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Resumo executivo
Auxiliados pelas defesas permeáveis de seus
alvos e por usuários finais leigos, os criminosos
cibernéticos de hoje em dia conseguem entregar
malware avançado que explora sistemas e permite
uma série de atividades maliciosas. Grande parte
desse malware avançado está sendo entregue
em e-mails com anexos de arquivo maliciosos.
Este relatório examina a natureza dos arquivos
distribuídos pelos criminosos cibernéticos, em
especial aqueles que efetivamente contornam
as defesas de segurança tradicionais, como
firewalls, firewalls da próxima geração, sistemas
de prevenção de intrusões (IPS), antivírus (AV)
e gateways seguros. Este relatório descreve as
palavras comuns usadas em nomes de arquivo
e os tipos de arquivo que caracterizam esse
malware avançado, fornecendo informações
importantes para usuários e equipes de segurança
que querem se proteger contra ameaças avançadas.

Introdução
Apesar de todas as defesas de segurança destinadas a proteger as comunicações por e-mail, esse
canal continua a representar um terreno fértil
para os criminosos cibernéticos — e uma área
crítica de vulnerabilidade para a maioria das
empresas. As comunicações por e-mail representam um dos caminhos mais usados para
ataques. Os riscos decorrentes desses ataques são
significativos. O e-mail não é só o caminho para
spam e malware distribuídos em massa; também
é a maneira como são iniciados muitos ataques de
ameaça persistente avançada (APT). GhostNet,
Night Dragon, Operação Aurora, a violação à RSA
e muitas das outras APTs publicamente documentadas foram iniciadas, pelo menos em parte, por
meio de e-mails de spear phishing direcionados.
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A realidade é que os criminosos cibernéticos
continuam a usar esse modo de ataque porque
ele funciona. No mais recente Relatório sobre
ameaças avançadas para o 1º semestre de 2012,
a FireEye relatou um aumento de 56% na quantidade de e-mails maliciosos entre o primeiro e o
segundo trimestres de 2012. É importante perceber
que esse aumento não é no número total de e-mails
maliciosos distribuídos; é um aumento no número
de e-mails que conseguem ultrapassar as defesas
de segurança existentes tradicionais das empresas.
A FireEye está em uma posição privilegiada
para esclarecer essa atividade avançada de
ataque direcionado. Centenas de clientes em
todo o mundo já distribuíram o FireEye Malware
Protection System™ (MPS). As soluções da FireEye
são distribuídas por trás de firewalls, firewalls da
próxima geração, IPS, AV e outros gateways de
segurança e representam a última linha de defesa
para as empresas. Essas soluções contam com
appliances que recolhem automaticamente
informações de ameaça que podem ser agregadas, analisadas e compartilhadas. É por meio
dessas soluções que a FireEye consegue
elaborar relatórios a respeito da natureza das
ameaças avançadas.
Este relatório concentra-se nas características
do malware avançado que é distribuído por anexos
de e-mail e que passa pelas defesas tradicionais.
Por meio dos dados apresentados, este relatório
oferece uma visão essencial sobre os atributos
do malware avançado e as táticas dos criminosos
cibernéticos, para que os usuários e as equipes de
segurança possam compreender melhor a natureza
das ameaças atuais. É importante ressaltar que as
conclusões abaixo detalham as ameaças avançadas
que efetivamente contornam os mecanismos
existentes. Dito de outra forma, há uma boa chance
de, em breve, esses tipos de malware aparecerem
em sua caixa de entrada — se é que já não estão.
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Nomes dos arquivos
Quando os criminosos cibernéticos distribuem
arquivos maliciosos, a intenção é enganar um
destinatário incauto para que faça download
desses arquivos ou instale-os localmente. Para
isso, eles usam uma série de táticas. As palavras
usadas nesses nomes de arquivo oferecem ideias

claras sobre as táticas que os criminosos cibernéticos usam e que são comprovadamente eficazes.
A tabela abaixo mostra as palavras mais comuns
que aparecem nos arquivos maliciosos detectados
pelas soluções da FireEye. Para ser claro, estas são
as palavras usadas por invasores para evitar todas
as defesas de segurança de TI tradicionais.

2º semestre de 2011

1º semestre de 2012

Colocação

Palavra

Porcentagem
de anexos

Colocação

Palavra

Porcentagem
de anexos

1

label (etiqueta)

15,17

1

dhl

23,42

2

invoice (fatura)

13,81

2

notification (notificação)

23,37

3

post (correio)

11,27

3

delivery (entrega)

12,35

4

document (documento)

10,92

4

express (expresso)

11,71

5

postal (postal)

9,80

5

2012

11,30

6

calculations (cálculos)

8,98

6

label (etiqueta)

11,16

7

copy (cópia)

8,93

7

shipment (remessa)

9,88

8

fedex (fedex)

6,94

8

ups (ups)

9,47

9

statement (declaração)

6,12

9

international (internacional)

8,94

10

financial (financeiro)

6,12

10

parcel (remessa)

8,16

11

dhl (dhl)

5,20

11

post (correio)

6,95

12

usps (usps)

4,63

12

confirmation (confirmação)

5,81

13

8

4,32

13

alert (alerta)

5,80

14

notification (notificação)

4,27

14

usps (usps)

5,80

15

n

4,22

15

report (relatório)

5,79

16

irs (imposto de renda)

3,60

16

jan2012 (janeiro de 2012)

5,52

17

ups (ups)

3,46

17

april (abril)

4,71

18

no (nº)

2,84

18

idnotification (notificação de id)

3,60

19

delivery (entrega)

2.61

19

ticket (bilhete)

3,58

20

ticket (bilhete)

2,60

20

shipping (envio)

2,92

Observação: As tabelas acima listam as porcentagens dos termos incluídos nos anexos maliciosos detectados por
appliances MPS da FireEye. Observação: dado que um único anexo malicioso pode incluir vários termos, as
porcentagens não são iguais a 100%.
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2º semestre de 2011
Assunto

1º semestre de 2012

Porcentagem total

Assunto

Porcentagem total

Serviços postais

19,20

Serviços postais

26,33

Banco/Impostos

5,98

Banco/Impostos

3,83

Urgência

1,72

Urgência

10,68

Companhia aérea

1,81

Companhia aérea

2,45

Cobrança

4,98

Cobrança

0,68

Observação: As tabelas acima resumem as cinco categorias mais comuns de termos usados em anexos de e-mail
maliciosos.

Uma maneira na qual os criminosos cibernéticos
enganam os usuários é com o envio de arquivos
que se apresentam como notificações sobre
remessas expressas. Dada a onipresença desses
serviços e sua inerente importância e urgência,
usuários são compelidos a abrir arquivos maliciosos
rotulados com termos relacionados a remessas.
Este truque é um dos mais comuns. Termos
relacionados a remessas e postagens estavam
em mais de 26% das palavras apresentadas em
nomes de arquivos maliciosos e incluíram sete das
dez palavras mais comuns identificadas no primeiro
semestre de 2012. Nomes de arquivo como DHL
document.zip, Fedex_Invoice.zip e Label_Parcel_
IS741-1345US.zip representam exemplos dos tipos
de nomes de arquivo utilizados pelos criminosos.
Entre o 2º semestre de 2011 e o 1º semestre
de 2012, várias tendências foram identificadas.
Por exemplo, a porcentagem de nomes de arquivo
com palavras relacionadas a remessas cresceu
de 19,20% para 26,33%. Além disso, o número
de arquivos que fazem referência a palavras associadas a urgências cresceu de 1,72% para 10,68%.
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A seguir estão algumas outras categorias comuns:
•

Urgência. Palavras relacionadas a urgências,
como confirmação, alerta e notificação,
representam a segunda categoria mais
comum dentre as palavras encontradas.
Essas palavras podem ser usadas sozinhas,
mas muitas vezes foram vistas sendo usadas
em conjunto com outras categorias, como
remessas (como em UPS-Delivery-Confirmation-Alert_April-2012_215759.zip) ou impostos
(como em IRS-Penalty-Income-Tax-Warning-Notification-28306SUD4811L9JS.zip).

•

Finanças. Referências a instituições financeiras e comunicações e transações associadas
também são predominantes. A seguir estão
alguns nomes de arquivos que representam
essa categoria: VisaCard-N486102989.zip,
PayPal.com_2012_Account_Update_Form.
html e Lloyds TSB -Login Form.html.

•

Impostos. Referências a impostos e à
Receita Federal também foram encontradas
em números significativos, com nomes de
arquivos como Tax_Refund.zip, irspdf.zip
e tax_return_form.pif.
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•

•

Viagens. Muitos nomes de arquivo que se
apresentam como sendo reservas de viagens,
normalmente reservas de voo, representaram
outra categoria comum, com nomes de
arquivo como Ticket_American_Airlines_
ID3457-144.zip, Delta_Air_Lines_Ticket_
ID271-3714.zip e A_Airline_Ticket_ID27944-357US.zip geralmente descobertos.
Cobrança. Termos que fazem referência a
faturas, ordens de compra e similares representam outra categoria importante de termos.
A seguir estão alguns exemplos de arquivos
detectados: Purchase Order 74457.zip,
Invoice_ID757731.zip e Invoice_Copy.zip

As cinco extensões
de arquivo mais usadas
Quando se trata de extensões de arquivos
maliciosos, os criminosos cibernéticos continuam
a adaptar suas abordagens conforme o cenário
de defesas e mecanismos de segurança se altera.
Uma tendência clara é o abandono dos arquivos .
EXE. Historicamente, os arquivos .EXE representam a maior parte dos tipos de anexos maliciosos.
Hoje, porém, apenas uma pequena fração de
arquivos .EXE consegue passar pelas defesas
de segurança. Além disso, os arquivos .EXE

geralmente também aumentam a notificação
do sistema operacional do usuário, solicitando
que os usuários confirmem a instalação de um
arquivo .EXE e concordem com ela, o que reduz
ainda mais a probabilidade de comprometimento
efetivo do sistema visado.
Agora, os arquivos .ZIP representam a grande
maioria dos arquivos maliciosos avançados,
com 76,91%. A complexidade desses anexos,
que podem conter muitos arquivos e tipos de
arquivo distintos, juntamente com a falta de
conscientização dos usuários sobre o perigo
dessas extensões de arquivo, fez com que eles se
tornassem um meio altamente eficaz para distribuir
malware e explorar sistemas de forma efetiva.
PDFs também representam uma ameaça significativa. Esses tipos de arquivo são onipresentes
e familiares a quase todos os usuários de computador. Além disso, muitos usuários desconhecem
o fato de que o malware pode ser distribuído por
arquivos PDF, e a detecção do malware incorporado nesses tipos de arquivo provou ser difícil para
as formas de defesa convencionais. Por todas essas
razões, os PDFs oferecem aos criminosos um meio
muito eficaz de ataque.

2º semestre de 2011
Extensões

Porcentagem

1º semestre de 2012
Extensões

Porcentagem

zip

85,79

zip

76,91

exe

5,91

pdf

11,79

pif

2,67

exe

3,98

scr

2,06

doc

2,67

bat

1,79

pif

1,09

zz As tabelas acima detalham as porcentagens relativas de extensões de arquivo usadas nos arquivos maliciosos
detectados por appliances MPS da FireEye.
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Conclusão

Sobre a FireEye

Fazendo referência a informações importantes
e geralmente urgentes, como notificações de
remessas expressas, formulários de declaração
de impostos, status da conta financeira, confirmações de passagens aéreas e assim por diante,
os criminosos cibernéticos estão alimentando um
sentimento de urgência em seus alvos, esperando
levá-los a apressarem-se em fazer o download do
malware que explora o seu sistema. Dada a eficácia limitada dos arquivos .EXE, os criminosos de
hoje em dia estão aproveitando os arquivos .ZIP,
PDFs e outros tipos de arquivo para contornar
as defesas de segurança tradicionais existentes.
Para se proteger contra essas ameaças, os usuários precisam aprender sobre os perigos do malware avançado e as formas que ele pode ter nos
dias de hoje. Além disso, as equipes de segurança
precisam de tecnologias avançadas que possam
detectar e bloquear as ameaças avançadas que
atualmente contornam suas defesas convencionais. Para se proteger contra essas ameaças, os
usuários precisam aprender sobre e-mails de spear
phishing, especialmente como eles são projetados
por meio de engenharia social para parecerem
autênticos e os perigos que eles representam.
A fim de detectar e bloquear esses ataques direcionados avançados, as empresas estão recorrendo
a uma proteção contra ameaças da próxima geração que seja eficaz contra ataques que contornam as defesas de segurança de TI tradicionais.

A FireEye é líder em impedir ataques cibernéticos
avançados que utilizam táticas avançadas de malware, explorações de dia zero e APT. As soluções da
FireEye complementam os firewalls, IPS, antivírus e
gateways da próxima geração e tradicionais, que
não são capazes de interromper ameaças avançadas, deixando brechas de segurança nas redes.
A FireEye oferece a única solução do setor que
detecta e bloqueia ataques nos vetores de ameaça
de Web e e-mail, bem como malware latente em
compartilhamentos de arquivos. Ela abrange todos
os estágios do ciclo de vida de um ataque, com um
mecanismo sem assinaturas que utiliza análise
de ataque em modo stateful para detectar ameaças
de dia zero. Sediada em Milpitas, na Califórnia (EUA),
a FireEye conta com o apoio de grandes parceiros
financeiros, como Sequoia Capital, Norwest Venture Partners e Juniper Networks.
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