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INTRODUÇÃO

estemunhamos
uma
revolução nas últimas
duas décadas, a popularização da Internet
mudou quase todas as
relações humanas, sobretudo a
maneira como a maioria das pessoas trabalham. Um funcionário de
um escritório pauta suas atividades
diárias e conduz seus projetos por
meio da troca de mensagens. Dezenas delas chegam e são enviadas
por dia. Esse número é multiplicado sensivelmente quando pensamos em todos os canais pelos
quais uma pessoa pode receber
mensagens, SMS, WhatsApp, redes sociais, fóruns… A lista não
acaba e não acabará.
À medida que a tecnologia progride
surgem novas soluções para os problemas do dia a dia, mais formas de

se comunicar e mais maneiras de
comprar e vender. Foram criadas
as primeiras ameaças à segurança
dos computadores, mas surgiram
também diversas formas de proteger sistemas, criando camadas que
dificultam ataques. Isso fez com
que os atacantes apontassem as
suas armas para o ator mais frágil
da cadeia: as pessoas. Enganar as
pessoas é algo tão antigo quanto a
própria humanidade e hoje a técnica mais usada contra empresas e
indivíduos é a do phishing. Nela as
pessoas são “fisgadas” em golpes
que são executados das mais variadas maneiras e com diversos níveis
de sofisticação tecnológica.
Nesse eBook iremos descrever esses ataques, apresentar meios para
identificá-los e apontar os modos
mais eficazes de se prevenir.
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PHISHING
O termo “phishing” é uma corruptela da palavra em inglês “fishing”, que significa pescar,
misturada com o termo “phreak” (de “freak”,
ou aberração), frequentemente usado para
nomear os primeiros hackers de telefonia.
Por phishing podemos entender qualquer
tipo de golpe que usa mecanismos tecnológicos, geralmente baseados em mensagens, para persuadir as pessoas a entregarem ao atacante algo de seu interesse.

PRINCIPAIS
TIPOS

Como veremos a seguir, os ataques de phishing podem ser executados
de diversas maneiras. Entretanto, eles são essencialmente divididos em
dois grupos: o primeiro é o de Phishing Tradicional, que seria o equivalente a “pescar com rede”.
Considere que um atacante crie um phishing e o envie para, por exemplo,
dez mil pessoas. Qualquer número de usuários infectados já representa
vantagem para o atacante, pois o custo de enviar dez mil mensagens é
muito baixo. Imaginemos que 10% dos usuários envolvidos nessa campanha se infectaram com o phishing. Mil computadores sob o controle
do atacante é o indício de que a campanha foi um sucesso.
O segundo grupo de ataque é chamado de Spear Phishing. A tradução da palavra “Spear” para o português é lança ou arpão. Assim o nome se refere aos
ataques específicos e direcionados. Ou seja, golpes do tipo Spear Phishing
são aqueles mais elaborados, em que os fraudadores pesquisam o funcionamento de uma empresa ou instituição para conseguir informações como
padrões de endereços de e-mail (nome.sobrenome@empresa.com.br, por
exemplo) e detalhes da sua estrutura hierárquica, descobrindo quem são os
responsáveis por pagamentos, que bancos a empresa usa, etc.
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OBJETIVOS
POR TRÁS DOS
ATAQUES

Estes golpes geralmente são usados
com os seguintes objetivos:

ROUBO
O objetivo mais comum do uso de phishing é o roubo; nesses casos os
usuários são persuadidos a instalar softwares maliciosos, chamados de
malwares, ou acessar sites falsos que são preparados para coletar informações bancárias ou de cartão de crédito.
Existem golpes em que os fraudadores não usam nenhum mecanismo sofisticado, somente truques para induzir o usuário. De posse destas informações os fraudadores realizam transferências ou compras.

SABOTAGEM
Alguns ataques usam o phishing com o objetivo de manipular um grande
número de máquinas infectadas de forma coordenada, como um exército,
contra alvos pré-determinados. Assim que o usuário instala o malware em
seu computador, a máquina passa a realizar milhões de requisições por
hora ao site alvo, que não suporta a demanda e deixa de responder.
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EXTORSÃO
Ataques deste tipo, chamado de ransomware (leia mais sobre ransomware
na página 31), estão cada vez mais populares. Neste caso a vítima é persuadida a instalar um malware que, assim que instalado, impede o acesso do
usuário aos seus dados, seja no smartphone ou no computador. Para que o
usuário retome seu acesso, o atacante pede um resgate em dinheiro.

ESPIONAGEM
Muitos governos entenderam que o phishing pode ser uma ferramenta poderosa para espionar inimigos, ou estabelecer vigilância em inimigos em
potencial. A técnica também é usada por empresas que vendem serviços
com esta finalidade.

MÚLTIPLAS FINALIDADES COMBINADAS
Existem redes – chamadas de botnets – que podem ser formadas por milhares de computadores infectados. As botnets operam no regime de aluguel e
podem ser usadas com as mais variadas funções (roubar, enviar spam, sabotar sistemas, dentre outras). Um fraudador interessado em roubar dados
de cartão de crédito mas que não possui experiência para criar o seu próprio
phishing, por exemplo, entra em contato com o controlador da rede que a
customiza para tal finalidade e a aluga por um tempo determinado.
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MODALIDADES

DE ATAQUE
Nesta seção abordaremos todos os
tipos de ataques de phishing, partindo dos mais simples até os de maior
sofisticação técnica.
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SIMPLESMENTE
PEDIR

Muitos ataques de phishing são baseados em malwares sofisticados.
No entanto a vantagem de alguns golpes está na simplicidade de criar
um discurso que engane a vítima sem depender de artimanhas técnicas.

GOLPE NIGERIANO
Imagine receber um e-mail de alguém de um país distante. No texto da
mensagem uma pessoa diz que representa uma família rica com dificuldades para tirar seu dinheiro do país e pede para que você envie uma pequena quantia em dinheiro para custear o desembaraço da documentação.
Após o dinheiro chegar, uma fortuna seria depositada na sua conta e trinta
por cento dela seria sua comissão pela ajuda.
Este é um dos golpes mais antigos que existe. Originalmente, antes da
popularização da Internet, era feito por carta (imagem à esquerda) e, assim como tudo, se modernizou passando a ser feito majoritariamente por
e-mail. Foi batizado de Golpe Nigeriano, devido à popularidade de mensagens citando o “príncipe da Nigéria”, mas existem diversas variações dele.
O fraudador enviava dezenas de mensagens e ficava esperando o dinheiro
chegar. A vítima, por sua vez, vislumbrava a possibilidade de ganhar milhões de uma vez só, apenas ajudando algum milionário.

Exemplo de mensagem do golpe nigeriano
em carta[2]. Fonte: Wikimedia.org

Uma senhora americana perdeu[1] todas as economias de sua família nesse golpe. A partir do momento em que ela enviou a primeira remessa de
dinheiro, novos comunicados chegavam pedindo mais dinheiro. No total
foram perdidos US$ 400 mil.
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WHALING
Tão simples como o Golpe Nigeriano são os golpes em que o atacante
envia um pedido direto para empresas. Popularmente chamado de Whaling, fazendo referência à pesca de baleias, o golpe é um tipo de Spear
Phishing e visa enganar funcionários para que estes façam transferências de fundos ou de informações para o atacante.
Isso é feito falsificando o endereço de e-mail de um executivo da empresa, como no caso da empresa AFGlobal Corp, que se envolveu em
uma batalha judicial[3] com a seguradora que recusou a pagar o prêmio
do seguro para fraudes, pois o contador da empresa foi enganado pelo
atacante – que se passou por Gean Stalcup, CEO da empresa – em uma
mensagem que dizia o seguinte:
“Glen, eu estou deixando sob sua responsabilidade o arquivo T521.
Essa é uma transação financeira totalmente confidencial, que terá
prioridade absoluta sobre todas as outras tarefas. Você já foi contatado pelo sr. Steven Shapiro (advogado)? Isso é muito delicado,
então, por favor, comunique-se comigo apenas através desse e-mail
(...). Por favor não fale com mais ninguém sobre esse assunto, seja
por e-mail, seja por telefone. Atenciosamente, Gean Stalcup”.
Pouco tempo depois, o contador recebeu um telefonema do suposto sr.
Shapiro que o informou que, devido a taxas referentes a uma aquisição
na China, seria necessária a transferência de US$ 480 mil. O colaborador
caiu no golpe e fez a transferência.
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Outro caso semelhante envolveu a empresa Centrify[4]. Uma colaboradora
do departamento financeiro recebeu a mensagem abaixo, supostamente
enviada pelo diretor financeiro, pedindo para transferir US$ 357.493,41 para
uma conta cujos dados estariam em um arquivo PDF anexo.
Vamos dividir a mensagem em
dois blocos para mostrar como
o golpe funciona.
Nesse trecho, o atacante simula
uma mensagem do presidente
da empresa para o diretor financeiro. O texto foi construído de maneira em que seja
possível deduzir que os dois
executivos haviam conversado
antes sobre a transferência e
a mensagem teria somente o
objetivo de enviar os detalhes
da conta no anexo.
Falsificar o trecho desse bloco
é muito fácil e é possível fazer isso em qualquer software de e-mail. Mostrar essa suposta comunicação prévia tem o objetivo único de fazer a
vítima acreditar que a solicitação veio originalmente do presidente.
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O segundo bloco funciona como um arremate
do golpe. A ideia é fazer
com que a vítima acredite que a mensagem
veio de seu diretor e que
ele quer ser informado
assim que a transferência for completada, por
meio do endereço de
e-mail em que fez o pedido. O valor “quebrado” é mais um elemento que visa dar credibilidade à
solicitação, pois um valor “cheio” poderia despertar alguma suspeita.
Entretanto há um elemento que deixa claro que a mensagem é uma fraude:
o domínio. A mensagem veio do endereço timothy.steinkopf@centrilfy.com,
mas a empresa se chama Centrify, com o domínio centrify.com. Veja que
existe um “l” a mais no domínio com o endereço do fraudador.
Aqui o fraudador aplicou uma técnica chamada de typosquatting, que se
baseia em registrar domínios de nome parecido com o domínio da empresa da vítima. Essa técnica também é muito usada na criação de sites
falsos (tema que abordaremos na página 21).
Neste caso, felizmente a colaboradora conversou com o seu diretor antes
de tentar fazer a transferência e o golpe foi descoberto.
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ATENDENTE IMPOSTOR:
DA VIDA REAL PARA O MUNDO VIRTUAL
Descoberto pela equipe de Threat Intelligence da Tempest Security Intelligence, o golpe do atendente impostor migrou do mundo real para o
mundo virtual e acontece quando o golpista se aproveita de uma dificuldade da vítima. Pode ser ativo, quando o golpista se oferece para ajudar
a vítima; ou passivo, quando o criminoso se faz passar por um canal de
atendimento e aguarda que a vítima o procure. Veja os detalhes a seguir.

Atendente impostor: Ataque Ativo
Um bom exemplo deste tipo de golpe foi um escândalo em que fotos íntimas de mais de 100 celebridades vazaram na Internet em um caso que
ficou conhecido como “Celebgate”[5].
A atriz Jennifer Lawrence, famosa por sua interpretação na trilogia Jogos
Vorazes foi uma das vítimas desse ataque e contou que ele começou
quando ela recebeu a seguinte mensagem, enviada pelo e-mail appleprivacysecurity@gmail.com:
“Seu ID da Apple foi usado para acessar o ICloud a partir de um dispositivo desconhecido na quarta-feira, 2 de agosto de 2014.
Sistema operacional: iOS 5.4
Localidade: Moscou, Rússia (IP=95.108.142.138)
Se este acesso foi feito por você, por favor desconsidere essa mensagem. Se não foi, para sua proteção, nós recomendamos que você
troque sua senha imediatamente. Com o objetivo de garantir que
14

A ATRIZ JENNIFER
LAWRENCE,
FAMOSA POR SUA
INTERPRETAÇÃO NA
TRILOGIA “JOGOS
VORAZES”, FOI UMA DAS
VÍTIMAS DE UM ATAQUE
DE PHISHING QUE FICOU
CONHECIDO COMO
“CELEBGATE”.

você está trocando a senha, nós estamos concedendo uma senha
temporária 0184737 para você usar ao trocar a senha em http://
applesecurity.serveuser.com/. Pedimos desculpas pelo inconveniente e preocupação com a sua privacidade.
Apple Proteção à Privacidade”
A atriz mordeu a isca e encaminhou o e-mail para sua assistente que forneceu acesso total à conta para o atacante, colocando a senha atual do
iCloud em uma página que imitava a página oficial do serviço da Apple.
É fácil perceber o golpe, pois a mensagem veio de uma conta do Gmail
(appleprivacysecurity@gmail.com) e o site para a troca da senha estaria
hospedado no provedor serveuser.com (http://applesecurity.serveuser.
com/). Empresas do tamanho da Apple não usam serviços de terceiros
para interagir com seus clientes.
Variações desse tipo de ataque são muito comuns e o criminoso se aproveita do fato de que nem todos são técnicos para tentar levar suas vítimas
a entregarem dados pessoais, por temer que algum problema maior possa estar acontecendo.
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Atendente impostor: Ataque Passivo

NO ATAQUE PASSIVO,
O GOLPISTA ESPERA
A VÍTIMA ACIONAR
O SUPORTE TÉCNICO
E OFERECE AJUDA,
SE PASSANDO
PELO CANAL DE
ATENDIMENTO.

O ataque passivo é a versão virtual de um antigo golpe em que as vítimas
que necessitavam de algum tipo de atendimento eram enganadas – daí o
“passivo” do termo: a vítima, buscando auxílio, caía nas garras do golpista.
O mais comum acontecia em bancos; alguém utilizando um colete e/ou
crachá de determinado banco se aproximava de vítimas desatentas nas
filas de caixas eletrônicos das agências bancárias e se oferecia para ajudá-las em caso de dificuldades.
Acreditando se tratar de um funcionário legítimo do banco, as vítimas (muitas vezes aposentados ou pessoas com pouca familiaridade com máquinas) forneciam ao simpático e solícito atendente impostor o seu cartão
magnético do banco (que muitas vezes era trocado por outro) e informavam dados sensíveis (senhas, data de nascimento, etc.), supostamente imprescindíveis na prestação da ajuda.
Atualmente, com a ampla utilização das redes sociais no Brasil, cada vez
mais empresas começam a utilizar-se de tal meio como mais um canal
de comunicação com seus clientes, tornando assim a comunicação mais
rápida, prática e cômoda.
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Diante dessa nova realidade, os cibercriminosos enxergaram uma possibilidade de migrar para o mundo virtual o já conhecido golpe do falso atendimento. Desde então, além do Facebook, redes sociais como o Twitter
também estão sendo utilizadas na armadilha.

Perfil falso

No Twitter, por exemplo, um golpe recente utilizou de forma fraudulenta o
nome/marca de uma administradora de cartões de um grande banco. Para
isso, o golpista criou um perfil falso com um nome muito semelhante ao legítimo: @BANCOcartoes (Perfil legítimo) x @BANCOcartao (Perfil falso: nome
no singular, ao invés do plural).
Com isso, após se comportar normalmente durante meses como se
fosse realmente uma das contas
oficiais do banco no Twitter e arregimentar centenas de seguidores,
usuários desatentos começaram a
fazer dezenas de solicitações diariamente ao referido perfil falso. Como
resposta, o atendente pedia às vítimas que dados adicionais (número
do cartão, CPF, senhas, etc.) fossem enviados via DM (mensagem
direta) para assim prosseguir com
o atendimento da solicitação.
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Solicitação
da vítima

Resposta
do fraudador
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Abordagem do
golpista via DM

Esse tipo de golpe também acontece no Facebook, de forma relativamente parecida.
O fraudador fica monitorando a timeline de determinada empresa e, ao observar que algum
usuário fez uma pergunta relativa a qualquer
problema ou dúvida, ele prontamente se oferece para ajudar. O contato com a vítima ocorre
diretamente pelo Facebook via inbox.
Para aumentar a credulidade do golpe, o fraudador utiliza desde a linguagem adequada e
cordial até elementos visuais no seu próprio
perfil, tais como o nome e logo da empresa.
Em seguida, como condição para dar prosseguimento ao atendimento, o fraudador solicita
à vítima que envie via inbox uma série de informações adicionais, tais como nome completo,
data de nascimento, senhas, etc.
Sem perceber a armadilha, a maioria das vítimas termina fornecendo dados sensíveis acreditando estar falando com algum funcionário
da instituição.
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SITES FALSOS
E ATAQUES
A SITES

Como vimos nas seções anteriores, algo essencial para o sucesso de uma
campanha de phishing é fazer com que a vítima acredite que quem envia
o e-mail é alguém conhecido, ou que representa uma pessoa ou entidade
com reputação reconhecida. Por isso, para o atacante é fundamental se
passar por alguém confiável.
Nesta seção trataremos de um método usado pelos criminosos para fazer-se passar pelos outros: o uso de sites falsos (ou a clonagem de sites
legítimos, como o do seu banco) e a utilização desta técnica para levar a
vítima a pensar que está em um site legítimo.
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TYPOSQUATTING
Mencionamos a técnica de typosquatting na seção anterior para falar do
uso de domínios com o nome muito parecido em mensagens de phishing
do tipo Whaling.

TYPO É QUANDO
COMETEMOS ALGUM
ERRO DE DIGITAÇÃO
E TYPOSQUATTING
SIGNIFICA REGISTRAR
VÁRIOS DOMÍNIOS
PREVENDO ERROS
DE DIGITAÇÃO
DO USUÁRIO OU
TAMBÉM ENGANÁ-LO.

Os norte-americanos chamam de squatting a atividade de ocupar um lugar
que não é seu por direito, por exemplo quando uma pessoa invade um terreno e permanece lá até que alguém o reclame.
Desde o começo da Internet existe uma atividade chamada de cybersquatting. Ela é feita por pessoas que registram domínios com os nomes de
marcas famosas, mas que até o momento não possuem um site ou um
domínio registrado em seu nome.
Quando os responsáveis pela marca decidem que é hora de criar um site,
eles descobrem que já existe um domínio com o nome de sua marca registrado por outra pessoa e esta exige um pagamento em dinheiro para ceder
o domínio para a marca.
Com o tempo, a atividade de squatting na Internet se tornou um dos mecanismos usados por criminosos em golpes que enganam a vítima para
roubar suas informações na forma do typosquatting.
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Typo é quando cometemos algum erro de digitação e typosquatting significa registrar vários domínios prevendo erros de digitação do usuário ou
também enganá-lo, de modo que ele não perceba sutis diferenças na URL.
Para explicar isso melhor considere alguns exemplos de typosquatting
para a URL http://www.banco.com.br.
Todas essas URLs são falsas e levam para um lugar diferente de http://
www.banco.com.br. O atacante que usa essa técnica conta com o erro de
digitação da vítima ou com sua falta de atenção ao clicar em um link com
endereço parecido enviado via mensagem de e-mail ou SMS.

http://www.wwwbanco.com.br

http://www.banco-a.com.br

http://www.bamco.com.br

http://www.banc0.com.br
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Pharming
Um dos mecanismos mais importantes da Internet é o sistema que armazena as informações sobre os caminhos para chegar em cada um dos
sites disponíveis na rede. Este sistema, chamado de DNS (Domain Name
System, ou sistema de nomes de domínios), opera como um grande balcão de informações da Internet. Quando você digita a URL do seu banco, o seu computador pergunta
a um servidor de DNS onde está
o servidor do banco. Ou ele sabe
onde está esse servidor ou conhece algum outro servidor de
DNS que sabe onde o site está.
Através deste sistema de indicação de caminho é possível chegar no site que se deseja.
Considere então a possibilidade
de haver um servidor de DNS que,
ao invés de indicar o caminho correto, aponta para um site falso,
de propriedade de um criminoso.
Essa técnica é chamada de pharming e consiste em desviar o caminho da solicitação.
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Watering Hole
Este termo está relacionado aos buracos que acumulam água da chuva
nas savanas africanas e atendem a visitas constantes de vários animais.
Eles não são apenas uma fonte de água para os animais sedentos, mas
também um local de caça dos predadores.
Transpondo a terminologia para o âmbito tecnológico, o Watering Hole é
um ataque em que criminosos visam sites cujo propósito está alinhado a
certo grupo de interesse.
Considere que um grupo de diplomatas, por exemplo, acesse diariamente
um conjunto semelhante de sites envolvendo sua área de atuação. Um ataque de Watering Hole consistiria em invadir estes sites e inserir malwares
neles de modo a infectar a maioria dos diplomatas de uma só vez.

Black Hat SEO
Aparecer em primeiro lugar nos buscadores é algo muito importante para
quem produz conteúdo na Internet. Essa característica pode dividir produtores de conteúdo entre influenciadores e seguidores de tendências, o que
pode significar melhores negócios para os que estão no topo.
Para os buscadores como o Google, é importante que o conteúdo que aparece em primeiro lugar seja o mais relevante para o usuário que pesquisa.
Por exemplo, se alguém pergunta quantos cavalos tem um determinado
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ASSIM QUE SURGIRAM AS
TÉCNICAS DE SEO MUITAS
PESSOAS PASSARAM
A USÁ-LAS PARA
PROMOVER CONTEÚDO
DE BAIXA QUALIDADE.
ESTA TÁTICA PASSOU
A SER CHAMADA DE
BLACK HAT SEO.

carro, esta pessoa quer dados técnicos do veículo e não material promocional de lugares onde pode comprá-lo. Por isso, faz parte da atividade dos
buscadores desenvolver algoritimos que privilegiem a relevância de certos
conteúdos em detrimento de outros.
As técnicas usadas para trabalhar em conjunto com os algoritimos e escalar posições nos resultados dos buscadores formaram uma disciplina
chamada de Search Engine Optimization - SEO. Hoje existem diversos cursos e livros sobre esse tema e surgiu todo um mercado de profissionais de
SEO que ajudam mantenedores de sites e blogs a terem seu nome dentre
os primeiros nos mecanismos de busca.
Entretanto, tudo que se torna uma oportunidade para bons negócios também se torna útil para golpistas. Assim que surgiu a disciplina de SEO, muitas pessoas passaram a usar suas técnicas para promover conteúdo que
não era de qualidade e que somente visava levar o usuário a ver propaganda dentre os primeiros resultados da busca. Esta tática de levar o usuário
a ver conteúdo irrelevante dentre os primeiros resultados do buscador passou a ser chamada de Black Hat SEO.
Logo essa condição passou a ser considerada também como uma oportunidade para os criadores de phishing. Estes criminosos só precisam usar
estas técnicas para levar o usuário a acessar páginas falsas ou clicar em
links que instalam malwares em seu computador.
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MALWARES

Chamamos de malware qualquer software que tem um objetivo malicioso. Tempos atrás, o conceito mais famoso para esse tipo de programa
era o de vírus de computador, que abrangia os softwares maliciosos que
causavam alguma alteração no funcionamento das máquinas.
Com o tempo foram desenvolvidos softwares maliciosos com outras
funções como autorreplicação, exibição de propaganda, roubo de dados
bancários e outras que extrapolaram o conceito de vírus. Outras definições foram criadas como worm, adware, trojan, etc. No entanto, o conceito de malware acaba abarcando todos os tipos, inclusive os usados em
golpes de phishing.
O golpe é conceitualmente o mesmo: a vítima recebe mensagens com
os mais variados propósitos e, ao clicar no link
da mensagem, o usuário
descarrega o malware e
infecta seu dispositivo.
Nesta seção abordaremos os malwares mais
usados em golpes desse tipo.
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KEYLOGGERS
Os keyloggers são os malwares usados para
capturar tudo que é digitado pelo usuário.
Existem softwares desse tipo que são usados com propósitos lícitos, sobretudo em
operações de atendimento ao cliente em que
a empresa precisa resgatar o que foi digitado
no contato do funcionário com o cliente.
No entanto, o uso mais frequente de keyloggers é para roubar dados do usuário como logins, senhas, dados bancários e informações
de cartão de crédito.
Muitos dispõem de um nível de automatização tão sofisticado a ponto de buscar informações específicas, por exemplo números
de cartão, em meio ao grande volume de dados que uma pessoa digita.
Estes softwares são desenvolvidos para burlar ferramentas de segurança, como antivírus,
e podem usar diversas táticas para enviar os
dados coletados para o fraudador, desde envios por e-mail até transferência criptografada.
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SCREENLOGGERS
Os screenloggers são conceitualmente parecidos com os keyloggers. Sua
função é basicamente armazenar um histórico do que havia na tela do usuário em um determinado período de tempo e enviá-lo para outro computador. Estes mecanismos também são utilizados de maneira legal, mas é na
ilegalidade que seu uso é mais disseminado.
Muitos screenloggers capturam screenshots (prints de tela) que são montados de modo a dar uma noção de sequência histórica, outros geram vídeos e alguns, mais específicos, gravam coordenadas de tela (eixo X e eixo
Y) de onde o usuário clicou, de modo a capturar pontos como senhas que
são digitadas em teclados virtuais.

RATs
RATs são os Remote Access Trojans (Cavalos de Tróia para Acesso Remoto, em tradução para o português). Assim como na lenda do cavalo de madeira usado na tomada da cidade de Tróia pelos gregos, os softwares do
tipo trojan são aqueles que, a princípio, são inofensivos, entretanto abrem
uma porta para o acesso de outra pessoa ao computador infectado.
O acesso fornecido pelos trojans pode variar de acordo com o seu tipo.
Existem trojans que possibilitam acessar somente os arquivos da vítima,
limitando o acesso ao depósito e retirada de arquivos, e outros que fornecem acesso total à maquina. Os RATs são os do segundo tipo, sendo possível até assistir ao que o usuário está fazendo.
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À MEDIDA QUE
EMPRESAS ADOTAVAM
DIVERSAS SOLUÇÕES
PARA SE PROTEGER,
CRIMINOSOS PASSARAM
A CRIAR MALWARES
COM ALTO NÍVEL DE
ESPECIALIZAÇÃO PARA
ACESSAR CONTAS
BANCÁRIAS.

$

$$

$

$$

$

$$

Assim como keyloggers e screenloggers, existem aplicações legítimas que
fazem o mesmo que os RATs, sobretudo para áreas de suporte técnico
(help desk) que precisam ajudar usuários que trabalham em localidades
distantes e precisam de suporte remoto. No entanto, embora o conceito
seja o mesmo, estas ferramentas são comercializadas com o nome de
Remote Administration Software.

BANKERS
Muitos malwares como os keyloggers e RATs possuem múltiplos propósitos. Entretanto, à medida que o crime eletrônico se desenvolvia, as empresas adotavam diversas soluções para se proteger, fazendo com que
os criminosos elaborassem mecanismos cada vez mais específicos. Foi
o caso das quadrilhas envolvidas em golpes contra o mercado financeiro
que criaram malwares com alto nível de especialização para acessar contas bancárias.
Muitos destes malwares são preparados para se manterem dormentes e
serem acionados somente quando a vítima acessar o seu banco e, durante
esse acesso, roubar os dados necessários para fazer transferências. Tudo
no momento em que o usuário está acessando o Internet Banking.
Trata-se de uma elevação considerável no nível de sofisticação, a qual somente é inferior à dos APTs.
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COMO FUNCIONAM AS APTs
1. RECONHECIMENTO
O atacante levanta
informações de uma
variedade de fontes para
compreender o seu alvo.

2. INCURSÃO
Atacantes invadem a
rede usando engenharia
social para transmitir
malwares direcionados
a sistemas e pessoas
vulneráveis.
3. DESCOBERTA
Uma vez dentro do sistema,
os atacantes agem o mais
discretamente possível
para evitar a detecção. Eles
mapeiam as defesas da
organização, criando uma
estratégia que usa múltiplas
estruturas de ataque paralelas
para garantir o sucesso.

APTS
A sigla APT quer dizer Advanced Persistent Threat ou Ameaça Persistente
Avançada. Como o nome diz, trata-se de um tipo de ataque avançado cujo
objetivo é se manter por muito tempo no ambiente alvo drenando grandes
volumes de dados.
Geralmente esse tipo de ameaça envolve a junção de vários tipos de malwares que são usados em atividades de espionagem ou em estratégias de
vigilância de governos.

4. CAPTURA
Atacantes acessam
sistemas desprotegidos
e capturam informações
durante um longo período.
Eles também podem instalar
malwares para adquirir
dados secretamente ou
interromper as operações.

5. EXFILTRAÇÃO
As informações
capturadas são
enviadas de volta
para a base da
equipe atacante
para análise e uso
em futuros golpes
e fraudes.
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RANSOMWARE
Com nome derivado da palavra em inglês “ransom”, que significa resgate,
o ransomware é um tipo de malware criado para sequestrar informações.
Nos golpes mais comuns, criminosos infectam os dispositivos das vítimas
– normalmente através de técnicas de phishing – criptografando parte ou
a totalidade das informações ali armazenadas. Esses dados só poderão
ser descriptografados com uma chave em poder do criminoso, que cobra
um resgate para fornecê-la.
É uma das ameaças cibernéticas que mais cresceram em 2016[6] , ganhando grande repercussão ao ser usada em ataques a vários hospitais nos
EUA – um deles chegou a pagar o equivalente a US$ 17 mil para recuperar
informações de pacientes.
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COMO SE

PROTEGER
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VIA E-MAIL
Como vimos, muitos dos ataques envolvendo phishing acontecem a partir
de e-mails. Esses golpes podem fazer parte de grandes campanhas, com
e-mails genéricos, enviados para milhares (ou até milhões) de pessoas, ou
direcionados – o Spear Phishing, criado especificamente para atacar uma
determinada empresa ou instituição.
Veja a seguir algumas dicas para reduzir as chances de ser fisgado em
ambos os casos.

E-mail pessoal

A PRIMEIRA
ATITUDE PARA
SE PROTEGER DE
PHISHING VIA E-MAIL
É DESCONFIAR
DE SOLICITAÇÕES
INCOMUNS.

• Cuidado com e-mails de fontes desconhecidas: spam é um grande indício de que o que você está recebendo é um phishing, criado para que você
clique em um link falso ou baixe um arquivo malicioso. Olho vivo! Não clique em links nem baixe arquivos de fontes que você não conhece.
• Verifique o remetente do e-mail: quando receber um e-mail solicitando
a realização de alguma ação, compare o endereço do e-mail com o autor da mensagem. Por exemplo: se seu banco está enviando um e-mail
pedindo para você clicar em um link, o endereço do remetente deve ser
o nome do seu banco. Em caso de dúvida, apague a mensagem imediatamente. Torne isso um comportamento padrão.
• Desconfie de e-mails que pedem uma ação urgente: quando estamos ansiosos cometemos mais erros. Dedique atenção redobrada com e-mails
que prometem prêmios ou cobram medidas urgentes, como o envio de
dados para renovação de cadastro.
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• Nunca envie dados pessoais por e-mail: bancos e outras empresas
nunca vão pedir que você envie dados pessoais como CPF, endereço ou
dados de login por e-mail.
• Evite clicar em links enviados por e-mail, prefira digitar você mesmo o
endereço do site.
• Não digite seus dados em formulários enviados por fontes suspeitas.

E-mail corporativo
Além das mesmas ameaças a que estão sujeitos os e-mails pessoais, e-mails corporativos ainda podem ser alvo de campanhas de Spear
Phishing – golpes mais elaborados para conseguir informações e detalhes
da estrutura hierárquica da empresa.
Veja como se proteger:
• Sempre verifique o remetente do e-mail, especialmente em mensagens
que solicitam informações da empresa. Não repasse informações para
fontes desconhecidas.
• Se não faz parte da sua rotina, desconfie de mensagens com pedidos de
transferência financeira e alerte os responsáveis imediatamente.
• Desconfie de e-mails de parceiros ou fornecedores solicitando ações
como envio de informações ou confirmação de dados cadastrais. Procure checar se essas solicitações procedem usando outros canais.
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NAS REDES SOCIAIS
Redes sociais são as principais fontes de coleta de dados para ataques de
phishing. Ali os golpistas encontram grande quantidade de informação sobre gostos, preferências, lugares frequentados e mais informações sobre
muita gente que não se preocupa com a própria privacidade simplesmente
por pensarem que “não têm nada a esconder”. Um exemplo: através do
LinkedIn, é possível saber a empresa onde você trabalha, seu cargo, sua
posição na hierarquia e sua relação com pessoas do comando da empresa. Isso tudo é um prato cheio para um golpista que queira criar um ataque
de Spear Phishing contra a companhia.
Para se proteger, inicialmente é necessário saber se você precisa mesmo
compartilhar suas informações com “todo mundo”:
• Revise a visibilidade das informações do seu perfil. Deixe o mínimo
possível disponível para quem não faz parte da sua rede.
• Ao fazer publicações, reflita se aquela informação é do interesse de
todos: “preciso mesmo dizer para o mundo todas as vezes que frequento um determinado restaurante?” ou “preciso mesmo que todos saibam
que me tornei assistente financeiro na empresa onde trabalho?”
Tome cuidado com suas conexões. É verdade que algumas redes como
o LinkedIn e outras redes profissionais são baseadas em conexões com
pessoas que nem sempre conhecemos e que podem se tornar contatos
valiosos no futuro, mas mantenha o olho aberto:
• Procure checar se a pessoa que está pedindo para conectar com você
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conhece algum dos seus contatos. Evite conectar com completos desconhecidos. Isso vale para todas as redes sociais.
• Tente validar se os dados que a pessoa colocou no perfil são verdadeiros (por exemplo: a empresa em que ela diz que trabalha existe?).
• Duvide de mensagens com links.
Finalmente, em caso de necessidade de suporte do seu banco, administradora de cartão de crédito e outros serviços:
• Tenha a máxima atenção com os canais oficiais de comunicação das empresas em redes sociais, para evitar contatos com perfis falsos (normalmente os canais corretos estão nas páginas oficiais da empresa).
• Desconfie de contatos de perfis oferecendo ajuda e solicitando dados
pessoais.

EM DISPOSITIVOS MÓVEIS
SMS

Um típico caso de phishing via SMS:
mensagem com caráter de urgência, que
pede ação imediata da vítima. Os erros
de português e o link reduzido são alguns
indicativos de que se trata de um golpe.

Alertas de mensagem de voz, mensagens contendo links com “promoções”, pedidos de confirmação de dados... SMSs merecem uma atenção
especial, quando se trata de phishing.
Para se proteger:
• Nunca abra links enviados por SMS, especialmente vindos de fontes
desconhecidas.
• Não baixe aplicativos enviados por SMS.
• Não retorne ligações ou mensagens enviadas por números desconhecidos.
36

• Nunca responda mensagens pedindo confirmação de dados pessoais,
bancários ou credenciais de sites (login, senha).
• Desconfie de mensagens “urgentes”, como promoções relâmpago (“você
não pode perder!”) de fontes desconhecidas.

WhatsApp
Assim como nos golpes via SMS, atacantes apostam na distração ou no medo
da vítima para conseguir aplicar golpes no WhatsApp e similares, ou seja, para
se proteger é preciso estar atento. Ao usar aplicativos como esse é importante:
• Não clicar em links enviados por mensagem, especialmente de contatos
desconhecidos.
• Em hipótese alguma responda a mensagens solicitando dados pessoais, mesmo que ela pareça ter vindo do seu banco ou de um serviço que
você assina (TV a Cabo, operadora de telefonia, etc).
• Desconfie de mensagens urgentes, que pedem ação rápida.

Instagram
O Instagram não oferece opções de segurança para além do login. Recentemente a rede social prometeu “para breve”[7] a habilitação de uma nova
função de segurança: a autenticação de dois fatores (2FA), similar à que é
oferecida pelo Google[8] e pelo Facebook[9]. Enquanto isso não acontece, é
preciso estar atento para não entregar suas informações acidentalmente
nem cair em golpes.
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• Nunca divulgue seu usuário e senha clicando em links ou respondendo e-mails (lembre-se que essas informações bastam para que alguém
acesse sua conta).
• Tenha cuidado com os links divulgados na rede social, especialmente
links encurtados.
• Lembre-se: quando algo é bom demais para ser verdade, possivelmente
não é verdade. Desconfie de promoções e premiações que pedem suas
informações, instalação de programas ou outras ações.

Outros aplicativos
Mesmo que não sejam destinados à interação e à troca de mensagens,
aplicativos de smartphones ou tablets podem se tornar portas de entrada
para atacantes.
Para se proteger:
• Baixe aplicativos de fontes confiáveis. Procure usar sempre as lojas oficiais de aplicativos como a Play Store (Google), a Microsoft Store e a
App Store (Apple).
• Verifique a reputação do aplicativo e leia os comentários de outros usuários antes de baixar. Quanto mais comentários e avaliações, menor a
chance de você estar baixando um aplicativo falso.
• Verifique também a reputação do desenvolvedor do App. Quanto mais
aplicativos desenvolvidos, menor a chance de o desenvolvedor ser um
golpista.
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CONCLUSÃO:

OS PERIGOS
ESTÃO AÍ, MAS
NÃO HÁ MOTIVO
PARA PÂNICO

A esta altura é importante dizer que este eBook não foi escrito para disseminar o pânico, mas sim para educar e incentivar a mudança de comportamento dos usuários.
É verdade que o phishing é um dos tipos de golpe que mais cresce no mundo todo, gerando grandes prejuízos; um levantamento do FBI[10] mostra que,
nos últimos três anos, corporações perderam mais de US$ 2 bi apenas em
Spear Phishing, o golpe direcionado a alvos específicos. No entanto, como
vimos, em sua maioria esses e outros golpes são perfeitamente identificáveis e possíveis de evitar.

A chave para a proteção é a conscientização.
Em diversas oportunidades falamos, no nosso blog, sobre a conscientização para a segurança[11]. Praticamente todos os guias
de boas práticas de segurança da informação, seja para
empresas, seja para pessoas físicas, irão considerar
esta conscientização como um dos primeiros passos
para a criação de uma “cultura de segurança”.
Estar consciente não significa necessariamente saber de cor e salteado todas as formas possíveis de
ataque, mas ter o entendimento da importância da
informação com a qual você lida diariamente, seja
na esfera privada, seja no seu trabalho – do número do seu CPF ao seu login no sistema da empresa.
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A CONSCIENTIZAÇÃO
PARA A SEGURANÇA
ESTÁ ENTRE OS
PRINCÍPIOS QUE
LEVARAM À CRIAÇÃO
DA PLATAFORMA
EL PESCADOR.
BUSCAMOS
EDUCAR O USUÁRIO
DEMONSTRANDO
AS AMEAÇAS REAIS
ÀS QUAIS ELE
ESTÁ EXPOSTO,
AO MESMO TEMPO
QUE MOSTRAMOS
COMO É POSSÍVEL
REAGIR A ELAS.

Quando percebemos a importância desses dados e de todas as informações que passam por nossas mãos, tendemos a redobrar nosso cuidado
com eles; adotamos comportamentos de segurança, ficamos atentos a
e-mails e mensagens suspeitas, e buscamos os canais competentes para
disparar alertas quando necessário.
Entre os princípios que levaram à criação da plataforma El Pescador está
a conscientização. Buscamos educar o usuário demonstrando as ameaças reais às quais ele está exposto no ambiente de trabalho, e como essas
ameaças podem comprometer informações, suas e da empresa, ao mesmo
tempo que demonstramos como é possível reagir a essas ameaças.
Como dissemos, nosso objetivo não é criar pânico. Na verdade, queremos
mostrar que é possível ter uma atitude mais segura, protegendo seus dados e os dados de sua empresa.
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