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RESUMO EXECUTIVO
Nesta edição do Cloud and Threat Report, analisamos os downloads de 
malware da nuvem e da web nos últimos doze meses. Os cavalos de Tróia 
representaram a maioria esmagadora dos downloads de malware, com 
invasores usando uma variedade de diferentes famílias de Tróia, além de 
técnicas de engenharia social, para atacar suas vítimas. A maioria dos 
downloads de malware ocorreu por meio de arquivos EXE/DLL do Windows 
ou documentos do Microsoft Office, já que os invasores continuam 
aproveitando a popularidade do Microsoft Windows, o sistema operacional 
mais usado no ambiente empresarial.

Também analisamos as fontes dos downloads de malware, onde 53% 
correspondiam a sites tradicionais e 47%, de aplicações na nuvem. Os 
downloads de malware da web se originavam em várias categorias de sites, 
principalmente sites de tecnologia e servidores de conteúdo. No caso 
dos downloads da nuvem, o malware procedia de centenas de aplicações 
diferentes, com as populares aplicações de armazenamento na nuvem 
encabeçando a lista. Tanto os downloads de malware da web quanto os da 
nuvem tendem a proceder de servidores localizados nas mesmas regiões 
que suas vítimas. 

Por fim, ao examinar os referenciadores mais populares de download de 
malware, obtivemos alguns insights sobre as técnicas que os invasores usam 
para distribuir malware. Os principais referenciadores incluem os motores 
de busca, uma vez que os invasores utilizam populares técnicas de SEO 
para figurar no topo dos rankings. Sites comprometidos e sites maliciosos 
criados para simular sites benignos são também referenciadores populares 
no download de malware.

DESTAQUES DO RELATÓRIO

 ›  Os cavalos de Tróia correspondem a 77% do 
total de downloads de malware da nuvem e da 
web, e são usados como uma ancoragem inicial, 
para depois distribuir vários tipos de payloads, 
incluindo backdoors, infostealers e ransomware.

 › 47% dos downloads de malware se originam 
em aplicações na nuvem, comparado a 53% de 
sites tradicionais, com invasores continuando 
a usar uma combinação de nuvem e web para 
atacar suas vítimas.

 › Os casos de phishing via download estão em 
ascensão, alimentados pelo uso de técnicas de 
SEO, por meio das quais os invasores conseguem 
posicionar PDFs maliciosos no topo das buscas 
dos motores de busca mais populares, incluindo 
Google e Bing.

 ›  Arquivos EXE e DLL respondem por quase 
a metade de todos os dowloads de malware, 
com invasores ainda visando o Microsoft 
Windows, enquanto que arquivos maliciosos de 
Microsoft Office estão em declínio e retornaram 
aos níveis anteriores ao Emotet.

 ›  A maioria dos downloads de malware continua 
procedendo de servidores localizados nas 
mesmas regiões que suas vítimas, com invasores 
distribuindo o malware pelo mundo de modo a 
evadir os delimitadores geográficos.
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SOBRE ESTE RELATÓRIO
A Netskope proporciona proteção de dados e contra ameaças a milhões de 
usuários em todo o mundo. As informações apresentadas neste relatório 
se baseiam em dados de uso anonimizados coletados pela plataforma 
Netskope Security Cloud e estão relacionados a um subconjunto de clientes 
da Netskope que deram sua autorização previamente. Este relatório contém 
informações sobre detecções realizadas pelo Next Generation Secure Web 
Gateway (Next Gen SWG) da Netskope e não considera o alcance do impacto 
de cada ameaça individual. As estatísticas deste relatório se baseiam no 
período de doze meses entre 1º de abril de 2021 a 31 de março de 2022.

 
Netskope Threat Labs
Integrado pelos pesquisadores de malware e ameaças na nuvem mais 
proeminentes da indústria, o Netskope Threat Labs descobre, analisa e cria 
defesas contra as últimas ameaças a dados e nuvem que afetam as empresas. 
Nossos pesquisadores são apresentadores e voluntários frequentes das 
principais conferências sobre segurança, incluindo DefCon, BlackHat e RSA.
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DOWNLOADS DE MALWARE
 
Categorias e Famílias de Malware

A esmagadora maioria (77%) dos downloads de malware da nuvem e da web 
são cavalos de Tróia. Os cavalos de Tróia são a primeira etapa do ataque 
cibernético, e sua meta é ludibriar a vítima para que ela baixe e execute 
o software que dará ao invasor a ancoragem inicial. Os cavalos de Tróia 
geralmente estão disfarçados de software legítimo e são usados para se 
beneficiar de eventos significativos. Por exemplo, houve uma infinidade de 
cavalos de Tróia relacionados à COVID-19 durante a pandemia. Os invasores 
utilizam os cavalos de Tróia para distribuir, na etapa seguinte, uma variedade 
de cargas maliciosas (payloads), incluindo backdoors, infostealers e 
ransomware. Embora a esmagadora maioria dos downloads de malware 
sejam cavalos de Tróia, não há uma família globalmente predominante. As 
dez principais famílias de cavalos de Tróia respondem por apenas 13% de 
todos os downloads, enquanto os restantes 87% se distribuem por uma 
longa lista de famílias menos comuns.

Os cavalos de Tróia foram responsáveis pela diversidade dos downloads 
de malware e representaram a maioria em todas as regiões, exceto no 
Oriente Médio, que teve uma incidência de exploits maior do que as outras. 
Exploits aqui se referem a arquivos de malware que se aproveitam de um 
bug ou vulnerabilidade quando são abertos ou executados pela vítima. 
Os casos de phishing via download, também acima da média no Oriente 
Médio, foram os mais altos na África. Os casos de phishing via download 
são diferentes dos sites de phishing tradicionais. Geralmente, tratam-se 
de arquivos PDF que assumem a forma de CAPTCHAs falsos, solicitações 
falsas de compartilhamento de arquivos ou faturas falsas, e são parte de 
uma campanha de phishing mais ampla. Os casos de phishing via download 
aumentaram em novembro de 2021 quando, graças ao uso de técnicas 
comuns de SEO (otimização do mecanismo de pesquisa), os invasores 
começaram a aparecer cada vez mais entre os resultados de motores de 
busca populares.

Principais categorias de malware 
nos últimos 12 meses

Principais famílias de cavalos  
de Tróia nos últimos 12 meses

Principais categorias de malware por região

Tróia (77%)
Phishing (10%)
Exploit (2%)
Rootkit (2%)
Downloader (2%)
Outros (7%)

Wacatac (2%)
Symmi (2%)
Razy (2%)
Ursu (1%)
Valyria (1%)
Occamy (1%)
Barys (1%)
Emotet (1%)
RemoteExec (1%)
Johnnie (1%)
Outros (87%)

Phishing Exploit Rootkit Downloader OutrosTróia
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As principais famílias de cavalo de Tróia variam segundo a região, uma 
vez que suas campanhas são geralmente dirigidas a usuários que falam 
um idioma específico, vivem em um determinado país ou têm como tema 
eventos regionais significativos. Algumas famílias de cavalo de Tróia se 
destacaram como dominantes em regiões específicas, como a Johnnie, 
na África, e a Razy, no Oriente Médio. Outras regiões, como a América e 
a Ásia, tiveram contato com quase todas as principais famílias. Na Europa, 
as principais famílias representam o menor percentual de downloads de 
cavalos de Tróia entre todas as regiões. 

Principais famílias de malware por região
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Tipos de Arquivo de Malware

Os arquivos executáveis portáteis (EXE/DLL), arquivos de Microsoft Office 
e os arquivos PDF e ZIP responderam por 81% do total de downloads de 
malware dos últimos doze meses. Os documentos maliciosos do Office, 
que eram muito mais predominantes em 2020 e no começo de 2021, 
devido à atividade do Emotet e do Dridex, voltaram aos níveis anteriores ao 
Emotet. Duas recentes alterações da Microsoft — o bloqueio de macros do 
Excel 4.0 e o bloqueio de macros VBA para aquivos baixados da Internet — 
provavelmente reduzirão ainda mais essa porcentagem, forçando os 
invasores a buscar estratégias alternativas. Além dos PDF de phishing 
mencionados anteriormente neste relatório, os invasores também usaram 
PDFs maliciosos para redirecionar os usuários para sites de distribuição de 
spam, scam e malware.

Regionalmente, há pouca variação nas frequências relativas de cada tipo de 
arquivo. Os arquivos EXE/DLL sempre representam a maioria dos downloads 
de malware, seguidos por arquivos PDF, XIP ou do Office. A  África, que 
teve a maior porcentagem de downloads de malware de fishing, também 
apresenta a maior porcentagem de downloads de PDF, uma vez que a 
maioria dos downloads de malware de phishing na África foram por meio 
de arquivos PDF.

Principais tipos de arquivo de 
malware nos últimos 12 meses

Principais tipos de arquivo de malware por região

EXE/DLL (46%)
ZIP (16%)
PDF (11%)
O�ice (9%)
Outros (19%)

EXE/DLL ZIP PDF O�ice Outros
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América 
do Norte
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FONTES DE MALWARE

Downloads de malware da web

53% dos downloads de malware nos últimos doze meses vieram de sites 
tradicionais, em comparação às aplicações na nuvem. Entre os downloads 
de malware na web, alguns procederam de sites tradicionalmente associados 
a malware. Por exemplo, os sites «Não Categorizados», ou seja, aqueles que 
não são suficientemente populares para serem incluídos em uma categoria 
mais específica, responderam por 14% dos downloads de malware da 
web. Os sites de «Shareware/Freeware», que às vezes distribuem software 
agrupado com spyware e outros softwares maliciosos, responderam por 
5% dos downloads de malware da web. As outras principais categorias — 
«Tecnologia», «Servidor de Conteúdo» e «Negócios» representam uma 
grande parte da web benigna e não podem ser filtrados tão facilmente.

Regionalmente, vemos alguma variação relacionada a quais categorias de site 
são as mais populares em download de malware. Embora sites de «Tecnologia» 
tenham ficado em primeiro lugar na maioria das regiões, «Servidor de 
Conteúdo» assumiu a liderança na Ásia, e «Não Categorizado», no Oriente 
Médio. Na América Latina, não houve uma categoria predominante: 
cada uma das três principais respondeu por aproximadamente 15% dos 
downloads de malware. 

Principais categorias da web em download  
de malware nos últimos 12 meses

Principais categorias da web em downloads  
de malware por região

Servidor de conteúdo

Tecnologia

Não categorizado

Negócios

Shareware/Freeware

14%

6%

5%

23%

23%

África

Ásia
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Europa

América Latina

Oriente Médio

América 
do Norte

Servidor 
de conteúdo

Tecnologia Não categorizado Negócios Shareware/
Freeware
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Os invasores tendem a atacar vitimas localizadas em regiões específicas 
com malware hospedado naquela mesma região. Na maioria das regiões, 
a maioria dos downloads de malware vêm da própria região da vítima. Isso 
é especialmente válido na América do Norte, onde 84% dos downloads de 
malware feitos pelas vítimas provinham de sites hospedados na própria 
América do Norte. Na outra extremidade do espectro está o Oriente Médio, 
onde apenas 7% dos downloads de malware se originam na própria região, 
vindo, em vez disso, das regiões vizinhas da Europa e da Ásia. Em média, a 
Europa figurou como origem de 30% dos downloads de malware em todas 
as regiões, enquanto 42% procediam da América do Norte.

Região de origem dos downloads de malware
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Downloads de Malware da Nuvem

47% dos downloads de malware vêm de aplicações na nuvem, em vez 
de sites tradicionais. No total, o download de malware foi proveniente 
de 257  aplicações diferentes, sendo que as dez principais aplicações 
responderam por 75% dos downloads de malware da nuvem. Isso é um 
reflexo tanto da atividade dos invasores quanto do comportamento dos 
usuários: os invasores tendem a usar e abusar das aplicações mais populares 
para atingir mais vítimas, e os usuários têm mais probabilidade de baixar 
malware de aplicações populares com as quais interagem regularmente.

Em cada região, as dez principais aplicações responderam pela maioria 
dos downloads de malware na nuvem. O Microsoft OneDrive foi o mais 
popular em todas as regiões, variando apenas em grau. Algumas aplicações 
se destacaram como mais comuns em uma região específica: Box na 
América Latina, Google Drive na Ásia e Windows Azure Blob Storage no 
Oriente Médio. Isso é um reflexo tanto das táticas dos invasores, quanto do 
comportamento dos usuários de cada região.

Principais aplicações em download 
de malware nos últimos 12 meses

Principais aplicações em downloads de malware por região

OneDrive (28%)
Sharepoint (11%)
Github (8%)
Weebly (7%)
Windows Azure (6%)
Box (4%)
Google Drive (4%)
Amazon S3 (3%)
SourceForge (3%)
Google Gmail (3%)
239 outras (23%)

OneDrive
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SourceForge
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Windows Azure
Box

Google Gmail 
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América do Norte
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Origens do malware na nuvem

Os downloads de malware da nuvem ou da web não ocorrem espontanea-
mente. Com os cavalos de Tróia, os invasores usam a engenharia social para 
ludibriar as vítimas de forma que elas baixem o malware. Entre as técnicas 
mais comuns está a criação de iscas para capitalizar grandes eventos (como 
a pandemia da COVID-19), criar um sentimento de urgência (como uma fatura  
de remessa que precisa ser paga) ou disfarçar-se como uma aplicação  
legítima (como uma versão gratuita de um videogame popular). Os invasores  
também usam abordagens técnicas, como exploits de software, drive-by 
downloads ou contrabando de HTML, para viabilizar o download de malware.

O cabeçalho de solicitação HTTP “referer” proporciona algumas informações 
sobre as técnicas de engenharia social que os invasores usam para induzir os 
usuários a baixar malware. 14% dos referenciadores eram de aplicações na 
nuvem, em comparação aos 86% provenientes de sites. Entre os principais 
referenciadores de aplicações na nuvem, estavam aplicações populares de 
armazenamento na nuvem, colaboração e webmail, nas quais os invasores 
podem enviar mensagens diretamente à vítimas de diversas formas, incluindo 
emails, mensagens diretas, comentários e compartilhamento de documentos. 

Entre as principais categorias de referenciador, estavam categorias 
tradicionalmente associadas com malware, especialmente «Shareware/
Freeware», mas predominavam outras que não o são. Um item 
particularmente interessante dessa lista são os «Motores de Busca», porque 
eles proporcionam insights sobre como alguns invasores se tornaram 
craques do SEO (otimização do mecanismo de pesquisa). Os downloads 
de malware referenciados por motores de busca eram predominantemente 
arquivos PDF maliciosos, entre os quais muitos CAPTCHAs falsos que 
redirecionavam os usuários para sites de phishing, spam, scam e malware.

Os sites de «Tecnologia» foram os campeões como referenciadores de 
malware em todas as regiões, mas houve diferenças significativas em outras 
categorias. A Europa teve a maior porcentagem de referenciadores de «Notícias 
e Mídia» e «Streaming & Vídeos para baixar», a África, de referenciadores de 
«Motor de Busca» e a Ásia, de referenciadores de «Shareware/Freeware». 
Essas diferenças regionais são um reflexo tanto das técnicas de engenharia 
social dos invasores quanto do comportamento do usuário.

Principais categorias de referenciadores  
em downloads de malware nos últimos 12 meses

Principais categorias de referenciadores  
em downloads de malware por região

Tecnologia

Motores de busca

Notícias e mídia

Streaming e vídeos para baixar

Shareware/Freeware

11%

11%

8%

15%

27%

África

Ásia

Austrália

Europa

América Latina

Oriente Médio

América 
do Norte

Tecnologia Motores de busca Notícias e mídia Streaming e vídeos para baixar Shareware/Freeware
0% 10% 20% 30% 40% 50%
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RECOMENDAÇÕES
O cenário atual de malware é dominado por cavalos de Tróia, que são distribuídos por meio de categorias de sites e aplicações de nuvem 
populares, geralmente na mesma região da vítima. Para reduzir o risco gerado pelo malware distribuído pela web e pela nuvem, a Netskope 
recomenda que as organizações implementem os seguintes controles:

Examinar tudo, incluindo pistas de tráfego para a web, SaaS 
gerenciado e não gerenciado, TI sombra, IaaS e instâncias 
pessoais e da empresa. Não ignorar as suítes de aplicações 
com armazenamento na nuvem, onde os downloads de 
malware são mais comuns. Optar por uma abordagem mais 
cirúrgica, evitando ignorar ou bloquear apenas com base 
na categoria.

Implantar proteção multicamada inline contra as ameaças 
para todo o tráfego da web e da nuvem, incluindo análise 
de machine learning (ML) dos arquivos PE (em vez de 
sandboxing em segundo plano) a fim de detectar e 
bloquear o malware para que não chegue aos endpoints, 
bloqueando ainda a comunicação com malwares externos.

Realizar a detecção de malware em segundo plano usando 
análise de pré-execução, sandboxing, análise com ML, 
emissão de alertas de paciente zero em caso de novas 
ameaças, análise retrospectiva com indicadores de 
comprometimento (IOCs) e análise MITRE ATT&CK para 
aprimorar a mitigação de resposta.

Utilizar o Netskope Cloud Threat Exchange (CTE) para 
automatizar as atualizações bidirecionais de IOC para 
inteligência contra ameaças entre defesas, gerenciar o 
declínio dos IOCs e integrar a stack de segurança para SSE, 
endpoints, segurança de email, SIEM, XDRs e SOAR.

Detectar e deter ameaças por meio do bloqueio de sites 
inseguros, utilizar remote browser isolation (RBI) para sites 
não categorizados, domínios recém-registrados e domínios 
estacionados. Usar firewalls na nuvem (FWaaS) para filtrar  
o tráfego de saída em todas as portas e protocolos. 

Reduzir o risco associado às suas aplicações, recomendando 
alternativas mais seguras e monitorando e orientando os 
usuários para evitar aplicações ruins e de baixa classificação.

Federar SSO/MFA em suas aplicações e serviços na nuvem 
e utilizar Zero Trust Network Access (ZTNA) para aplicações 
e recursos privados. Usar autenticação adicional em 
políticas adaptativas baseadas em risco da aplicação, risco 
do usuário, risco do dispositivo e sensibilidade dos dados 
para possibilitar os princípios zero trust.

Usar a análise comportamental para detectar ameaças 
internas, exfiltração de dados, dispositivos comprometidos 
e credenciais comprometidas em todas as vias de tráfego 
de usuários, para aplicações privadas e aplicações 
gerenciadas por meio de introspecção API.

Automatizar os fluxos de trabalho de resposta a alertas 
selecionados usando o Netskope Cloud Ticket Orchestrator, 
para investigações e respostas, e o Netskope Cloud Log 
Shipper, para o envio de logs da web, nuvem e firewall para 
XDRs, SIEMs e data lakes.

Monitorar continuamente via análise de dados por 
movimentação de dados desconhecidos, anomalias de 
comportamento, riscos das aplicações, duplicação de 
aplicações, perfis dos usuários internos, usuários arriscados 
e acompanhe os painéis comuns, incluindo sua avaliação 
de risco na nuvem.
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Para obter mais informações sobre ameaças ativadas na nuvem  
e as descobertas mais recentes do Netskope Threat Labs, acesse: 
NETSKOPE.COM/PT/NETSKOPE-THREAT-LABS  

Para saber mais sobre como mitigar riscos,  
entre em contato conosco hoje mesmo:  
WWW.NETSKOPE.COM/PT/REQUEST-DEMO
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