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Todos os capítulos deste
e-book contêm hyperlinks.
Selecione um capítulo
para navegar até ele. Você
pode revisitar o conteúdo a
qualquer momento clicando
no canto superior direito.

Terminologia
Mandiant Advantage:
Uma família de assinaturas e serviços, integrados
e acessíveis por meio de um ambiente SaaS que
amplia e ajuda a automatizar todas as equipes
de segurança no mundo com experiência e
inteligência, independentemente do SIEM ou de
controles implementados.
Banco de dados Mandiant Graph:
O banco de dados coletivo da Mandiant
que contém Threat Intelligence coletada
historicamente, enriquecimento e conhecimento
de adversários produzido pelos especialistas,
processos automatizados e aprendizado de
máquina da Mandiant.
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Sumário Executivo
Recursos finitos e a urgência contínua de priorizar alertas
e tomar decisões efetivas têm colocado muitas equipes de
segurança sob pressão crescente. Uma decisão errada em um
nível estratégico ou operacional pode afetar os negócios com
consequências custosas.
A coleta de dados, funcionários experientes, equipes altamente
especializadas e monitoramento exclusivo de atores da Mandiant
fornece às organizações contextos significativos das ameaças
relevantes aos seus negócios. Ao fornecer uma visão 360º de
atores de ameaças, suas táticas e alvos, o Mandiant Advantage
pode auxiliar equipes de segurança em todo o mundo com
estratégias de defesa para proteger suas organizações contra
adversários furtivos e ligeiros, independentemente dos controles
técnicos que eles usarem.
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Introdução
Atualmente, CISOs, gerentes de SOC e outros profissionais de segurança enfrentam uma
necessidade constante de tomada de decisões para defender suas organizações contra ameaças
sofisticadas. Decisões demoradas ou mal informadas podem ter um impacto significativo;
as equipes de operações de segurança podem perder tempo essencial em alertas de baixa
prioridade, controles de segurança caros podem acabar sendo ineficientes e os atacantes podem
violar defesas sem serem detectados. Em quem você deve confiar?
Para tomar decisões operacionais, táticas ou estratégicas, os profissionais de segurança
comparam evidências internas ou configurações de sistemas com as informações disponíveis
para eles sobre comportamentos maliciosos ou técnicas de ataque conhecidas. Esse conjunto
global de informações usado por equipes de segurança para tomar decisões é frequentemente
descrito como Cyber Threat Intelligence (CTI).
Uma pesquisa rápida na Internet leva a centenas de fontes de Cyber Threat Intelligence, cada
uma criada a partir de diferentes tipos de ataque ou fontes de dados. No entanto, o volume de
dados, a variedade e falta de transparência fornecida pelas plataformas de CTI pode deixar os
profissionais de segurança com mais perguntas que respostas ao rastrearem uma ameaça. As
equipes muitas vezes não têm certeza de quais fontes de dados são confiáveis, se os dados
nos indicadores de ameaças ainda são relevantes, quem está por trás de um ataque e suas
motivações, a probabilidade de um ataque e como eles podem proteger seus ambientes.
Logo fica claro que a Cyber Threat Intelligence precisa de mais que apenas dados; os usuários
precisam de um contexto para obter um panorama completo das ameaças, dos alvos que estão
em risco e das táticas específicas empregadas por um atacante.

SUMÁRIO
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SUMÁRIO

Threat Intelligence da
Mandiant: Dados, Pessoas e
Processos

Nos últimos 15 anos, por meio de investigações, consultoria de
incidentes e exercícios Red Team em todo o mundo, a Mandiant
criou e aperfeiçoou um portfólio exclusivo de Threat Intelligence
que é constantemente atualizado com dados de novas evidências,
experiência humana e técnicas analíticas exclusivas. A Mandiant
domina o campo de Cyber Threat Intelligence, fornecendo as
seguintes quatro competências essenciais para equipes de
segurança em todo o mundo.
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1. Visibilidade de ameaças inigualável
A Mandiant coleta informações sobre ameaças de um conjunto balanceado de fontes de forma
independente, dando às equipes de segurança uma visibilidade única dos invasores. Essas fontes incluem:

Inteligência de violações coletada por meio das interações de
resposta a incidentes da Mandiant Consulting.

Inteligência operacional derivada dos
Serviços Gerenciados de Defesa da Mandiant.

Todo ano, a Mandiant executa mais de 200 mil horas de interações de
resposta a incidentes em todo o mundo, fornecendo aos analistas insights
profundos sobre as etapas específicas que os atores maliciosos percorrem
após o comprometimento contra as organizações-alvo.

Cinco Centros de Operações de Segurança procuram proativamente por
atividades de ameaças não identificadas e as investigam nos ambientes dos
clientes, ingerindo 99 milhões de eventos anualmente, validando ativamente
mais de 21 milhões de alertas daqueles ingeridos.

Inteligência de Adversários obtida
por pesquisadores da Mandiant.

Inteligência de Máquina dos produtos de Segurança da FireEye.

Participando de mais de 400 exercícios de red team, por meio de milhares de
iniciativas de pesquisa de inteligência motivadas por clientes e falando mais
de 30 idiomas, a Mandiant dispõe de mais de 300 consultores de ameaças
em 26 países para produzir relatórios de informações que detalham as
atividades de ameaças descobertas “à solta” e na dark web.

Os produtos da FireEye protegem milhões de dispositivos em todos as
indústrias no mundo, identificando atividades maliciosas globalmente que
visam usuários e seus ativos. Essa inteligência de máquina é extraída de
15 mil sensores de rede em 56 países que gravam dezenas de milhões de
detonações de malware por hora e fazem a varredura de 65 milhões de
e-mails por dia.
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2. Equipes investigativas especializadas.
A Mandiant tem mais de 300 analistas que investigam ameaças e
desenvolvem inteligência. A equipe avalia continuamente dados
de ameaças reunidos para identificar qualquer nova descoberta,
atualizando imediatamente e informando os clientes sobre mudanças
em seu cenário de ameaças. A precisão, relevância e qualidade dessas
informações é um resultado de:

Especialização:
Diferentes especialistas se direcionam para a avaliação de agentes
de governos, atores criminais, vulnerabilidades e a exploração delas,
malware, ambientes de tecnologia operacional (OT) e operações de
informação.

Colaboração:
Todos os analistas de inteligência e especialistas no assunto trabalham
juntos nas mesmas equipes para fornecer o máximo de detalhes e
contexto em torno de cada ameaça. Por exemplo, um especialista da
Mandiant pode descobrir um novo tipo de malware usado em ataques
direcionados e um colega analista da equipe desenvolverá uma
avaliação dos riscos que ele traz às organizações.

Colaboração próxima e integrada entre especialistas
de várias áreas facilitam o desenvolvimento
de descobertas exclusivas para abordar as
necessidades de uma organização relacionadas a
riscos, que por sua vez contribuem para o gráfico de
inteligência que alimenta o Mandiant Advantage.
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3. Inteligência organizada por meio do
Banco de dados Mandiant Graph
A principal ferramenta da Mandiant para monitorar o cenário complexo das ameaças em evolução é
um banco de dados que centraliza as descobertas da inteligência. Os dados são enriquecidos tanto
por especialistas humanos quanto por máquinas para formar as bases do Mandiant Advantage.
O Banco de dados Mandiant Graph monitora domínios ou
atores incluindo relacionamentos (ou seja, o endereço
IP devolvido por uma busca de domínio DNS), além das
características de entidades como a família de malware
sob a qual categorizamos um arquivo. O sistema
também fornece aos analistas de ameaças da Mandiant
um ambiente de trabalho compartilhado no qual os
indivíduos ou equipes podem colaborar na criação de
uma imagem mais precisa da ameaça.
Os recursos de enriquecimento de máquina do Banco de
dados Mandiant Graph ampliam o sistema com novos
insights aproveitados pelos especialistas durante seus
fluxos de trabalho investigativos. Os analistas podem
integrar dados passivos de DNS dos fornecedores para
entender a infraestrutura de um adversário, ou o sistema

pode enriquecer proativamente todo o conjunto de
dados, ligando automaticamente indicadores de atividade
maliciosa a novas descobertas de detonação interna de
malware ou sistemas de análises.
O Banco de dados Mandiant Graph alimenta os produtos
e serviços da FireEye e da Mandiant com contexto em
tempo real das ameaças mais recentes. O Banco de
dados está totalmente integrado na plataforma Mandiant
Advantage, fornecendo aos clientes a experiência e
inteligência de que precisam para barrar ameaças,
independentemente de qual SIEM ou controle de
segurança o usuário aplica.
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4. Insight e Atribuição de Atores
Por trás de cada ataque há um ator. Entender a motivação
e o conjunto de táticas de um ataque é muito valioso para
defensores cibernéticos, tanto ao responder a uma tentativa
de ataque quanto ao avaliar proativamente quais ameaças
externas podem afetar seus negócios. Para conectar dados
de ameaças com análises de atribuição refinadas, os
especialistas da Mandiant assumem o seguinte processo de
refinamento para definir atores, descrever suas atividades
e fornecer aos clientes insights de ponta a ponta sobre os
grupos de atores.
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01.

02.

03.

Atores e Malware

Criando um Conjunto de Atividades

Desenvolvimento de Atores e “Graduação”

A Mandiant identifica com frequência novos atores
e malware a serem monitorados. Um “ator” é
um conjunto coeso de atividades que se acredita
estar ligado às mesmas pessoas que conduzem
operações similares ao longo do tempo. Entender
esses grupos permite aos defensores de ameaças
disporem de recursos de segurança contra as
ameaças mais relevantes. Para monitorar um ator
ou tipo de malware, os pesquisadores de ameaças
da Mandiant definem suas características principais,
usando uma combinação única de observações
centrais como ferramentas, técnicas, infraestrutura,
alvos e comportamentos após o comprometimento.

Quando as características de atividades de ameaças
são consistentes o suficiente ao longo de vários
incidentes, elas podem ser amarradas em “grupos
de atividades” atribuído a um único indivíduo ou a
um grupo de pessoas que trabalha junto. De maneira
similar, um tipo de malware poderia ser definido pela
funcionalidade e características que o diferenciam de
outros. Após estabelecer os “conjuntos de atividades”
ou “grupos” iniciais, o trabalho de análise continua e
cada conjunto de atividades evolui.

Usuários do Threat Intelligence do Mandiant Advantage
têm acesso a descobertas da inteligência: conjunto
de atividades, atores, malware; em vários estágios da
análise. Quando a Mandiant começa a monitorar um
conjunto de atividades maliciosas, os analistas criam
uma entidade de ator “não categorizada” para descrever
os estágios iniciais da investigação. Neste ponto, as
relações entre a nova atividade, a atividade monitorada
e as intenções do responsável podem não ser claras.
Uma entidade não categorizada poderia cobrir um
conjunto de atividades simples como emails de spear
phishing com a mesma isca e malware; isso poderia se
desenvolver em investigações adicionais para cobrir
uma operação de invasão inteira de ponta a ponta. Na
plataforma do Mandiant Advantage e relatórios de Threat
Intelligence, essas entidades “não categorizadas” de fase
de desenvolvimento aparecem como grupos “UNC”.
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UNC1
APT
FIN

TEMP

UNC2

04.

05.

06.

Grupos UNC

Grupos TEMP

Grupos APT e FIN

Grupos UNC podem ser desenvolvidos em várias
entidades conforme a análise progride. A Mandiant
criou mais de 2.000 grupos UNC, muitos dos quais
ainda existem hoje, mas outros adicionados em
entidades combinadas conforme as observações
os conectam ao longo do tempo. Por exemplo, os
analistas da Mandiant podem descobrir evidências
durante uma interação de resposta a incidentes que
mostra legalmente que UNC1 estão associados aos
mesmos operadores que UNC2 e combinam UNC2
a UNC1. No entanto, se a análise indicar que duas
UNCs podem estar relacionadas, a conexão será
observada e os analistas da Mandiant continuarão a
monitorar os conjuntos de atividades separadamente.
Se descobertas posteriores mudarem essa visão,
o sistema manterá um registro histórico dos dois
componentes distintos. Os UNCs são combinados
quando os dados comprovam que eles não são
operações diferentes.

Usuários do Mandiant Advantage também verão
grupos TEMP na plataforma. A Mandiant usa a
denominação TEMP quando um ou mais UNCs
possivelmente relacionados atingiram um nível de
significância e os clientes precisam acompanhar a
atividade de maneira contínua para se proteger. Essa
denominação TEMP é usada para fazer referência à
ameaça representada por um ou mais dos grupos
de atividades subjacentes nomeados “UNC”. Um
exemplo disso em ação é TEMP.Veles; uma operação
ligada à implementação do framework TRITON contra
sistemas de segurança industriais. Devido à natureza
altamente especializada deste tipo de operação, há
menos observações de TEMP.Veles em comparação
com muitos outros grupos monitorados, mas mesmo
assim é uma ameaça importante a ser compreendida
para as organizações que podem ser visadas.

Os atores mais completos analiticamente são os
denominados “APT” ou “FIN”. Os analistas da Mandiant
criam um grupo APT ou FIN de vários grupos UNC com
base em análises de alta confiança dos riscos associados
e de como o grupo opera. A denominação APT é usada
para conjuntos de invasão que se acredita serem
patrocinados por governos e a denominação FIN para
grupos que se acredita serem de natureza criminosa.
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Graduação do Ator FIN 11
PRINCIPAIS

UNC902
IDENTIFICADO

TEMP.Warlock

Inteligência sobre Violações
Inteligência Operacional
Inteligência de Máquina
Inteligência sobre Adversários

ALVO: Hospitalidade,
varejo e finanças

ALVO: GEOs

Backdoor
Servhelper

Dropper
MINEDOOR

FIN11
Incidentes
Iniciais

Backdoor
FlawedAmmyy

MÉTODO: Downloads,
arquivos do office e zip
contaminados

@

@

Campanhas de
Phishing

NÍVEIS DE INTELIGÊNCIA
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MÉTODO:
Bluesteal
POS, Malware

Malware Novo
empregando
ransomware CLOP

Novos Incidentes e
Pesquisas de
Adversários

@

Downloader
FRIENDSPEAK

• Visão Geral de Atores
• Relatório de Perfis
• Deepdive TTP
• Sistemas Afetados
• Listas de Indicadores

@

Phishing
Generalizado e
Downloaders

Backdoor
MIXLABEL

40k

20k

2017

2018

2019

2020
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Graduação do Ator FIN 11
Maio de 2017 – UNC902 identificado
A Mandiant respondeu a vários incidentes nos quais os atores das
ameaças empregaram o backdoor FlawedAmmyy. A Mandiant começou
a monitorar esse conjunto de atividades como UNC902. Pesquisas
subsequentes revelaram atividades relacionadas datadas de 2016.

2018 – Verticais específicas em risco
A Mandiant observou UNC902 conduzindo campanhas de phishing que
pareciam visar os setores financeiros, de varejo e hospitalidade. Os
atores usaram vários métodos, como arquivos ZIP e arquivos do Office
carregados com macros para empregar o FlawedAmmyy.

Final de 2018 – Otimizado com
backdoors e malware POS
Os atores ocasionalmente empregaram outros backdoors como o
ServHelper. Em várias suspeitas ou confirmações de invasões UNC902, a
Mandiant observou os grupos utilizando o malware de POS BLUESTEAL.

2019 – Ataques generalizados, campanhas de phishing e
malware exclusivo formando o TEMP.Warlock
UNC902 conduziu campanhas de phishing generalizadas e de alto
volume, levando a uma variedade de backdoors e downloaders. O
grupo de ameaças visou organizações em uma ampla gama de setores
e regiões geográficas. Em Agosto de 2019, a Mandiant observou
uma campanha de phishing UNC902 que afetou várias organizações

usando arquivos do Office carregados com macros para empregar
um payload FlawedAmmyy. A Mandiant respondeu a vários incidentes
que apontaram para essa campanha de phishing. A equipe observou
atividades após o comprometimento nas quais os atores usaram vários
malwares disponíveis publicamente e aparentemente exclusivos para se
mover lateralmente dentro do ambiente, antes de aplicar o ransomware
CLOP. Esta atividade foi relatada com o nome TEMP.Warlock. O uso de
ransomware CLOP é datado de Fevereiro de 2019.

Segunda Metade de 2019 – Downloader e dropper novos e
refinados
Em Setembro de 2019, o grupo de ameaças começou a usar o dropper
recentemente identificado MINEDOOR e o downloader FRIENDSPEAK.
Embora as campanhas de Setembro de 2019 tenham empregado o
FlawedAmmyy, no começo de Outubro o grupo passou a empregar o
backdoor MIXLABEL.

Em 2020, a Mandiant criou um novo
grupo FIN denominado FIN11, cobrindo
esse conjunto de invasões com
motivações financeiras.
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5. Acesso a ameaças da linha de frente por meio de uma grande
variedade de interfaces

Conforme novas evidências, experiências
e contextos de atores se desenrolam, os
profissionais de segurança podem acessar
as análises e experiências armazenadas
no Banco de dados Mandiant Graph por
meio de várias interfaces:

Portal do Mandiant Advantage
Uma plataforma pela qual todos os
profissionais de segurança podem revisar
ameaças populares e buscar ou alterar
para Indicadores Táticos (IP, DNS, URL,
CVE, MD5), Campanhas de Ameaças,
Malware, Atores, Vulnerabilidades (e sua
pontuação de risco), Táticas, Técnicas e
Mapeamentos do Mitre ATT&CK. O portal
do Mandiant Advantage permite que os
usuários investiguem profundamente as
ameaças que mais importam para eles.

SUMÁRIO
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Plugin de navegador do Mandiant (na imagem à esquerda)
O plugin é compatível com vários navegadores (Google Chrome,
Mozilla Firefox), destacando qualquer palavra-chave de ameaças e/
ou fatores observáveis reconhecidos pelo Banco de dados Mandiant
Graph em qualquer página da Web. Os destaques são classificados
por cor para representar uma pontuação de prioridade e os usuários
podem clicar para visualizar mais informações detalhadas sobre
uma palavra-chave ou fator observável específico. Essa abordagem
permite que os usuários foquem nas ameaças que mais importam
para eles naquele momento e obtenham insights adicionais sem
precisar abrir novas ferramentas ou janelas.

API Web e Integrações
Os dados representados pelo Mandiant Advantage Threat Intelligence
também estão disponíveis por meio de uma interface programável
(API) para integração direta com aplicações terceirizadas, incluindo
ferramentas de Informações de Segurança e Gestão de Eventos (SIEMs),
Plataformas de Threat Intelligence (TIP), ferramentas investigativas,
ferramentas de gestão de vulnerabilidades e muitas outras.

Relatórios Finalizados de Inteligência
Esses relatórios incluem atualizações técnicas e analíticas que
são oportunas, relevantes, decisivas e referem-se a necessidades
específicas dos clientes; sejam elas operacionais, táticas ou
estratégicas. As informações de invasões e malwares utilizadas
ao produzir os relatórios finalizados de inteligência também
estão incluídas no Banco de dados Mandiant Graph e alimentam a
plataforma do Mandiant Advantage.
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Os benefícios do Mandiant
Advantage Threat Intelligence

Conhecimento de mais de 300 especialistas na ponta
dos seus dedos
Quando os especialistas da Mandiant ou os processos de
enriquecimento descobrem um novo ator, tática ou alvo, os
clientes do Mandiant Advantage saberão. Esse novo acesso
instantâneo e inovador à Threat Intelligence continuamente
atualizada e conhecimento exclusivo auxiliam equipes de
segurança de todos os tamanhos para tomar as decisões de
segurança corretas que evitam as missões prejudiciais de
adversários furtivos e em rápida mudança.

Integração perfeita
A Threat Intelligence do Mandiant Advantage pode ampliar e
auxiliar todas as equipes de segurança no mundo com
experiência e inteligência, integrando-se perfeitamente a qualquer
SIEM ou ferramenta de segurança em uso atualmente.

Servindo todas as camadas de organização de segurança
Analistas do SOC podem procurar indicadores para validar
alertas SIEM ou procurar atividades de atores ao fazer o download
de tabelas indicadoras, analistas de risco de vulnerabilidades
podem priorizar instantaneamente CVEs descobertos por meio
do plugin do navegador e os executivos de segurança podem
aumentar a eficiência dos investimentos ao focar seus gastos nas
táticas de ameaças direcionadas a seus ambientes.

Foque nas ameaças que mais importam para você
Os dados de Threat Intelligence da Mandiant foram refinados,
conectados e enriquecidos com identificadores exclusivos. Os
usuários podem alterar sem esforço entre painéis personalizáveis
de informações de ameaças e buscar as notícias de ameaças mais
recentes relacionadas à sua região, setor ou outros elementos
de tecnologia de negócios para descobrir ameaças que mais
importam para eles no momento.
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Decisões efetivas baseadas em
análises precisas de ataques
O Mandiant Advantage Threat Intelligence é alimentado por um banco
de dados com quinze anos de análises e informações estruturadas
sobre atores de invasões, suas ferramentas, atividades e técnicas.
Com base em um amplo conjunto de fontes, colaboração com
centenas de especialistas e enriquecimento de máquinas, os dados
são disponibilizados instantaneamente para usuários do Mandiant
Advantage para ajudar as organizações a fazer o melhor uso de seus
recursos finitos de segurança.
O monitoramento da Mandiant de atores e malwares fornece às
organizações contextos significativos das ameaças que eles veem
em seus ambientes. A interface e a API do Mandiant Advantage
permitem que os usuários busquem, filtrem e alternem entre milhões
de entidades de ameaças para filtrar os atores e malwares que são
relevantes para suas organizações. As equipes de segurança podem

manipular esses dados sem esforço para revelar indicadores, técnicas
ATT&CK, informações de alvos, vulnerabilidades exploradas e outras
características essenciais. Para obter o panorama completo e mais
recente de como um ator de ameaças compromete suas vítimas, os
usuários do Mandiant Advantage podem fazer referências cruzadas
de indicadores de ameaças detectadas com análises úteis de ataques
contidas em relatórios de inteligência finalizados.
Quando uma equipe de segurança está armada com a melhor Threat
Intelligence possível, não importa qual o seu tamanho, sua capacidade
de tomar decisões melhores de maneira mais rápida e proativa para
proteger suas organizações é aprimorada significativamente. O
Mandiant Advantage é a única plataforma de Threat Intelligence no
mundo que oferece essa amplitude e profundidade de dados, relatando
incidentes e atores de ameaças conforme elas são descobertas.

Para saber mais ou assinar o Mandiant Advantage Threat Intelligence, visite: www.fireeye.com/mandiant/advantage.html

A complexidade do cenário cibernético continua a aumentar à medida que os adversários se
tornam cada vez mais sofisticados e suas táticas se transformam com rapidez. Para reduzir
proativamente os riscos dos negócios dos ataques motivados, as empresas precisam de
tecnologia de validação contínua apoiada por inteligência relevante e oportuna. Mandiant, parte
integrante da FireEye, reúne a Threat Intelligence líder no mundo e dados de resposta a incidentes
da linha de frente com sua plataforma de validação de segurança contínua para equipar as
empresas com as ferramentas necessárias para aumentar a eficácia da segurança e reduzir os
riscos organizacionais, independentemente da tecnologia empregada.
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