMI) e o Windows PowerShell para comprometer endpoints sem jamais armazenar um
binário em disco, assegurando que os ataques permaneçam difíceis de rastrear porque o código malicioso
pode ser implantado diretamente no Registro de um host comprometido.
Infecções com base em scripts já existem há anos. Muito embora sejam consideradas sem arquivo, famílias de
malware anteriores instalavam um pequeno binário em disco na fase de ataque inicial, antes de passar para
a memória principal do sistema.
Porém, as últimas técnicas de evasão utilizadas por malware de script não deixam vestígio algum no disco,
tornando mais difícil a detecção, que geralmente consiste em localizar arquivos estáticos. Leia nossa análise
detalhada sobre malware com base em scripts no Relatório do McAfee Labs sobre ameaças: setembro de 2017.
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Proteção contra malware com base em scripts

Para saber como os
produtos da McAfee
podem ajudar na
proteção contra
o malware com base
em scripts, clique aqui.
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Estatísticas
sobre ameaças
60 Malware
63 Incidentes
64 Ameaças na Web e pela rede
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Malware
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Fonte: McAfee Labs, 2017.

Fonte: McAfee Labs, 2017.

Malware móvel novo

Total de malware móvel
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Taxas regionais de infecção por malware móvel
(percentual de clientes móveis que relatam infecções)

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

Total de malware de Mac
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Fonte: McAfee Labs, 2017.
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Ransomware novo

Total de ransomware
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Fonte: McAfee Labs, 2017.

Binários assinados maliciosos novos
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Total de malware de macro

Malware de macro novo
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Incidentes

Incidentes de segurança divulgados
publicamente, por região

10 principais vetores de ataque em 2016–2017
(número de incidentes divulgados publicamente)

(número de incidentes divulgados publicamente)
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10 setores mais visados em 2016–2017

10 principais setores visados por região no 2° trimestre
(número de incidentes divulgados publicamente)

(número de incidentes divulgados publicamente)
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Ameaças na Web e pela rede
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Novos URLs de phishing
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Predomínio de redes de bot de spam
por volume no 2° trimestre

Novos URLs de spam
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a mais perturbadora, tendo
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“pump and dump” de ações
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Fonte: McAfee Labs, 2017.
Fonte: McAfee Labs, 2017.

Principais exemplares de malware com conexão
a servidores de controle no 2° trimestre
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Sobre a McAfee
A McAfee é uma das maiores empresas independentes
de segurança cibernética do mundo. Inspirada pelo
poder do trabalho em equipe, a McAfee cria soluções
que tornam o mundo um lugar mais seguro para as
empresas e os consumidores. Ao criar soluções que
operam com produtos de outras empresas, a McAfee
ajuda as empresas a orquestrar ambientes cibernéticos
verdadeiramente integrados, onde a proteção,
a detecção e a neutralização de ameaças ocorrem de
forma simultânea e colaborativa. A McAfee protege
todos os dispositivos dos clientes para que eles tenham
segurança em seu estilo de vida digital, tanto em casa
quanto em trânsito. Com sua iniciativa de trabalhar
ao lado de outras empresas de segurança, a McAfee
lidera os esforços de unificação contra os criminosos
cibernéticos. O resultado? Todos saem ganhando.
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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