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RESUMO 
 

 

Diante de uma sociedade que cada vez mais se alicerça em atividades digitais, é notória a 
disponibilização de serviços, outrora presentes quase que exclusivamente através de uma 
interface física, em meio digital. Como exemplo de tais serviços, podemos verificar; internet 
banking, e-mail, sites de relacionamento, financeiras, corretoras, etc. Todavia, tal qual vemos 
o crescimento dos serviços online, podemos verificar a migração de atividades criminosas do 
meio físico para o meio digital. É perante os ingentes números que reportam o volume de 
fraudes relacionadas ao meio digital, que urge a necessidade de conhecer as ameaças 
responsáveis por tais infortúnios. Dentre tais números, temos um grande percentual 
relacionados aos softwares deliberadamente programados para agirem de forma maliciosa, são 
os malwares. Sob tais considerações, associado ao alto nível de atividade das ameaças 
brasileiras, o presente trabalho pretende expor, através da análise de artefatos maliciosos 
brasileiros, as principais técnicas utilizadas pelos malwares brasileiros, quais as suas 
tendências e alvos. As referidas informações são essenciais para a compreensão global da 
ameaça, bem como para desenvolver mecanismos que permitam minimizar as perdas relativas 
a artefatos maliciosos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Segurança. Malware. Análise de malware. Banker. Trojan. 
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ABSTRACT 
 

 

Faced with a society that increasingly based in digital activities, is overt the presence of 
digital services once available only through physical environment. Some examples of these 
services are: Internet banking, email, social networks, brokerages, etc. However, as much as 
we see the growth of these services, we can also see the migration of criminal activities from 
physical environment to digital environment. It is against the enormous numbers that relate 
the volume of frauds related to digital media that urges the need to meet the threats 
responsible for such mishaps. Among these numbers we have a large percentage related to 
software written deliberately to act maliciously, they are called malwares. Under these 
considerations, associated with the high level of activity of Brazilian threats, this work wants 
to expose, through the analysis of Brazilian malwares, the main techniques used by Brazilian 
malware writers, what are their trends and targets. Such information are essential for 
understanding the global threat, as well as to develop mechanisms to minimize losses relating 
to malicious Brazilians artifacts. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A massiva presença de artefatos maliciosos na Internet é um grande problema em uma 

sociedade onde o aumento na utilização de serviços online cresce em uma curva vertiginosa. 

Tais artefatos, mais conhecidos como malwares, são softwares deliberadamente escritos com 

o intuito de causar dano [1]. Acredita-se que atualmente, o principal intuito relacionado ao 

desenvolvimento de malwares é de ordem financeira [3]. A consequência de tal afirmação é 

manifesta nos altos números relacionados a fraudes financeiras no Brasil [4].  

Dentro do contexto de grande atividade das ameaças brasileiras [5] relacionadas à 

fraudes eletrônicas, a FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) anunciou no final de 

Outubro de 2012, dentre outros, um prejuízo relacionado a tal modalidade de crime estimado 

em R$ 1.5 bilhão apenas no ano de 2011. Apesar de diversas formas e vetores relacionados 

em algum nível a fraudes digitais, como falhas no fluxo lógico do negócio, vulnerabilidades 

clássicas de aplicações web ou mesmo problemas de infraestrutura, é possível verificar que 

grande parte desses números estão associados a ataques de Phishing Scam ou Malwares. Tal 

cenário de ataque se baseia, grosso modo, em ludibriar um usuário a fornecer informações 

privadas, como login e senha, ou mesmo executar um arquivo malicioso previamente 

codificado para subtrair, dentre outros, credenciais de acesso.  

1.1  Problema de Pesquisa 

Diante do grande volume de fraudes realizadas através de malwares e da grande 

quantidade de possibilidades com as quais as ameaças podem construir artefatos malicioso, 

faz-se necessário identificar –no cenário brasileiro– o nível de sofisticação, requisitos e 

objetivos adotados pelas ameaças, de modo que sejam tomadas decisões que mitiguem os 

danos relacionados a tais ameaças. 

Ao analisar os artefatos dentro do cenário proposto, será possível verificar, dentre 

outros: o nível técnico da ameaça, técnicas de spread, packers mais utilizados, quais os 

mecanismos anti-debbuging, alvos afetados, tendências, etc. 
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  1.2  Objetivo Geral 

O objetivo geral do presente trabalho é, através do resultado de análises minuciosas 

dos artefatos maliciosos brasileiros (malwares brasileiros), mensurar o grau de sofisticação 

residente em tais  malwares, bem como traçar um panorama do estado atual de tais ameaças 

cibernéticas no que tange ao cenário nacional. 

 

1.3  Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

  

1. Identificar o nível técnico presente nos artefatos analisados e inferir o nível técnico 

dos artefatos maliciosos brasileiros. 

2. Verificar quais são os principais alvos dos malwares brasileiros, bem como as 

consequências associadas. 

3. Elucidar as principais técnicas utilizadas pelos malwares brasileiros para a 

realização de seus objetivos.  

4. Fornecer subsídios, em alto nível de abstração, que ajudem na tomada de decisões 

por parte do público não técnico, como diretores, gestores e responsáveis por áreas 

de defesa cibernética. 

 
Tal objetivo é  atingido segundo uma descrição inicial dos temas que servirão de base 

para o desenrolar do trabalho. São citados todos os parâmetros presentes na análise dos 

malwares. Há também uma revisão bibliográfica apropriada dos temas abordados sob o 

contexto do trabalho em questão. 

A análise dos dados tem um tópico dedicado, informando os dados coletados, 

separados por artefato malicioso em função da data da análise, tecnologia utilizada, nível 

técnico, tráfego de rede, uso de criptografia, alvos, etc. 

É elucidado como a análise foi realizada, quais técnicas foram empregadas para a 

extração das informações, como a amostra foi selecionada e como o experimento pode ser 

replicado futuramente. 

É ainda exposto um capítulo de resultados, descrevendo o que os dados coletados 

representam no dia-a-dia de analistas de malwares, quais as tendências e o panorama geral do 

trabalho. 
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Por fim, é apresentado um tópico sobre trabalhos futuros, onde são expostas as 

possiblidades decorrentes do produto final desta dissertação. 
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  2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1  Malwares 

Sendo malware todo e qualquer software que faça algo que cause detrimento ao 

usuário, à máquina ou à rede de computadores [1], faz-se necessário para o andamento do 

presente trabalho determinar características que ajudem a alcançar os objetivos propostos. 

Desta forma, o presente capítulo tem o objetivo de expor a taxonomia de malwares, 

suas principais variantes e comando e controle. 

 

2.1.1 Taxonomia e classificação 

Apesar de diversas tentativas de unificar a nomenclatura de malwares, como a CARO 

[15] e sua releitura [16], pesquisadores e empresas de antivírus não conseguem executá-la na 

prática [2]. Tal fato é interpretado como sendo consequência do grande volume de artefatos 

encontrados diariamente, o que impossibilita a convergência de tais informações em tempo 

hábil, enquanto faz-se necessário atualizar as bases de assinaturas [2]. 

Um malware classificado pelos padrões da CARO – ou alguma variante sua – 

possuem o seguinte formato [16][15]: 

 

<malware_type>://<platform>/<Family_name>.<group>.<infective_l

ength>.<variant><devolution><modifiers> 

 

Na prática, devido ao fato de a maioria – senão todos – os malwares não necessitarem 

de tantas informações para serem classificados, vários destes componentes são opcionais [2]. 

 

2.1.2 Variantes 

Existem diversas variações de como um malware pode ser classificado, quanto ao seu 

meio de disseminação, dependência de host, etc. Apesar de existirem divergências entre 

pesquisadores sobre a classificação de um malware, é possível minimamente citar as variantes 

a seguir [1][2]. 
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  2.1.2.1. Worms 

Para SZOR [2], worms são uma variante específica de vírus de rede, incialmente 

replicados através de uma rede de computadores. Worms possuem a característica de não 

necessitarem de interação humana para realizar sua autoinfecção.  

SIKORSKI [1] afirma que worms são códigos maliciosos capazes de se replicar e 

infectar outras máquinas com a característica de não dependerem diretamente de um host. 

 

2.1.2.1.1. Worm de Morris 

O primeiro caso notório em que foi encontrado um worm remete ao worm de Morris 

[18][19]. Tal qual worms como conhecemos hoje, o worm de Morris era capaz de se 

autorreplicar, fazendo isso através da exploração de vulnerabilidades conhecidas [18][19].  

Apesar de ter sido projetado simplesmente como exercício intelectual e não possuir 

um payload (parte do worm que contém sua lógica, indicando que o mesmo deve fazer) 

malicioso, o worm de Morris, em decorrência de uma falha na lógica do mesmo, acabou 

gerando um DoS (Denial of Service). 

 

2.1.2.1.2. SQL Slammer 

Explorando um buffer overflow (sendo este já conhecido desde Julho de 2002 e com 

correção disponível) no Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) 2000, aliado ao seu 

mecanismo de auto-replicação, o SQL Slammer foi o worm com a maior velocidade de 

disseminação até então escrito e identificado [20]. 

Dentre os principais motivos para sua rápida disseminação está o fato de este se limitar 

apenas à banda da máquina e de ser necessário apenas um pacote UDP (User Datagram 

Packet) de 404 bytes [20]. 

 

2.1.2.2. Vírus 

Vírus de computadores são códigos com capacidade de se autorreplicar 

recursivamente. Vírus infectam um host, área do sistema ou simplesmente alteram referências 

a objetos de modo a se multiplicarem de geração em geração [2][21]. 

Existem reconhecidamente cinco tipos de vírus de computadores, a saber: 
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  • Vírus de infecção de arquivos 

São vírus que normalmente infectam código executável, como .exe e .com. Muitos 

vírus presentes nessa classe são residentes em memória. Após a memória ser infectada 

qualquer executável outrora não infectado passa a ser infectado [21]. 

• Vírus de setor de boot  

São vírus que infectam o setor de inicialização de um disco, seja rígido ou flexível. 

São naturalmente residentes em memória e se inserem no setor de inicialização de 

modo que ao tentar iniciar algo a partir do disco o vírus é executado [21][22]. 

• Vírus de MBR (master boot record):  

Tal qual os vírus de setor de boot, os vírus de MBR infectam o setor de boot dos 

discos. A diferença básica entre estes reside no lugar onde o código viral é salvo: vírus 

MBR geralmente salvam uma cópia do MBR em um lugar distinto [21][22]. 

• Vírus multipartidos 

São vírus híbridos que tanto alteram o setor de boot quanto os executáveis, tornando 

particularmente difícil o processo de remoção. [21]. 

• Vírus de macros  

São vírus que visam infectar arquivos de dados, como arquivos do Excel, Word, 

Access, Power Point. Além disso, com o advento do Visual Basic no pacote office 97, 

os vírus de macros passaram a poder infectar outros tipos de arquivos [21].  

 

2.1.2.3. Rootkits 

Um rootkit é um software, ou conjunto de softwares, que possui o intuito de esconder 

determinadas atividades e comportamentos de um sistema [26][7]. Tal característica faz com 

que os rootkits sejam de grande utilidade para atacantes que querem ter seus malwares 

persistidos no sistema por um longo período de tempo [7][26][27]. Isso é feito escondendo 

informações que indiquem um comportamento malicioso durante a análise forense de um 

sistema [7]. Apesar de não mandatório, rootkits costumam esconder: arquivos, processos, 

drivers, etc. 
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Um dos principais questionamentos relativos a rootkits reside na existência ou não de 

um conteúdo malicioso associado a este. Conceitualmente, rootkits não são considerados 

necessariamente malwares [7]. 

De forma mais precisa, podemos dizer que rootkits possuem minimamente três 

funcionalidades [7], a saber: 

• Dissimulação 

Têm-se por dissimulação a característica de tornar detectar a presença do próprio 

rootkit ou outros softwares convenientemente escolhidos. 

• Comando e controle 

O comando e controle, também chamado de C&C ou C2 é a parte do rootkit que 

permite o controle da máquina alvo, informando quais ações esta máquina deve 

executar. 

• Vigilância 

É a porção de software do rootkit que permite a captura de informações através da 

vigilância das ações tomadas pelo usuário ou softwares presentes no sistema. 

 

Dadas as três características básicas de um rootkit é possível verificar que softwares 

diversos possuem uma ou mais características que citamos. Tais softwares se usados em 

conjunto podem ser encarados como um rootkit [7].  

Dispondo das informações supracitadas, é possível descrever uma definição precisa 

sobre o que é um rootkit.  

“Um rootkit estabelece uma interface remota com uma máquina que permite que o 

sistema seja manipulado (comando e controle), dados sejam coletados (vigilância) e de 

certa forma seja difícil de ser observado.” [7] 

 

2.1.2.4. Trojan horses  

Cavalos de Tróia, ou trojans, são considerados a forma mais simples de código 

malicioso [2]. Por muitas vezes, os trojans tentam se dissimular através de um programa 

lícito, sendo este tipo de código muitas vezes inserido dentro de ferramentas reais [2]. Uma 

vez instalado, o trojan passa então a permitir que atividades maliciosas sejam realizadas [32]. 
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Uma diferença básica entre trojans e vírus é o fato de os Cavalos de Tróia não serem 

códigos auto-replicantes [21]. 

O comportamento dos trojans varia e pode se basear em gatilhos para realizar ações 

como: apagar arquivos, roubar dados específicos ou mesmo criar uma backdoor [23]. 

 

2.1.2.5. Backdoors 

Backdoor é tipicamente uma ferramenta, escolhida pelo atacante, que possibilita 

acesso e controle de um sistema após a execução de um malware [24]. Estão intimamente 

ligados aos trojans, uma vez que estes são muitas vezes instalados a partir deles [2][32].  

 Como comportamento padrão, backdoors abrem uma porta TCP/UDP (ou fazem uso 

de uma já aberta) de modo a permitir uma comunicação externa [2]. 

 

2.1.2.6. Keyloggers  

Keyloggers são softwares [2] ou hardwares que capturam as ações de teclas, 

normalmente em um sistema comprometido [25]. Do ponto de vista de um atacante, é uma 

ferramenta utilizada para coletar informações potencialmente sensíveis [2][25]. 

 

2.2  Análise de malware 

É sabido que malwares são amplamente utilizados na maioria dos incidentes 

relacionados à segurança da informação e intrusão de computadores [1]. Diante disso, uma 

vez que malwares podem realizar as mais diversas atividades, faz-se necessário conhecer 

técnicas que possibilitem diagnosticar, estudar e remediar os problemas associados à 

execução deste tipo de software [1]. 

Análise de malware se constitui através de um somatório de técnicas que permitem 

identificar o comportamento, características, técnicas, etc. [33]. Uma definição razoável do 

que é uma análise de malware é a seguinte; “Análise de malware é a arte de dissecar e 

entender como funciona, como identificar e como se defender ou eliminar um malware.” [1]. 

Diante da presença de milhões de programas maliciosos presentes no espaço 

cibernético, é imprescindível para quem responde a incidentes digitais conhecer técnicas de 

análise de malware [1]. 
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Tradicionalmente, análises de malware são, em alto nível de abstração, realizadas em 

duas etapas básicas: análise estática de malware e análise dinâmica de malware [33][1]. 

Segue abaixo uma breve descrição de tais atividades. 

2.2.1 Análise estática de malware 

De forma análoga ao nome, a análise estática de malwares é realizada sem a execução 

do binário que constitui a ameaça [33]. A ideia da análise estática de malwares é obter 

informações sobre o funcionamento interno do artefato, através da realização de engenharia 

reversa do código objeto, seções do arquivo, bibliotecas utilizadas, etc. [1] 

A atividade de análise estática geralmente requer um alto nível de conhecimento em 

linguagem de baixo nível, para este trabalho assembly x86. Tal atividade é normalmente 

realizada com a ajuda de ferramentas, como debuggers, que permitem visualizar o código 

desassemblado, e identificadores de padrões, que permitem, dentre outros verificar a presença 

de trechos de código packeado (trechos de código que sofreram alteração de um packer, vide 

capítulo 4), ou cifrado [33][1].  

Apesar de ser de grande valia, a análise estática de malwares possui algumas 

limitações e inconvenientes [1]. A maior destas limitações talvez esteja presente quando é 

identificado que um malware está packeado. Uma vez que o código está packeado, é preciso 

realizar uma rotina de unpack que permita a obtenção do código original. [1] 

Para o presente trabalho, a análise estática de malware deve ser capaz de, seja de 

forma manual ou automatizada, obter as seguintes informações: 

Tamanho do binário; 

Packer utilizado; 

Tecnologia de desenvolvimento do malware; 

Presença de algoritmos de criptografia, próprio ou público; 

Presença de técnicas anti-debugging; 

Tipo de arquivo; 

Lista de funções importadas; 

Lista de funções exportadas. 

2.2.2 Análise dinâmica de malware 

Mais uma vez, de forma análoga ao nome, a análise dinâmica de malware é realizada 

através da execução de um artefato malicioso. Uma descrição mais formal da análise 

dinâmica de malwares pode ser tida como sendo a técnica de análise que envolve executar e 
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observar o comportamento interno do malware, de modo a obter uma descrição minuciosa do 

seu comportamento. [1]  

Uma das consequências benéficas da análise dinâmica de malwares é o conhecimento 

de quais recursos devem ser modificados de modo a remover o malware de um sistema. [33] 

Todavia, assim como na análise estática de malwares, a análise dinâmica também 

possui limitações e inconvenientes. Uma destas limitações é a presença de gatilhos que 

descrevem a lógica de negócio do malware [1]. Tais gatilhos são difíceis de serem 

encontrados utilizando apenas análise dinâmica, pois dependem de eventos específicos, como 

entrada e saída de dados, para serem disparados. Por exemplo, caso um malware só execute 

uma condição se o dia for uma data específica, torna-se difícil realizar essa detecção através 

de análise dinâmica [1]. 

Para o desenrolar do presente trabalho, as seguintes informações deverão ser 

recuperadas, seja de forma manual ou automatizada, através da análise dinâmica de malware: 

Tipo de malware; 

URLs de conexão; 

Arquivos criados, removidos e editados; 

Chaves de registro criadas, removidas ou editadas; 

Alvos pretendidos pelo malware analisado; 

Informações sensíveis presentes no malware. 

 

A coleta das informações obtidas em uma análise dinâmica de malwares geralmente é 

realizada através de sensores de software. Tais sensores podem ser construídos perante as 

especificações da análise ou softwares consolidados que permitem a extração das 

informações, como: Wireshark [40], Attack Surface Analyzer [41], Windows Sysinternals 

[42], etc. Todavia, caso o malware identifique a utilização de ferramentas padrão, é possível 

que este omita informações e tenha um comportamento diferente quando executado sem a 

presença de tais coletores.  

 

2.3  Packers 

Os packers inicialmente foram criados com o intuito de implementar aplicações 

capazes de realizar auto-extração[7], recurso geralmente utilizado com o intuito de reduzir os 

custos com armazenamento de informações. Porém, com as quedas de preços de dispositivos 

para armazenamento de dados, tal recurso tornou-se dispensável [7]. 
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Como é sabido, umas das etapas importantes para determinar as características de um 

malware consiste na realização de uma análise estática. Diante disso, os escritores de malware 

passaram a utilizar o conceito de packer com o objetivo de dificultar o processo de análise 

estática [1][7][8].  

 

2.3.1 Anatomia do packer 

A ação de packear um software, seja ele malware ou não, nada mais é do que 

converter o código objeto do binário em um formato especificado pelo packer. O formato 

especificado pelo packer é o que compõe a principal diferença entre os packers. Alguns 

possuem nesse formato o objetivo de serem rapidamente extraíveis (processo de unpack), 

outros se preocupam com a taxa de compressão e outros procuram inviabilizar a engenharia 

reversa do código que foi packeado.  

 Diante disso, a principal característica observada por analistas de malware durante a 

análise de um artefato que foi packeado é o mecanismo de unpack, que nada mais é do que 

tentar obter o código original a partir do código packeado.  

Em contraponto, apesar de ser conceitualmente simples, muitas vezes o mecanismo de 

unpack não é simples. Isso se dá majoritariamente pela grande variedade, e versões, de 

packers. Realizar o unpack de um algoritmo desconhecido já é por si só um árduo trabalho de 

engenharia reversa [1]. 

Apesar disso, existem diversas iniciativas para tentar criar mecanismos confiáveis, 

robustos e universais, ou seja, um método que permita realizar o unpack de qualquer artefato 

packeado [43] [44]. 

 

2.3.1.1. Unpaking stub 

 O stub é a porção do software packeado responsável por reaver o código original da 

aplicação. Sendo assim, o stub tende a ser uma pequena parte do software, que não interfere 

no código original do programa [1]. 

 

2.3.1.2. Tail jump 

O tail jump consiste na instrução que devolve o fluxo de execução do unpacking stub 

para o código original. É exatamente no momento que ocorre o tail jump que o código 

original do malware passa a ser executado [1]. 
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É justamente esse o momento que os analistas de malware buscam quando estão 

realizando o unpack manual de um artefato. 

 

2.3.2 Packers mais comuns 

A presente sessão prevê uma descrição sucinta dos packers mais comuns encontrados 

nos artefatos brasileiros analisados no experimento do presente trabalho. 

 

2.3.2.1. UPX 

O UPX é um packer de código aberto e grátis [1][7] distribuído sob a licença GPLv3 

[9] que possui como características marcantes uma alta taxa de compressão dos arquivo e uma 

rápida capacidade de descompressão (unpack) [9].  

 Além disso, como o UPX não foi desenvolvido com o objetivo de manter a segurança 

do código comprimido, e sim com o intuito de ser extremamente performático [9], realizar 

engenharia reversa em arquivos packeados com o UPX tende a ser uma tarefa trivial [1]. 

Existem inclusive ferramentas que, dado o binário packeado, geram o binário original, ou 

seja, o código original do artefato [45]. 

A abordagem do UPX consiste em reunir as seções (.text, .data, .idata, etc.) 

em uma única sessão chamada UPX1, que contém o código original cifrado e o unpack stub 

do UPX [7][9]. No momento da execução, por sua vez, outra sessão – UPX0, marcada com 

RWE (read, write e execute) – é carregada vazia no endereço mais baixo de memória e à 

medida que o unpacking stub realiza sua execução, a sessão UPX0, outrora vazia, é 

preenchida com o código original da aplicação. A imagem seguinte ilustra o fato: 
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Figura 1: UPX. 

 
 

2.3.2.2. PECompact 

O PECompact é um packer comercial desenvolvido com o foco em velocidade e 

desempenho, não sendo este desenvolvido com o foco em segurança [10]. Outro motivador 

para o uso do PECompact por parte dos escritores de malware reside na possibilidade de 

confecção de plug-ins por terceiros, o que pode tornar o processo de debug ainda mais 

complicado [1]. 

Do ponto de vista de uma análise manual do PECompact, com o objetivo de reaver o 

código original, ele é tão trivial quanto o UPX. O tail jump dos malwares packeados com o 

PECompact pode ser verificado como a instrução jmp eax, seguida de diversos bytes nulos 

(0x00). 

 

2.3.2.3. ASPack 

Diferente do UPX e PECompact, o ASPack foi desenvolvido deliberadamente com o 

intuito de dificultar a realização da análises nos softwares packeados com ele [1][11].  

O ASPack utiliza auto-modificação do software, o que torna difícil a utilização de 

breakpoints – que podem causar a interrupção do programa – [1]. 
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Em contrapartida, por ser um packer amplamente utilizado, não é incomum 

encontrarmos ferramentas que fazem o unpack automático, ou tutoriais que ditam o fluxo 

necessário para o unpack manual [1].  

 

2.3.2.4. Themida® 

O Themida® é um dos packers mais sofisticados disponíveis. Sendo o ele detentor de 

funcionalidades que permitem prevenir análises em VMWare, em debuggers e diante de 

programas auxiliares como os visualizadores de processo, dentre eles o Procmon, este é um 

dos mais difíceis packers de serem analisados [1][13]. 

Um agravante reside no fato deste possuir códigos que são executados em modo 

kernel, o que insere diversas peculiaridades e restrições [1][13]. 

Apesar de tantas funcionalidades, o que torna o Themida® um packer que vai além do 

comportamento padrão é o fato deste possibilitar a execução do código original no contexto 

de um conjunto de instruções virtuais implementadas por ele [12]. Ou seja, o Themida® é 

capaz de converter o código x86 original em uma linguagem intermediária interpretada por 

sua própria máquina virtual em tempo de execução. Dentre outros, isso confere a 

indisponibilidade de analisar diretamente o código packeado, e fornece um mecanismo anti-

debug que estará presente durante toda a execução do binário [12].  

Em contraponto às diversas funcionalidades, os binários packeados com o Themida® 

tendem a ser maiores e mais lentos que os demais [1]. 

 Diante de tal comportamento, nos experimentos realizados para a extração das 

informações necessárias para o desenrolar deste trabalho, foram extraídas apenas informações 

comportamentais dos malwares packeados com o Themida®.  

 
Segue uma tabela que resume o comparativo entre os packers e seu nível de 

sofisticação, dificuldade de unpack e propósito: 

 

Packer Sofisticação técnica Dificuldade de unpack Propósito 

UPX Baixa Baixa Desempenho 

PECompact Média Baixa Desempenho 

ASPack Média Média Segurança 

Themida® Alta Não se aplica Segurança 
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  2.4  Ferramentas de análise, categorização e detecção 

Com o objetivo de extrair informações consideradas relevantes para o 

desenvolvimento do presente trabalho, foram utilizados três sistemas que se propõe a 

categorizar, extrair informações e classificar malwares. Cada um dos sistemas utilizados são 

descritos nos sub-tópicos abaixo. 

2.4.1 Virus Total 

O Virus Total é um serviço online que permite que arquivos ou URLs sejam enviados 

de modo a determinar, através da execução do artefato em engenhos de diversos fabricantes 

de antivírus, se existe conteúdo malicioso associado ou não [28]. 

A taxa de detecção de um determinado artefato é dado pelo Virus Total através de um 

parâmetro chamado “Detection ratio” [28], no formato 

QuantidadeDeAntivirusQueDetectaram/QuantidadeDeAntivirusTestados, a imagem 

seguinte ilustra o fato:  

 

 
Figura 2: Virus Total – detection rate. 

Além de fornecer uma taxa de detecção o Virus Total permite que algumas 

informações relativas à análise estática sejam observadas, dentre elas: packers detectados, 

informações básicas sobre o cabeçalho do PE (Portable Executable), seções do PE, lista de 

DLLs importadas, lista de DLLs exportadas, etc. [28] A imagem seguinte ilustra o fato:  
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Figura 3: Virus Total – informações análise estática. 

 
Por fim, dentre outros, o Virus Total fornece ainda informações genéricas que 

possibilitam verificar a primeira data de submissão do artefato, o nome original do arquivo em 

seu primeiro envio, tamanho do arquivo e tipo de malware (baseado nos antivírus) [28]. 

Algumas dessas informações podem ser observadas na imagem seguinte: 

 

 
Figura 4: Virus Total – informações de meta-dados. 
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  2.4.2 Simseer 

Simseer é uma suíte de programas disponibilizados através de um serviço online [29]. 

Tais serviços fornecem a possibilidade de: buscar artefatos (em formato ELF ou PE) baseado 

em sua semelhança, visualizar a similaridade entre programas e agrupar artefatos que são 

similares entre eles [29]. 

Tal suíte de programas permite realizar a comparação de malwares mesmo que estes 

estejam packeados, sejam metamórficos ou polimórficos. Isso é feito através de seu 

mecanismo de unpacking [30]. 

Os atributos utilizados para a comparação, extraídos do malware, são cabeçalhos de 

arquivos, código objeto, símbolos, informações de debugging, realocações, informações de 

linkagem dinâmica, etc. [30][31]. Essas informações são tratadas em formato de objetos 

matemáticos como: vetores, conjuntos, conjuntos de vetores, strings, árvores e grafos. 

Uma vez convertidos em elementos matemáticos o algoritmo de comparação se baseia 

em distâncias, rNN (Range Nearest Neighbour),  para realizar a classificação ou similaridade 

[31]. 

O presente trabalho fez uso do Simseer de modo a classificar os artefatos utilizados no 

experimento em clusters que determinam seu comportamento. A Figura 5 ilustra uma 

classificação realizada no Simseer. 

 

 
Figura 5: Simseer – Resultado. 

 

2.4.3 Autópsia 

O Autópsia é o protótipo de uma ferramenta comercial de código fechado 

desenvolvida pela Tempest Security Intelligence e foi gentilmente cedida para os 

experimentos do presente trabalho.  
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O propósito do Autópsia é promover uma pré-análise de malware unindo 

características de análise estática e análise dinâmica. Isso é feito através de seu modus 

operandi que é descrito nesta seção. 

 

2.4.3.1. Arquitetura 

O Autópsia é composto por um conjunto de três módulos que se integram para gerar 

um resultado final, a saber: Mw-Processor, Mw-Dissector e AutopsUI. A imagem seguinte 

ilustra o fluxo de informações no sistema: 

 

 
Figura 6: Autópsia – Arquitetura. 

 

O AutopsUI é um front-end web que permite ao analista de malware enviar um ou 

mais artefatos, visualizar relatório das análises, fazer buscas baseado nos campos extraídos, 

baixar dados não processados, visualizar o tráfego de rede durante a execução do malware, 

etc. 
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Uma vez submetido o malware o mesmo é enviado ao MW-Processor, que utiliza 

dois módulos distintos, sendo um para análise estática e outro para análise dinâmica. A 

análise estática permite extrair os seguintes dados: 

 

MD5; 

Tecnologia de desenvolvimento; 

Tipo de Packer; 

Lista de funções importadas; 

Lista de funções exportadas; 

Tamanho do artefato; 

Strings do binário; 

Seções do PE. 

 

Como dito anteriormente, em paralelo à análise estática é realizada uma análise 

dinâmica do binário. Os dados extraídos através desta análise dinâmica do Autópsia são os 

seguintes: 

 

Dump do tráfego de rede; 

URLs requisitadas durante a execução malware; 

Protocolos de rede utilizados; 

Chaves de registro que foram inseridas, removidas ou alteradas; 

Lista com todos os arquivos que foram criados, removidos ou editados; 

Strings presentes no processo do malware durante a sua execução; 

Lista de chamadas ao sistema operacional realizadas pelo malware. 

 

Aprovisionado com tais informações o Autópsia as direciona do MW-Processor para o 

MW-Dissector. O MW-Dissector tem como funções formatar e salvar os dados gerados 

durante a execução do malware em um formato privado desenvolvido pela Tempest, bem 

como transformar parte dos dados gerados no MW-Processor em informação. Tais 

informações descrevem comportamentos outrora mapeados por analistas de malware, dentre 

eles: 

Determinação do tipo de malware (classificação); 

Técnicas anti-debugging já conhecidas; 

Alvos que o malware se propõe a atacar; 
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Semelhança com malwares já conhecidos; 

Grau de sofisticação do malware; 

Presença de e-mails; 

Indícios da presença de servidores FTP, servidores de IRC, etc.; 

Utilização de algoritmos de criptografia. 

 

Uma vez disponíveis tais informações, estas são formatadas em HTML e exibidas ao 

analista de malware que utiliza a ferramenta através da interface web AutopsUI. 
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  3 EXPERIMENTO 

 

3.1  Metodologia 

Apesar de conter dados de uma pesquisa quantitativa, o presente trabalho apresenta 

características e inferências geralmente observadas em trabalho qualitativos, uma vez que as 

pesquisas qualitativas buscam uma relação entre o mundo real e o objeto  da pesquisa com o 

intuito de justificar as divergências e/ou lacunas existentes entre as informações colhidas [14]. 

3.1.1 Procedimento metodológico  

Nesta seção são descritos os procedimentos metodológicos utilizados para a realização 

da presente pesquisa. 

 

3.1.2 Ambiente de execução 

Todos os malwares analisados são executados tanto nas ferramentas Simseer, 

Autópsia e VirusTotal, quanto manualmente. Por serem ferramentas automatizadas, ou 

mesmo em avaliação, todas as informações providas por elas servem apenas como indícios 

que são validados manualmente.  

O ambiente para a execução dos artefatos é composto por três máquinas: a máquina 

que executa o malwere, um gateway que registra as atividades de rede provenientes da 

máquina que executa o malware e uma máquina de apoio para a extração de informações 

estáticas. 

A máquina que executa o malware é uma máquina virtual Windows XP sp3 com 

instalação padrão. São adicionados os softwares: OllyDbg [50] para a realização do 

debugging, engenharia reversa, análise estática e análise dinâmica, RDG Packer Detector para 

a detecção de packers [49] e a suíte de softwares Sysinternals, que permite, dentre outros, a 

monitoração dos processos, arquivos criados, removidos e editados, bem como chaves de 

registro removidas, editadas e inseridas [48]. 

A máquina que é o gateway da máquina que executa o malware é uma máquina real 

com processador Core 2 Duo, 4GB de memória RAM, 250GB de disco e instalado o sistema 

operacional Ubuntu 10.12. Nesta máquina está instalado o Wireshark versão 1.6.7 que é 
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utilizado como software de sniffer de rede para a captura do tráfego de rede oriundo da 

máquina de executa o malware. 

A máquina de apoio é um MacBook Pro com processador Core 2 Duo, 4GB de RAM, 

500GB de disco e sistema operacional Mac OSX 10.7. 

 

3.1.3 Amostra 

A amostra coletada se refere a 191 artefatos maliciosos brasileiros, selecionados a 

partir de um universo de coleta de 1784 malwares distintos, correspondendo a 

aproximadamente 10% deste total.  

O mecanismo de coleta utilizado para a realização da coleta dos 1784 malwares, que 

está além do escopo deste trabalho, se baseia no conceito de client honeypot, sendo capaz de 

simular a interação de um usuário com hosts comprometidos e que servem como servidor de 

comando e controle. Outra fonte de captura se baseia na utilização de contas de e-mail falsas, 

sendo esta fonte de recebimento de campanhas de malware e phishing.  

O critério de escolha dos 191 artefatos se baseia na similaridade de software após a 

remoção dos packs, que não excede 80% entre cada artefato, bem como a experiência em 

verificar a similaridade dos artefatos. Ou seja, a despeito do grande volume de artefatos 

observados por companhias de antivírus, estes são em muitos casos variações de um mesmo 

artefato. Tais variações existem basicamente entre as gerações de malwares com o intuito de 

subverter os mecanismos de checagem de assinatura dos antivírus. Portanto, o ponto chave 

para a escolha dos artefatos reside na seleção de artefatos com a menor similaridade possível. 

Um fator limitante no tamanho da amostra escolhida reside no fato de todos os 

artefatos serem analisados de forma manual, o que consome, em média, 4 horas de trabalho 

por artefato. 

O mecanismo utilizado para determinar se um determinado artefato é de origem 

brasileira se baseia nas seguintes heurísticas: idioma utilizado na campanha de distribuição 

(em casos de campanhas por e-mails), indícios da origem a partir de informações extraídas do 

binário ou C&C (comentários, nomes de funções, strings, estrutura do C&C, logins, senhas, 

estrutura de bancos de dados, etc.) e nacionalidade dos alvos afetados. 

A amostra coletada é dividida em apenas 9 partes, sendo cada parte um mês relativo ao 

momento em que foi realizada a coleta do malware. As partes estão divididas nos seguintes 

meses: setembro de 2012, outubro de 2012, novembro de 2012, dezembro de 2012, janeiro de 

2013, fevereiro de 2013, março de 2013, abril de 2013 e maio de 2013. 
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  3.1.3.1. Perfil da amostra 

O perfil da amostra coletada se define em 18 características: data da coleta/análise, 

data da primeira análise no vírus total, grau de detecção do vírus total, md5, tecnologia 

utilizada, tipo de malware, arquivos baixados, URLs relacionadas, tipo de engenharia social 

utilizada, packer, comando e controle (IRC, e-mail, FTP, HTTP, MYSQL, MSSQL, etc.), 

criptografia, alvos, presença de técnicas anti-debug, formato do arquivo, protocolos de rede, 

threshold do Simseer, resultado do Simseer. 

 

A extração das características é realizada segundo os seguintes critérios: 

3.1.3.1.1. Data da coleta/análise 

Dado o mecanismo de coleta, que está além do escopo deste trabalho, este 

disponibiliza os artefatos a medida que são identificados. A data de coleta/análise é tal qual a 

data que o artefato foi coletado, sendo a sua análise realizada no mesmo dia.  

Um fator importante reside no fato de que a análise é realizada no mesmo dia da 

coleta, uma vez que é observado um tempo de vida bastante curto entre a distribuição do 

artefato e o tempo em que tal artefato se mantem ativo. Tem-se por ativo o tempo em que o 

C&C controle de onde são baixados os arquivos necessários para sua execução está 

disponível. 

3.1.3.1.2. Data da primeira análise no vírus total e grau de 
detecção 

 
Sendo uma ferramenta de análise bastante difundida entre a comunidade de analistas 

de malware, o vírus total permite a consulta se um artefato já foi enviado através da URL 

https://www.virustotal.com/pt-br/file/upload/?sha256= informando o 

sha256 do arquivo. Como resposta o vírus total informa uma URL que contém (caso já tenha 

sido enviado), dentre outros, a primeira data de envio do artefato. A partir daí esta informação 

pode ser registrada. 

Outro atributo presente na URL de retorno do vírus total é o grau de detecção. Esta 

informação determina a quantidade de antivírus que conseguiu detectar o artefato e o número 

de antivírus que foram testados.   
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  3.1.3.1.3. MD5 

A extração do MD5 é feita utilizando o programa md5 da máquina que porta o sistema 

operacional MAC OSX versão 10.7, através do seguinte comando:  

TheBox:Malwares myUser$ md5 artefato.exe  MD5 

(artefato.exe) = b83580dc210cc59982fd4052142ab329. 

 

3.1.3.1.4. Tecnologia utilizada 

A tecnologia utilizada se divide em dois casos: cliente e servidor. A inferência da 

tecnologia utilizada no servidor, normalmente o C&C, se baseia no banner do servidor, 

protocolo de comunicação ou extensão das URLs requisitadas pelo malware. 

No momento em que se deseja identificar a tecnologia utilizada pelo no servidor são 

analisadas as informações presentes no arquivo de log de rede, capturado pelo Wireshark 

durante a execução do artefato malicioso. 

A identificação da tecnologia utilizada no desenvolvimento do cliente por sua vez é 

realizada através das seguintes inferências: DLLs importadas, strings presentes no binário, 

trechos inseridos por compiladores, cabeçalho do arquivo. A presença da DLL relativa ao 

Visual Basic é um indício de que o código foi escrito em Visual Basic. A presença de Strings 

contendo informações como “BORLAND DELPHI” é um indício que a aplicação foi escrita 

em Delphi ou “MSVC Visual C++” é um indício de que a aplicação foi escrita em C++. O 

cabeçalho do binário permite, principalmente através do magic number, identificar softwares 

escritos em .NET ou Java.  

 

3.1.3.1.5. Tipo de malware 

O tipo de malware, ainda que não haja um consenso quanto à taxonomia, é definido ao 

final da análise manual. Os critérios utilizados são os seguintes; um trojan é todo malware que 

obtém informações externas à máquina e executa uma ação a partir desta informação; aqueles 

artefatos que apenas baixam um binário e o executam são além de trojans downloaders; os 

malwares classificados como PACs são aqueles que baixam um arquivo em formato PAC e o 

executam, criando a inclusão de um proxy no browser; o web injector é considerado quando 

ao acessar uma página de um alvo é verificada a inserção de um HTML falso sobre a página 

original; os key loggers são identificados quando as informações de dados digitados são 
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encontradas em arquivos de texto inseridos durante a análise ou quando as informações 

digitadas são enviadas ao servidor; os malwares que fazem uso de engenharia social são 

observados quando não há nenhuma outra ação que não a de solicitar login, senha e tabela de 

senhas; backdoors são classificadas quando ao final da execução do malware é identificado 

que um serviço foi instalado ou uma porta foi aberta; são identificados como botnets aqueles 

malwares que se conectam a um servidor de IRC e esperam comandos ou quando se 

comunicam com um servidor de C&C solicitando constantemente uma ação a ser realizada. 

  

3.1.3.1.6. Arquivos baixados, removidos e editados 

A verificação de quais arquivos foram baixados se dá através das ações de 

modificação, inserção ou remoção de arquivos presentes no log de eventos do Windows 

durante a execução do artefato malicioso. O log de eventos do Windows é capturado através 

do software Process Monitor presente no pacote Sysinternals. 

 

3.1.3.1.7. URLs relacionadas 

As URLs relacionadas são observadas manualmente no log de rede capturado e salvo 

pelo Wireshark na máquina de serve como gateway. 

 

3.1.3.1.8. Tipo de engenharia social utilizada 

O tipo de engenharia social utilizada na campanha de distribuição do malware é 

observada manualmente no momento da coleta do artefato. No caso da navegação ativa em 

busca de sites comprometidos, quando encontrado um indício da presença de um malware é 

visualmente observado qual o fator que motiva o usuário a clicar no link, como mensagens do 

tipo “aumente seu pênis”. No caso de campanhas através de e-mail, é lido e conteúdo do e-

mail, como “clique aqui para regularizar sua situação cadastral”. 

 

3.1.3.1.9. Packer 

A identificação do packer é realizada tão somente através do software RDG Packer 

Deterctor [49].  
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  3.1.3.1.10. Comando e controle  

A identificação do comando e controle é realizada através da análise das informações 

presentes no log de rede capturado durante a execução do malware. É considerado um C&C 

um host para onde são enviadas informações a partir do host infectado ou o host que fornece 

informações que determinam a execução de uma atividade no host infectado. 

 

3.1.3.1.11. Criptografia  

A utilização ou não de criptografia é observada em três cenários: nas strings presentes 

no binário, nas informações enviadas ao C&C e no canal de comunicação entre o malware e o 

C&C. Caso não haja nenhum tipo de ofuscação nas strings, nas informações enviadas ao 

C&C e no canal de comunicação o malware é classificado sem uso de criptografia. Onde há 

algum mecanismo de ofuscação da informação é analisado o algoritmo utilizado através de 

engenharia reversa da função de cifragem. No caso da identificação do canal de comunicação 

como sendo um protocolo padrão, esta informação está disponível no log de rede capturado e 

interpretado pelo Wireshark. 

 

3.1.3.1.12. Alvos  

A identificação dos alvos pode ser realizada de diversas formas, sendo muitas vezes 

dependente do tipo do malware. Os principais cenários de identificação dos alvos do malware 

no presente trabalho são: 
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  • Navegação ativa: uma vez executado o artefato malicioso é realizada a navegação 

e autenticação nos potenciais alvos do malware. São acessados sites de bancos, 

companhias aéreas, sistemas de proteção ao credor, e-mails, etc. Uma vez 

acessados os sites, são procurados indícios de páginas falsas, como erros de 

renderização das páginas. Posteriormente espera-se que as informações sejam 

enviadas ao C&C. Caso seja constatado a presença de informações fornecidas 

durante a navegação em requisições ao C&C é possível determinar alguns destes 

alvos. 

• Informações no C&C: eventualmente os servidores de C&C controle permitem, 

através de requisições realizadas pelo malware, visualizar informações já 

subvertidas. Diante de tais informações é possível inferir quais alvos são preteridos 

pelo artefato malicioso. 

• Informações baixadas ou presentes no binário: nos malwares do tipo PAC os 

alvos do malware normalmente estão explícitos no arquivo de formato PAC, uma 

vez que são necessárias as URLs para a configuração do proxy. Existem ainda 

malwares que carregam informações como HTMLs falsos de suas vítimas ou 

mesmo strings que indicam os objetivos do artefato. 

• Campanha: através da campanha de distribuição é possível verificar alguns 

potenciais alvos que são explicitamente citados. 

 

3.1.3.1.13. Presença de técnicas anti-debug 

A presença de técnica de anti-debug é observada no momento em que o malware é 

inserido no debuger. Quando o malware possui algum mecanismo anti-debug é constatado 

que o mesmo, em alguns casos, informa que não permite a execução em tal ambiente ou faz 

jumps para áreas de memória onde não há código de máquina executável.  

É buscado ainda identificar distinções entre a execução dentro ou fora de um debuger 

a partir dos arquivos modificados ou criados, tráfego de rede, edição de chaves de registro, 

etc. 
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  3.1.3.1.14. Formato do arquivo 

O formato do arquivo é verificado através do programa file presente na máquina de 

apoio através do seguinte comando: 

 

TheBox:Malwares myUser$ file artefato.exe  

PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-     

bit.  

 

3.1.3.1.15. Protocolos de rede 

Os protocolos de rede utilizados são verificados manualmente através da análise do 

arquivo de log de rede gerado durante a análise do artefato pelo Wireshark. 

 

3.1.3.1.16. Dados do Simseer 

Os dados do Simseer são obtidos através da submissão do artefato a partir da interface 

web do mesmo. Uma vez submetido o artefato a Simseer gera uma página com o resultado. 

 

 

3.2  Análise de dados e resultados obtidos 

 
No presente capítulo são discutidas as informações obtidas sobre os malwares 

analisados nos últimos meses para a presente pesquisa. Na primeira parte serão expostos os 

dados obtidos e nas seções subsequentes tais dados são analisados a partir das características 

outrora determinadas. 

São ainda levantadas questões que podem elucidar determinados comportamentos e 

características presentes na amostra pesquisada. 

 

3.2.1 Dados obtidos e análise de dados 

A presente seção disserta sobre os dados obtidos no decorrer do trabalho, ilustrando 

diversos aspectos relevantes para a compreensão do funcionamento dos malwares brasileiros.  
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  3.2.2 Volume de malware 

Dentre os dados obtidos, é possível verificar a disposição temporal quanto aos meses 

nos quais os artefatos foram identificados, coletados e analisados. O mês com o maior volume 

de análises foi maio com 25% dos artefatos analisados, seguido por novembro com 15% do 

total, outubro com 13%, janeiro com 11%, dezembro com 9%, setembro e março ambos com 

8%, abril com 7% e fevereiro com o menor volume, apenas 4%. 

O gráfico da Figura 7 ilustra a curva formada na relação volume (em 

percentual)/tempo (em meses). 

 

 
Figura 7: Volume de malwares – distribuição temporal. 

 

Um ponto a ser considerado, no que tange a distribuição dos malwares em relação aos 

meses em que foram coletados e analisados, é  a ausência de constância. Aparentemente, não 

existe uma linearidade quanto à distribuição de artefatos maliciosos brasileiros.  

Tal fato pode ser evidenciado pelas constantes variações entre os meses após 

novembro, onde a partir dali sempre houve uma inversão na direção de crescimento da curva. 

É interessante considerar também os pontos de máximo de mínimo da curva. O mês de 

fevereiro deteve a menor taxa de artefatos dentre os meses pesquisados, apenas 4%. 

Inicialmente isso se dá pelo fato de fevereiro ser o menor mês do ano. Aliado a isso existe 

outro fator potencialmente impactante, é fato de fevereiro possuir em seu calendário uma das 

mais populares festividades nacionais, o carnaval ou mesmo início das atividades escolares. 
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Em contraponto à fevereiro, os dois pontos mais elevados da curva são novembro e 

maio, com respectivamente 15% e 25%. Apesar de não verificar nenhum motivo para tal, é 

possível observar que ambos são meses que precedem férias escolares. 

 

3.2.3 Grau de ineditismo 

Outro fator importante a ser considerado no presente estudo é o grau de ineditismo dos 

artefatos coletados em relação a ferramentas padrão de mercado. A ferramenta padrão que 

serve como base para mensurar este grau de ineditismo é o Virus Total. 

O Virus Total é considerado uma ferramenta consolidada quando o interesse é, além 

de obter informações de análise estática, avaliar se um determinado artefato, URL, etc. é 

malicioso ou não. 

Para tal, todos os artefatos utilizados na pesquisa foram enviados ao Virus Total, onde 

foi possível extrair, dentre outros, a data do primeiro envio de um artefato. 

Em contraponto à data de análise, foi possível verificar que a data de envio do artefato 

em relação a data da primeira submissão ao Virus Total foi tal que: as datas coincidem em 

33% dos casos, o Virus Total já havia recebido a amostra em 52% dos casos e em 31% dos 

casos a amostra foi analisada antes mesmo de ter sido enviada para o Virus Total. O gráfico 

da Figura 8 ilustra os percentuais: 

 

 
Figura 8: Percentual na relação – data de envio ao Virus Total/data da análise realizada. 
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É interessante notar que, dado o fato do Virus Total ser uma plataforma extremamente 

bem estabelecida, um grau de ineditismo de 31% e 17% de igualdade nas datas das amostras 

estudadas pode ser encarado como algo relevante. 

Tal fato leva a crer que os mecanismos de coleta utilizados possuem informações 

relativamente novas, estando a relação tempo/coleta aceitável. 

 

Foi possível verificar ainda a presença de alguns pontos fora da curva quanto à data de 

envio ao Virus Total. O gráfico da Figura 9 ilustra as curvas relativas à data da análise e as 

datas de envio ao Virus Total: 

 

 
Figura 9: Percentual na relação – data de envio ao Virus Total/data da análise realizada. 

 
Como pode ser observado, existe um ponto extremamente fora da curva, indicando 

que a data da análise foi muito aquém da data de envio ao Virus Total. Tal artefato, é 

constantemente reenviado ao Virus Total, o que significa que o mesmo é reutilizado sem que 

sua assinatura não seja identificável. Por se tratar de um artefato aparentemente simples, 
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dadas as informações, não foi possível obter um motivo satisfatório para o seu constante 

reenvio. 

Contudo, foi possível encontrar um artefato cuja data de seu primeiro envio ao Virus 

Total se deu no decorrer da compilação deste trabalho. Tal artefato até o dia 17 de julho de 

2013, ainda não havia sido submetido ao Virus Total, o que corrobora a ideia de que o 

mecanismo de coleta empregado consegue capturar uma variedade relativamente nova de 

artefatos. 

 

3.2.4 Taxa de detecção 

Dentre outros, além da data de análise, o Virus Total fornece uma informação 

chamada Detection ratio, doravante taxa de detecção. A taxa de detecção do Virus Total é 

obtida segundo o resultado da análise do artefato nos engenhos dos antivírus associados. 

A taxa de detecção é dada no formato 

[QuantidadeDeAVsQueDetectaram]/[QuantidadeDeAVsQueTestaram]. É importante notar 

que a taxa de detecção descreve o quão susceptível  à detecção um artefato é. Essa detecção é 

realizada hoje pelos antivírus modernos através de uma combinação entre as clássicas 

assinaturas de software e heurísticas que indicam comportamentos potencialmente maliciosos. 

Tais heurísticas variam de antivírus para antivírus, mas geralmente aliam informações de 

análise estática, dinâmica, emulação da execução de códigos, etc. 

Para o presente trabalho, dado que existe uma variação na quantidade de AVs que 

testaram um artefato, a taxa de detecção será representada pelo resultado da divisão entre a 

quantidade de AVs que marcaram o artefato como malicioso, e a quantidade de AVs que 

testaram o artefato.  

Vale ressaltar ainda que a variação na quantidade de AVs que testaram o artefato pode 

ser consequência da adesão ou dissociação de antivírus ao Virus Total. Como consequência, 

por estarmos utilizando a data do primeiro envio para contabilizar a taxa de detecção, existe 

uma variação na quantidade de AVs testados. 

Por fim, outro fator que influencia na variação da quantidade de AVs que testam um 

artefato é o tipo de arquivo enviado. Alguns AVs associados ao Virus Total não processam 

em tempo real determinados tipos de arquivo. 

 

O gráfico da Figura 10 ilustra o percentual detecção de cada um dos artefatos 

presentes na amostra: 
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Figura 10: Percentual da taxa de detecção dos malwares. 

 

Como pode ser visto no gráfico da Figura 10, existe uma grande variação na taxa de 

detecção de cada um dos artefatos analisados. É notável que do total, 7% dos artefatos 

possuem um grau de detecção menor que 30%, ou seja apenas 3 em cada 10 antivírus os 

classificaria como malicioso. Outro fato interessante é verificar a que apenas 2% dos 

malwares analisados possuem um grau de detecção acima de 90%, ou seja, 9 em cada 10 AVs 

os classificariam como malware.  

Por fim, temos que a taxa média de detecção dos artefatos estudados é de 60%. Tal 

número indica que é relativamente alta e rápida a taxa de detecção média dos artefatos 

brasileiros. Uma das possíveis motivações para tal talvez seja a velocidade com que o ataque 

é realizado. Em momento oportuno este assunto será novamente abordado. 

 

3.2.5 Taxa de detecção no Simseer  

Outra ferramenta utilizada para obter informações sobre a taxa de detecção de 

determinado artefato foi o Simseer. Tal escolha foi feita por este possuir o mesmo objetivo, 

porém um modus operandi diferente do Virus Total.  

O Simseer se baseia em heurísticas e similaridade de software para tentar classificar 

um artefato como sendo malicioso ou não. Como resultado o Simseer classifica um artefato e 

eventualmente o inclui em um cluster que determina o tipo do artefato. 
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Como pode ser visualizado no gráfico abaixo, o percentual de artefatos enviados que 

foram taxados como maliciosos é de 49%, e a taxa de artefatos não identificados como 

malicioso é de 51%. 

 

 
Figura 11: Percentual de detecção do Simseer. 

 

Esses números levam à crença de que o Simseer ainda não possui um nível de acurácia 

que o permita rivalizar com o Virus Total. O uso em conjunto, associado a possíveis 

atualizações no Simseer, não deve ser descartado, mas usado com parcimônia. 

Além disso, um fator negativista é o fato de o Simseer suportar apenas arquivos em 

formato ELF e PE, o que limita seu raio de atuação. 

 

Outra forma de visualizar os dados é através da forma como o Simseer os classificou, 

majoritariamente é: 51% dos artefatos não possuem grau de semelhança (usando o threshold 

de 0.7) com artefatos presentes na base, 39% dos artefatos foram classificados como Trojans, 

4% foram inseridos no cluster de adware, outros 4% foram classificados como maliciosos 

segundo sua heurística e 2% foram classificados em outros clusters. O gráfico da Figura 12 os 

dados: 
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Figura 12: Classificação dos tipos de malware no Simseer. 

 

3.2.6 Tecnologias utilizadas no desenvolvimento dos malwares  

A presente seção discorre sobre as tecnologias utilizadas no desenvolvimento de 

malwares. São aqui abordados; plataformas de desenvolvimento, packers, uso de criptografia 

e técnicas anti-debugging. 

 

3.2.6.1. Plataforma de desenvolvimento 

Diante da vasta quantidade de possibilidade para a construção de artefatos maliciosos, 

o presente trabalho se propõe a elucidar quais as plataformas mais utilizadas pelos 

desenvolvedores de artefatos maliciosos brasileiros.  

 

Uma vez que praticamente todo artefato malicioso busca obter algum dado, é 

extremamente necessário para este se comunicar com um servidor. Apesar do termo estar 

intimamente ligado ao conceito de botnet, consideraremos como comando e controle o 

destinatário de informações capturadas pelos malwares ou ainda o provedor de informações 

aos malwares. Dito isso, precisamos definir as tecnologias de desenvolvimento utilizadas para 

desenvolver o malware em si e as tecnologias utilizadas para suportar a recepção das 

informações subvertidas. 
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  3.2.6.1.1. Desenvolvimento do cliente 

Tenhamos por cliente o desenvolvimento do artefato malicioso em si. Após extraídas 

as informações pertinentes, foi possível constatar que a tecnologia mais utilizada pelo 

desenvolvedores de malware é o Borland Delphi.  

No total, 73% dos artefatos analisados utilizaram o Delphi como plataforma de 

desenvolvimento. A preferência é seguida pelo Visual Basic com 13%, a tecnologia C++ foi 

evidenciada em 8% dos artefatos, já tecnologia de desenvolvimento Microsoft .NET foi 

utilizada em 5% dos casos e a tecnologia Java em apenas 1%. O gráfico abaixo sumariza os 

dados: 

 

 
Figura 13: Percentual do uso de tecnologia de desenvolvimento do cliente. 

 

É interessante notar o alto volume de malwares escritos em Delphi. Tal fato 

provavelmente se dá por esta plataforma ter sido escolhida como padrão de desenvolvimento 

nos primórdios da criação de artefatos maliciosos aqui no Brasil. Tal qual acontece em outras 

áreas de desenvolvimento de software, quando uma tecnologia começa a ser utilizada, a 

tendência é que se perpetue, primordialmente por existir uma comunidade envolvida. Além 

disso é sabido que a plataforma de desenvolvimento Delphi é extremamente simples e 

produtiva, o que motiva aqueles que querem o maior retorno com o mínimo de trabalho. 

Por motivos semelhantes o Visual Basic também é bastante utilizado, uma tecnologia 

de desenvolvimento rápida e simples. 
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O C++ possivelmente é escolhido por alguns desenvolvedores devido a existência de 

uma gama de informações publicamente disponíveis, bibliotecas, trechos de código, etc. 

Um fator interessante nestas informações foi verificar a presença de 5% dos malwares 

desenvolvidos utilizando a plataforma .NET. Por ser extremamente integrada com o sistema 

operacional Windows, a plataforma de desenvolvimento .NET é extremamente intuitiva e 

simples de se desenvolver. Além disso, por ser uma tecnologia baseada em máquina virtual, o 

.NET executa uma linguagem intermediária, o código torna-se portável em qualquer versão 

do sistema operacional que possua o .NET Framework. 

A plataforma de desenvolvimento Java é bastante semelhante à .NET, todavia ela foi 

verificada em apenas 1% dos artefatos, enquanto a .NET esteve em 5%. Possivelmente isso se 

dá pelo fato das novas versões do Windows já possuírem o .NET Framework instalado por 

padrão, o que resultaria no aumento da superfície de ataque disponível para a ameaça. 

Ainda com relação aos artefatos desenvolvidos em .NET, é interessante notar sua 

distribuição no decorrer do tempo, todos os exemplares estão compreendidos entre o início de 

novembro e final de dezembro. Isso indica uma possível baixa na utilização desta tecnologia.  

 

3.2.6.1.2. Desenvolvimento do servidor 

A composição de um malware que busca subtrair informações, normalmente, é feita 

pelo cliente que infecta a máquina, discutido no tópico acima e pelo servidor que receberá 

esta informação. Primeiramente, é importante que o termo servidor, na presente seção não 

seja encarado como simplesmente um serviço que escuta uma porta em um endereço IP.  

O conceito empregado para a palavra servidor (ou até comando e controle) na presente 

seção deve ser de: software ou tecnologia, de qualquer natureza, que seja capaz de receber 

e/ou fornecer uma informação. 

Dentre as diversas possibilidades, é possível que as informações sejam transferidas 

através de requisições HTTP, FTP, banco de dados, e-mail, protocolo próprio, IRC, etc. Além 

disso, é bastante razoável a presença de malwares que possuem mais de um servidor de 

comando e controle. 

Outro fator relevante a ser considerado é o caso de malwares que possuem gatilhos 

específicos para realizar a comunicação com o servidor de comando e controle. Uma vez que 

neste experimento não foi possível garantir que todos estes gatilhos foram disparados, é 

possível que existam servidores de comando e controle não identificados. 
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Como resultado foi possível verificar que a forma mais presente de servidor de 

comando e controle dentre os artefatos é o HTTP, sendo este responsável por 48% dos 

servidores identificados. Em seguida o conceito mais utilizado é o de servidor de banco de 

dados, presente como servidor em 39% dos artefatos. O terceiro meio mais popular na 

amostra é o e-mail, com 9% do total. O penúltimo são os servidores de FTP, constituindo 3% 

das escolhas e por fim, com apenas 1% estão os servidores IRC. O gráfico ilustra os dados: 

 

 
Figura 14: Tipos de servidores de comando e controle. 

 

Existe ainda uma predileção entre os servidores de bancos de dados, onde dos 39% de 

servidores de banco de dados, 30% são constituídos de servidores MySQL e 9% são relativos 

ao Microsoft SQL Server. O gráfico da Figura 15 ilustra os números: 
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Figura 15: Percentual dentre os servidores de banco de dados. 

 

O primeiro fator a ser observado a partir da Figura 14 é o fato de apenas 1% dos 

servidores de comando e controle da amostra serem baseados no protocolo IRC. O fator 

motivacional disso é possivelmente explicado pela facilidade em se identificar este tipo 

tráfego de rede, muitas vezes considerado anômalo em redes corporativas. Isso, aliado à 

ausência de criptografia nativa –no protocolo IRC– o torna facilmente detectável.  

Evidentemente, caso o protocolo IRC seja tunelado dentro de outro protocolo, 

especialmente se o túnel possuir criptografia, e naturalmente fora de sua porta padrão, será 

extremamente mais custoso identificar um comportamento anômalo. 

 

Outra característica importante a ser mencionada é o fato de, em todos os servidores 

HTTP onde foi possível determinar a tecnologia de desenvolvimento utilizada, foi constatada 

a utilização da linguagem de programação PHP.  

O fato provavelmente é oriundo da simplicidade em se programar e realizar o setup 

inicial de um servidor PHP. O mesmo provavelmente explica a predileção pelo uso de 

servidores MySQL, que já possui em PHP todos os mecanismos de integração necessários, 

tanto para plataforma Windows quanto para plataforma Linux.  
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  3.2.7 Packers 

Os packers e crypters são largamente utilizados por projetistas de malware com o 

intuito de diminuir a taxa de detecção de um malware em relação a sua versão anterior e 

diminuir seu tamanho, tornando sua disseminação menos ruidosa. 

Como descrito em capítulos anteriores, existem diversos tipos de packers cada um 

com seu propósito, seja de desempenho, segurança, etc. Todavia, é importante salientar que 

nem todo software packeado é um malware. Packers são construídos, teoricamente, para 

serem utilizados em aplicações legítimas, com os mais diversos intuitos, dentre eles 

desencorajar a realização de engenharia reversa de código. 

Em contraponto, é possível afirmar que, tal qual nem todo software packeado pode ser 

taxado de malware, nem todo malware é necessariamente packeado. Os dados relativos aos 

packers utilizados pelos malwares da presente pesquisa corroboram a afirmativa. Do total de 

artefatos analisados, 38% destes não possuíam nenhum mecanismo de pack embutido. 

Dentre os demais mecanismos de pack o mais comumente identificado foi o UPX, 

presente em 33% da amostra. Outro packer bastante considerado na escolha por parte dos 

projetistas de malware é o PECompact, com 13% do volume total. O gráfico abaixo ilustra 

em detalhes o percentual de utilização dos packers: 

 

 
Figura 16: Percentual de packers utilizados pelos artefatos maliciosos. 
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Além do relativamente grande volume de malwares não packeados, foi possível 

verificar um grande número de artefatos que utilizam o UPX como mecanismo de pack. 

Como já discutido anteriormente, o UPX não possui como foco de atuação segurança, o que, 

para fins práticos, significa que é extremamente simples despackear um artefato packeado 

com o UPX. Tal mecanismo de unpack pode ser facilmente encontrada na Internet.  

Tal comportamento leva à crença de que a realização de engenharia reversa no binário 

malicioso não é considerado um problema para os escritores destes malwares. Outra hipótese 

seria subestimar o atacante e imaginar que este o faz como procedimento, sem o 

conhecimento técnico e quais as propostas relativas ao UPX. 

Por outro lado, foi possível evidenciar que apenas 1% dos artefatos utilizaram o 

Themida® como mecanismo de pack. Como descrito anteriormente, diferentemente do UPX, 

o Themida® possui foco em segurança, o que faz com que este seja utilizado em softwares 

proprietários. Aparentemente, os projetistas que utilizaram este mecanismo não querem que 

seja realizada engenharia reversa em seus códigos. Isso pode ser explicado pelo mecanismo 

de comando e controle utilizado pelas amostras que possuem este packer: banco de dados e e-

mail.  

Foi possível observar durante a realização das análises, que o envio de informações 

através de banco de dados e e-mail fazem uso dos protocolos MySQL e SMTP. Ambos os 

protocolos utilizam senhas para a autenticação. Uma vez que os serviços utilizam senhas, caso 

seja realizada uma engenharia reversa, seria teoricamente possível obter estas senhas. Munido 

de tais senhas, seria possível realizar qualquer ação com as informações obtidas. Acredito que 

este é o motivo pelo qual o projetista escolheu utilizar um packer com foco em segurança.   

 

3.2.8 Uso de criptografia 

Da mesma forma que a criptografia pode ser utilizada para garantir a integridade e 

confidencialidade dos dados trafegados, [34] escritores de malwares podem utilizar os 

mesmos mecanismos de modo a tornar sua análise mais complexa. 

Todavia, dentro da amostra pesquisada, o volume de malwares que fazem uso de 

alguma forma de criptografia foi muito baixo, apenas 17%. Outros 83% não fazem uso 

explícito de algoritmos de criptografia. O gráfico da Figura 17 ilustra tal situação: 
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Figura 17: Percentual de artefatos maliciosos que fazem ou não uso de criptografia. 

 

Apesar de ser utilizado por uma pequena porção de artefatos maliciosos, é possível 

verificar variações na utilização de algoritmos de criptografia. 

Inicialmente, foi possível observar uma distinção entre o que se pretende garantir com 

a criptografia.  

Alguns projetistas de malware buscaram garantir que o canal de comunicação entre o 

servidor e o cliente fosse virtualmente inviolável, fazendo uso neste cenário do conjunto de 

protocolos que compõe o HTTPS. 

Outros projetistas de malware por sua vez tentam garantir que apenas os dados, e não 

o canal de comunicação, trafegados sejam cifrados. Isso foi feito utilizando conceitos de 

chave simétrica. O problema de se utilizar criptografia de chave simétrica neste cenário é que, 

a chave secreta precisa necessariamente estar disponível para o binário, esteja a chave 

embutida ou seja ela baixada –neste caso, através de um canal inseguro. Por sua vez, estando 

a chave disponível para o binário, consequentemente esta está passível de recuperação através 

de engenharia reversa de código. Por não ser gerada em tempo de execução, como no caso de 

chaves públicas, torna-se trivial após a obtenção da chave verificar os dados cifrados.  

 Em termos percentuais, o HTTPS foi utilizado em apenas 10% dos malwares que 

utilizam alguma forma de criptografia. Dentre as alternativas que buscam cifrar os dados a 

serem enviados (e não o canal de comunicação), 80% utilizam um algoritmo de cifra de fluxo 

privado, que aparentemente foi desenvolvido apenas para este propósito, e 10% fazem uso de 
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uma cifra de substituição simples aliada a inversão da ordem de escrita. A imagem abaixo 

ilustra parte dos dados cifrados: 

 
Figura 18: Parte de arquivo cifrado. 

 

Como pode ser observado, com alguns dados suprimidos, o resultado quando 

decifrados os dados acima é algo como: http://www.?????????????????.com.br. Como é 

sabido, cifras de substituição, são trivialmente quebráveis, o que torna esta escolha não tão 

adequada. O gráfico da Figura 19 sumariza o quão são utilizados os algoritmos de criptografia 

encontrados nos malwares que fazem uso de algum mecanismos cifragem. 

 

 
Figura 19: Algoritmos utilizados. 

 

O gráfico da Figura 20 sumariza a utilização dos algoritmos no volume total de dados 

utilizado neste experimento: 
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Figura 20: Sumário sobre o uso de criptografia. 

 

3.2.8.1. O princípio de Kerckhoff 

Foi possível observar falhas na construção dos algoritmos de criptografia, e isso se dá 

potencialmente por não ter sido respeitado o princípio de Kerckhoff [35], que dita: 

 

“Um método de cifragem não deve ser tal que precise ser secreto, ele deve ser tal 

que possa cair nas mão de inimigo sem que haja nenhum inconveniente.” [35] 

 

Em outras palavras, o que o princípio de Kerckhoff dita é que a força de um método de 

cifragem não pode ser basear no desconhecimento do método. Como pode ser visto, a 

resiliência dos algoritmos privados, muitas vezes se faz através da obscuridade do algoritmo. 

 

Por fim, foi possível verificar que há uma evolução no decorrer do tempo quanto à 

utilização de algoritmos de criptografia. Ilustrando, a última vez em que o algoritmo de 

substituição, dentro da amostra pesquisada, foi utilizado foi no dia 19 de novembro de 2012. 

A partir de então, pelas características dos artefatos, acredito que este foi substituído pelo 

algoritmo de cifra de fluxo, que perdura até o fim da pesquisa.  
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Além disso, a partir de março de 2013 começou a ser observada a utilização do 

conjunto de protocolos HTTPS nas comunicações entre malware e servidor de comando e 

controle. O gráfico ilustra o crescimento no uso destas tecnologias de cifragem de dados: 

 

 
Figura 21: Curvas de crescimento no uso de criptografia. 

 

Como pode ser observado, aparentemente a cifra de substituição caiu em desuso a 

partir de novembro de 2012. A partir desta data, provavelmente em substituição à cifra de 

substituição simples, passou a ser utilizada uma cifra de fluxo. Como tendência, o HTTPS 

apresentou crescimento a partir de março de 2013. 

  

3.2.9 Presença de técnicas anti-debugging 

Técnicas de anti-debugging são frequentemente utilizadas por escritores de malwares 

com o intuito de dificultar as análises estática e dinâmica de um artefato malicioso. 

Conforme abordado no tópico relativo a packers, estes muitas vezes são utilizados 

como mecanismos de anti-debugging, especialmente quanto o packer se propõe a prover 

segurança contra engenharia reversa do código executado. 
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Além dos packers, foi possível verificar a utilização de outras técnicas que objetivam 

dificultar o procedimento de debug. Dentre elas foi possível verificar o não funcionamento do 

artefato quando este é executado em uma máquina virtual, a não execução dentro de softwares 

de debug, como IDA Pro, OllyDbg e Immunity Debuger, ofuscação de códigos JavaScript, 

etc. 

No total de artefatos avaliados na presente pesquisa, 25% não utilizam nenhum 

mecanismo de anti-debugging. Dentre os restantes, 55% utilizam apenas os mecanismos de 

packer e 20% fazem uso, além do mecanismo de pack, pelo menos alguma outra técnica de 

anti-debug. A Figura seguinte ilustra os dados. 

 

 
Figura 22: Percentual de técnicas anti-debug utilizadas. 

 

As outras técnicas utilizadas para dificultar o debugging (ou engenharia reversa) se 

dividem em 74% de ofuscação do código JavaScript, 9% utilizam o Themida® com a 

funcionalidade de anti-debug, 6% utilizam um software chamado AutoIT como mecanismo 

para evitar a engenharia reversa e em 11% não foi possível determinar qual o mecanismo de 

repúdio à engenharia reversa.  

A ofuscação do código JavaScript é realizada por malwares do tipo PAC, que 

precisam baixar ou trazer consigo um código JavaScript. A ideia desta técnica de anti-debug é 

inviabilizar a leitura do código JavaScript. Esta técnica todavia se mostrou ineficiente e todos 

os códigos JavaScript foram trivialmente desofuscados.  
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Outro fator interessante é o crescimento no uso do Themida® com a funcionalidade 

anti-debug. Como já explicado em capítulos anteriores, o Themida® além de possuir uma 

linguagem intermediária e uma máquina virtual que a executa, o que torna sua engenharia 

reversa extremamente complicada , faz uso de diversas técnicas anti-debug. Conhecer tais 

mecanismos e elucida-los pode ser encarado como um desafio que vai além do escopo deste 

trabalho. 

Em complemento, foi observada uma característica vertical nos malwares analisados. 

Em 3% dos artefatos foi constatada a existência de heurísticas que fazem com que o malware 

não seja executado em ambientes virtualizados – testado apenas com o sistema de 

virtualização VMWare. 

Outra característica verticalmente observada foi, em 2% das amostras, a presença de 

um mecanismo que visa evitar a execução de um malware caso este esteja em um IP que não 

é brasileiro. Existem dois cenários: em um deles, o que o malware faz é uma requisição a um 

servidor que retorna o endereço IP utilizado na requisição. Internamente o malware checa se 

aquele IP é de origem brasileira ou não, caso afirmativo ele procede, senão ele se desativa. No 

outro cenário, o servidor – sob domínio do atacante –, realiza a filtragem, respondendo que a 

página não existe caso o IP seja estrangeiro e informando a página solicitada caso o IP seja 

brasileiro. 

O motivo por trás desta última característica é provavelmente para evitar que analistas 

de malwares, ou ferramentas automatizadas, utilizando IPs estrangeiros faça engenharia 

reversa. A primeira abordagem é facilmente subvertida, alterando o ponto de checagem no 

software em execução ou alterando a resposta do servidor. O segundo cenário por sua vez só 

pode ser verificado quando são realizadas requisições subsequentes à mesma página 

consecutivamente a partir de um IP estrangeiro e IP nacional. Caso seja detectada uma 

diferença entre as respostas, é conclusivo que o malware só executará suas ações sob tal 

cenário. Esse comportamento tende a subverter diversos mecanismos de análise de malware 

automatizada, especialmente aqueles que fazem uso de redes privadas para não terem sua 

origem identificada. 

 

3.2.10 Tipos de malwares 

A presente seção se propõe a descrever os tipos de malwares encontrados no decorrer 

das análises realizadas para o presente trabalho. É importante ressaltar o quão complicado é, 

em muitos casos, determinar o tipo de um artefato malicioso, uma vez que as características 
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que determinam o tipo de um artefato nem sempre são precisas, sobrando margem para a 

interpretação do analista. Além disso, existe a sobreposição de características, o que faz com o 

que um mesmo artefato possua mais de uma classificação.  

Portanto, para o presente experimento só foram classificados nesta sessão artefatos que 

são comprovadamente de um determinado tipo. Isso implica no fato de que podem existir 

mais artefatos de determinados tipos, mas nunca menos. 

O tipo de artefato malicioso mais encontrado é também um dos tipos mais simples de 

malware, o Trojan. Foram encontrados, dentro da amostra estudada, 34% de artefatos que 

contém características de Cavalos de Tróia. O percentual de Downloaders encontrados foi de 

22%, seguido de 16% de PACs, 15% de Web Injectors, 7% possuem key loggers, 4% utilizam 

o conceito de BHOs (Browser Helper Object), 4% de malwares que utilizam engenharia 

social, 1% deixaram uma backdoor explicita no host e 1% deliberadamente incluíram a 

máquina infectada em uma botnet. O gráfico abaixo explicita essas informações: 

 

 
Figura 23: Percentual dos tipos de malwares utilizados. 

 

Além do grande volume de Trojans é notório que diversos mawlares servem apenas 

como gatilho para baixar e executar outros artefatos maliciosos, esse é o papel do 

downloader.   

É interessante notar que os malwares que utilizam o conceito de PAC estão entre os 

mais utilizados pelos escritores de malware brasileiros, com 16% do total. O PAC nada mais 
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é do que a configuração automática de um proxy [37]. O conceito, criado pela Netscape em 

1996 [39] vem sendo utilizado por malwares brasileiros desde, pelo menos, 2011 [38]. Seu 

funcionamento é simples, um malware baixa um arquivo PAC que configura o navegador de 

modo que quando o acesso for a determinadas páginas, descritas no arquivo PAC, este seja 

realizado através de um endereço de proxy [36]. A escolha na utilização de PACs se dá 

provavelmente devido à sua grande facilidade de implementação. 

Existem ainda 15% de malwares, aqui denominados Web Injectors, que injetam 

conteúdo nos navegadores, exibindo páginas falsas enquanto o usuário pense navegar em uma 

página lícita. Foi observado ainda um comportamento bastante peculiar quanto a alguns 

artefatos deste tipo. O referido comportamento se dá pela alteração dos dados do boleto no 

momento em que é realizado o pagamento de alguma conta. Ou seja, o usuário, quando 

utilizando o Internet Banking para pagar uma conta, acaba pagando outro boleto. 

Um outro tipo de malware bastante interessante que foi evidenciado são os malwares 

que utilizam-se de engenharia social para obter êxito. Foram encontrados em 4% dos artefatos 

exemplares que faziam uso de engenharia social, solicitando que fossem digitados seus dados 

bancários. Uma curiosidade é que todos estes malwares tinham como alvo o banco Santander. 

Uma possível explicação para isso pode estar no fato de, até então, o Santander ter como 

segundo fator de autenticação uma tabela de senhas, que inclusive o malware solicitava que 

esta fosse digitada. 

Dois tipos de malwares relativamente populares em artefatos estrangeiros não foram 

evidenciados na amostra coletada: exploits e rootkits. O fato de não existirem exploits e 

rootkits na amostra estudada não implica na ausência destes tipos de malware em artefatos 

brasileiros, mas comprovadamente estes não possuem alta popularidade dentre os escritores 

de malware tupiniquins. 

Ademais, a ausência de exploits pode ser encarada como peça fora do modus operandi 

padrão na distribuição de malwares brasileiros. O fluxo de execução dos malwares brasileiros 

se baseia muito mais na engenharia social para fazer com que determinado artefato seja 

executado, do que na exploração de falhas de software. 

A ausência de rootkits por sua vez pode ser vista como reflexo da efemeridade dos 

artefatos estudados. Na maioria dos casos, não parece ser um problema o malware ser 

identificado, isso porque o tempo de vida útil destes malwares aparenta ser bastante baixo. 
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  3.2.11 Engenharia social na distribuição de malwares 

O fluxo de distribuição de malwares muitas vezes faz uso de técnicas de engenharia 

social, fato corroborado pela ausência de exploits nos malwares analisados. A presente seção 

se propõe a elucidar quais argumentos são mais utilizados para tentar convencer alguém a 

executar um determinado artefato. 

Os temas relacionados à área financeira foram os mais utilizados pelos responsáveis 

por distribuir os malwares, estando este tema presente em 68% da amostra pesquisada.  

Outro tema bastante comum é a utilização de fatos cotidianos e pessoais, como fotos 

de festas, vídeos, alteração em redes sociais, notícias e até mesmo casos midiáticos como o da 

morte do cantor Chorão foi verificado na amostra estudada. Este tema, aqui chamado de 

Pessoal, foi responsável por 12% das investidas em engenharia social.  

A terceira forma mais utilizada para ludibriar as potenciais vítimas foi o uso do apelo 

sexual. Tal apelo é descrito através de proposições como: “Minha vizinha chupa todo mundo 

aquela safada” ou “novinha sentando”. Outras proposições indicam o vazamento de 

informações pessoais sensíveis, vulgarmente chamados de “caiu na net” e até mesmo casos 

midiáticos, como o vídeo pornográfico da assessora do Senador Ciro Nogueira. 

 

 

 
Figura 24: Temas mais utilizados em engenharia social. 
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Foi possível ainda observar subdivisões quanto à engenharia social de cunho 

financeiro. O tema mais abordado foi “boleto bancário”, com 24% do total dentro do tema 

financeiro, seguido de “nota fiscal” com 20%. 

Outro ponto bastante explorado é o de vantagens financeiras, onde estão presentes 

orações como  “bilhete premiado”, “ganhe pontos”, “ofertas”, etc. Este tema foi observado em 

19% dos casos. 

Temas relativos à cobranças estão presentes em 18% dos casos. O tema que contém 

supostas indicações a serviços de proteção ao credor constituem 4%. Temas relativos a 

orçamentos, pendências com  a receita federal e contratos firmados constituem 

respectivamente 3%, 2% e 2%. Outros temas acumulam 7%. O gráfico da Figura 25 ilustra a 

divisão do tema financeiro no subtemas supracitados: 

 

 
Figura 25: Subtemas financeiros. 

 

A fim de ilustrar a divisão percentual de cada subtema dentro do contexto global dos 

dados relativos à engenharia social, segue o gráfico da Figura 26: 
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Figura 26: Visão geral no uso de engenharia social. 

 

3.2.11.1. Utilização de nomes de instituições 

Um ponto observado no decorrer das análises para o presente trabalho foi a utilização 

de nomes de instituições consolidadas, provavelmente com o intuito de agregar confiabilidade 

à engenharia social. 

As instituições que tiveram em algum momento seus nomes utilizados pelos artefatos 

do presente trabalho são: Banco Santander, Governo do Estado do Ceará, Serasa Experian, 

Petrobras, Claro, TAM, Banco Itaú, Casas Bahia, Clube Atlético Mineiro, Unesco, UOL, 

Facebook, Senac, Skype, Microsoft, MSN, Decolar.com. 

 

3.2.12 Alvos 

Uma das principais preocupações de quem analisa malwares é determinar quais são os 

alvos que aquele artefato se propõe a atacar. Esta seção descreve quais os objetivos e alvos 

dos artefatos analisados. 

A priori, todos os malwares analisados visam atacar uma máquina cliente. Não foram 

encontrados indícios, como varreduras, envio de pacotes formatados, etc., que indiquem que o 

artefato tenta atacar um servidor.  
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Também não foram encontrados malwares que explicitamente estejam ligados a ações 

de hacktivismo ou espionagem industrial. 

Os artefatos analisados em sua totalidade buscam afetar um cliente que pode prover 

diversas informações, desde lista de e-mails até contas bancárias. Os gráficos das figuras 27, 

28, 29, 30 e 31 resumem o percentual de malwares que ataca cada um dos alvos citados, 

divididos por área de atuação: 

 

 
Figura 27: Alvos – mídias sociais e e-mails. 

 

Como pode ser observado na Figura 27, os e-mails mais afetados pelos malwares são 

o Hotmail e o Gmail. Outro fator interessante observado foi a tentativa de obter acesso a 

clientes de e-mail, como Thunderbird e Outlook. O motivo para tal muitas vezes é a busca por 

arquivos WAB, que contêm a lista de contatos do usuário. Essa informação provavelmente é 

utilizada com o intuito de obter e-mails para envio de spam. 
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O gráfico seguinte ilustra o percentual de malwares analisados que atacam 

companhias aéreas: 

 
Figura 28: Alvos – companhias aéreas. 

 

Através das análises foi possível verificar que o objetivos dos escritores de malware 

em atacar as companhias aéreas está associado aos programas de fidelidade das mesmas. 

Munido das informações necessárias, é possível realizar o resgate de passagens aéreas. 

 

O próximo gráfico expõe o percentual de malwares que atacam empresas de proteção 

e recuperação de crédito.  

 

0.95%!

1.90%!

3.80%!

0.00%!

0.50%!

1.00%!

1.50%!

2.00%!

2.50%!

3.00%!

3.50%!

4.00%!

Azul!Linhas!Aéreas! Gol! TAM!

Companhias+aéreas+

Companhias!aéreas!



 
!

!
67!

!

  

 
Figura 29: Alvos – serviços de proteção ao credor. 

 Uma vez que serviços de proteção ao credor possuem um custo associado a cada 

consulta, é possível verificar sites que oferecem o serviço de consulta por preços mais baixos. 

É possível que tais sites façam uso de credenciais subtraídas, gerando o custo por consulta 

para os verdadeiros detentores de tais contas. Este deve portanto ser um fator motivacional 

para a presença de artefatos que atacam estes serviços.  

 

Foi observado ainda casos peculiares onde o malware tenta evitar que usuários 

acessem páginas que podem ajuda-lo a identificar indícios de fraude digital. Dentre esses 

sites, foi possível observar que alguns artefatos maliciosos atacam (simplesmente evitando 

que estes sejam expostos para o cliente infectado) os seguintes: Threat Expert, Phish Tank, 

Linha Defensiva, Virus Total e Virus Scan (Figura 30). 
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Figura 30: Alvos – sites de ajuda a detecção de fraudes digitais. 

 

Apesar das áreas supracitadas, o maior foco dos malwares brasileiros são os clientes 

de instituições financeiras. Isso se dá pelo rápido retorno do investimento em criar um 

malware com essas características. Diferentemente das campanhas de phishing, ataques 

direcionados, espionagem industrial, etc., o retorno no ataque a clientes de instituições 

financeiras é extremamente rápido. A partir do momento em que o malware é executado basta 

esperar o usuário se autenticar para realizar as ações desejadas. 

Como pode ser visto na Figura 31, os bancos que mais sofrem com esse problemas são 

respectivamente: Santander, Itaú, Banco do Brasil e Bradesco. Um dos fatores que leva a isso 

é a grande quantidade de clientes ativos que esses bancos possuem. 

Todavia, bancos considerados menores não estão imunes a este tipo de problema, 

como pode ser visto na Figura 31. 
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Figura 31: Alvos – instituições financeiras. 

 

Por fim, ataques que buscam clientes de outras instituições foram observados. Um 

caso curioso é a incidência de 2.85% dos malwares que atacam a empresa Telex Free. 

Porém, o caso virtualmente mais crítico ligado aos alvos identificados está ligado ao 

sistema InfoSeg. Foi identificado que 4.76% dos malwares analisados buscam atacar usuários 

do InfoSeg. O InfoSeg é um sistema que integra informações dos bancos de dados das 

secretarias segurança pública de todos os estados do país [47].  

A predileção por tal alvo é um indício de que o perfil baseado em ataques a clientes de 

instituições pode mudar nos próximos anos. 
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  3.2.13 Outros dados 

Foi possível ainda extrair algumas informações genéricas dos malwares, como 

formato de arquivos e protocolos de rede. 

3.2.13.1. Formato de arquivos 

Foram encontrados 5 formatos de arquivos diferentes: PE32, MS-DOS, .NET 

Bytecode e Bytecode Java. Em se tratando de formato de arquivo, os percentuais são: PE32 

com 49%, CPL com 42%, .NET Bytecode com 5%, Arquivos do MS-DOS com 3% e 

Bytecode Java com 1%. O gráfico abaixo ilustra o fato: 

 

  
Figura 32: Formato de arquivos. 

 

Como intuitivamente esperado, o formato de executável do Windows com 32 bits foi o 

formato de arquivo mais observado. O que chama atenção porém é o alto volume de artefatos 

que utilizam o CPL como formato de arquivo. Os arquivos CPL são applets do painel de 

controle do Windows [46]. Do ponto de vista do malware não existem grandes limitações 

quanto a utilização deste tipo de arquivo.  

Não foi possível neste trabalho determinar qual a motivação para tantos binário 

estarem escritos neste formato de arquivo. Todavia, é provável que este seja um mecanismo 

utilizado para dificultar a detecção do artefato por parte dos softwares de antivírus. É possível 

ainda, mas não necessariamente provável, que sua motivação derive do fato deste tipo de 
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arquivo não ser carregado diretamente como um PE32, e sim através de outro software 

presente no Windows, o RunDLL32.exe. Esse comportamento pode inicialmente desnortear 

analistas menos experientes, uma vez que para visualizar o código do CPL carregado a partir 

do RunDLL32.exe, é necessário fornecer alguns parâmetros adicionais.  

Outro ponto notório é a ausência de binários para plataforma de 64 bits. Tal fato pode 

ser explicado pelo fato de binários de 64 bits não serem executados em plataformas de 32 bits, 

enquanto, graças à compatibilidade retroativa do Windows, binários de 32 bits podem ser 

executados em plataformas de 64 bits. Neste cenário, a utilização de um formato de arquivo 

de 64 bits apenas diminuiria a superfície de ataque do artefato malicioso. 

Ademais, à medida que os sistemas operacionais deixarem de possuir compatibilidade 

retroativa com plataformas antigas, a tendência é que artefatos maliciosos com formato de 64 

bits apareçam em maior volume. 

 

3.2.13.2. Protocolos de rede 

No desenvolvimento da pesquisa foi possível capturar o tráfego de rede de diversos 

artefatos e observar quais são os mais utilizados. Para a presente seção foram sumarizados os 

dados relativos aos protocolos da camada de aplicação, a saber, o protocolos encontrados 

foram: DNS, HTTP, HTTPS, FTP, IRC, MySQL, MSSQL, SMTP (Figura 33). 

 

 
Figura 33: Percentual no uso de protocolos de rede. 
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Como pode ser visto, além do DNS, o HTTP é o protocolo de aplicação mais utilizado 

entre os artefatos. Isso provavelmente se dá pelo fato de ser extremamente difícil, sem a 

presença de assinaturas, distinguir em uma rede entre o tráfego de rede lícito de um usuário e 

o tráfego de rede gerado pelo malware. Em outras palavras, é relativamente fácil para um 

malware passar desapercebido através do protocolo HTTP. 

Pelas mesmas razões citadas acima é que se evidencia um número tão baixo de outros 

protocolos. O tráfego de protocolos como FTP, IRC, FTP, MySQL e MSSQL não é tão 

comum em redes corporativas, sendo inclusive muitas vezes impedido o tráfego destes 

protocolos em suas portas padrão. 
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  4 CONCLUSÕES 

 

No final do trabalho foi possível concluir que os malwares brasileiros, do ponto de 

vista técnico, não possuem um alto grau de sofisticação. Isso fica evidenciado na não 

utilização de conceitos considerados tecnicamente sofisticadas, como exploits e rootkits. 

Além da ausência de tais técnicas, foi possível observar diversas falhas arquiteturais, como 

um dos mecanismos de checagem de origem da máquina infectada, que pode ser facilmente 

subvertida. 

Ainda do ponto de vista técnico, apesar de não evidenciado, foram encontrados fortes 

indícios da presença de falhas clássicas presentes em aplicações Web nos servidores de 

comando e controle.  

Outra fraqueza foi evidenciada nas tentativas de garantir confidencialidade e 

integridade dos dados trafegados. Foram encontrados algoritmos de criptografia que vão de 

encontro as melhores práticas para tal disciplina. 

Em contrapartida às fraquezas técnicas identificadas, foi possível verificar uma grande 

engenhosidade e criatividade embarcada nos artefatos. Podemos citar a utilização de arquivos 

PAC como exemplo desta engenhosidade. Outro fator que torna as ameaças brasileiras 

extremamente perigosas é a sua capacidade de ludibriar seus alvos, utilizando os mais 

diversos temas como arma nas investidas através de engenharia social. 

 

4.1  Considerações finais 

Ao final do trabalho podemos identificar que os malwares brasileiros têm como 

principal alvo clientes de instituições financeiras que utilizam Internet Banking. 

Outros alvos são sistemas de comércio eletrônico, e-mails, redes sociais, sistemas de 

mensagem instantânea, etc. 

Vale lembrar ainda que indícios de ataques com foco em outros tipos de instituição, 

como governamentais, foram encontrados. Isso indica uma possível mudança no perfil dos 

artefatos maliciosos brasileiros. 
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  4.2  Trabalhos futuros 

 
Dado o panorama fornecido pela presente pesquisa, diversas linhas de pesquisas 

podem ser derivadas. Alguns desafios não foram concluídos e podem ser desenvolvidos como 

derivação deste trabalho, a saber: 

 

Packers: Elucidar o funcionamento do packers que possuem uma máquina virtual 

própria, quais suas instruções. Como realizar a engenharia reversa de artefatos 

packeados com esse tipo de mecanismo. Criação de uma ferramenta que possibilite 

uma engenharia reversa menos custosa destes artefatos.  

 

Identificação de grupos de malwares: outra área de pesquisa que pode ser derivada 

do presente trabalho é a identificação de grupos que desenvolvem malwares. Algumas 

das perguntas a serem respondidas são: quantos são, grau de instrução, idade, etc. 

 

Tempo de vida: outra linha de pesquisa que pode ser seguida é a identificação do 

tempo de vida dos malwares brasileiros. Isso pode servir de subsídio para a 

implementação de novas tecnologias de detecção de malware. 

 

Criptoanálise: uma linha de pesquisa que pode ser tomada é o estudo dos algoritmos 

“caseiros” desenvolvidos pelos projetistas de malware. Um melhor conhecimento 

destes algoritmos pode facilitar a obtenção de informações outrora subvertidas. 

 

Comparativo: um trabalho interessante a ser desenvolvido é o confronto das 

informações aqui descritas com informações de malwares estrangeiros. Tal 

informação pode sugerir tendências nos malwares brasileiros e como podemos nos 

defender. 
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