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 This paper studies what are the malnets, as attacks are made from them, also shows the 

biggest existing malnets, which are the main ways of attack used by them and how the 

attacks targets are attracted. It shows that trusted sites and tools can be used to route 

victims to malicious content and sites. The paper presents the challenge of mobility in the 

context of malnets. Finally, we studied the strategies of defense against attacks launched 

through malnets. The paper shows that there are large malnets in acting, exploiting 

legitimate sites and content to attract users; and to defend these attacks, the best defense is 

knowledge of these networks, while they are preparing attacks, so they are blocked when 

they are launched. 
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CONHECENDO AS MALNETS 

 

Este trabalho estuda o que são as malnets, como são feitos ataques a partir delas, 

apresentando as maiores malnets existentes, quais os principais meios de ataques utilizados 

por elas e como os alvos destes ataques são atraídos. O trabalho mostra que sites e 

ferramentas confiáveis podem ser utilizados para encaminhar as vítimas para conteúdos e 

sites maliciosos. O trabalho apresenta o desafio da mobilidade no contexto das malnets. 

Finalmente, são estudadas as estratégias de defesa contra os ataques lançados através das 

malnets. O trabalho mostra que existem grandes malnets em atuação, que exploram sites e 

conteúdos legítimos para atrair os usuários; e que, para se defender destes ataques, a 

melhor defesa é o conhecimento destas redes, enquanto elas estão preparando os ataques, 

para que eles sejam bloqueados quando forem lançados. 
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1. Introdução 

 

Em 2011 as redes malware (redes maliciosas, ou simplesmente malnets), 

emergiram como sendo a evolução de todas as ameaças. Essas estruturas, que vão além de 

qualquer ataque, permitem aos cybers criminosos se adaptarem rapidamente a novas 

vulnerabilidades, e lançar ataques repetidamente. Explorando lugares populares na 

Internet, como sites de busca, redes sociais e e-mails. As malnets se tornaram especialistas 

em infectar muitos usuários, com pequenos investimentos. (BLUE COAT, 2012, p. 3). 

 Em parte devido às atividades das malnets, os sites maliciosos aumentaram 240% 

em 2011. Esse aumento pode ser atribuído a uma soma de fatores, mas o principal é que os 

cybers criminosos estão mais rápidos para se moverem de domínio para domínio. 

Ferramentas maliciosas se tornaram fáceis de serem encontradas na Internet, compradas, 

personalizadas e distribuídas por usuários comuns, por isso, hoje existem muito mais 

pessoas distribuindo softwares maliciosos. (BLUE COAT, 2012, p. 3). Segundo Mathew 

Schwartz (2012, p. 1) em 2012 foram detectadas aproximadamente 500 malnets como 

fontes de ataques. Com este crescimento empresas como a Blue Coat (empresa fundada em 

1996 que fabrica hardware e software para segurança da informação) precisaram se adaptar 

à esta nova modalidade de ataque, como ela foi a primeira a se preocupar com as malnets, 

saiu na frente no estudo deste tipo de redes. 

 Segundo a CISCO (2014, p. 32), atualmente a grande maioria dos ataques são 

direcionados a usuários de notebooks e desktops. Porém, o aumento exponencial da 

utilização de dispositivos móveis, tem dado aos cybers criminosos uma nova opção. 

Segundo a Blue Coat (2013, p. 3), hoje em dia, ataques a dispositivos móveis são bastante 

limitados, mas o aumento da utilização desse tipo de dispositivo está fazendo deles um 

alvo valioso, e os cybers criminosos estão prontos para essa nova fase, uma vez que a 

infraestrutura das malnets existentes hoje é a mesma que será utilizada para esse tipo de 

ataque. 

 Ainda segundo a Blue Coat (2012, p. 3), a infraestrutura das malnets dá aos cybers 

criminosos a possibilidade de lançar ataques dinâmicos, que na maioria das vezes não são 

detectados pelos antivírus tradicionais por dias ou até meses. Um exemplo dessa dinâmica 

é um caso ocorrido em Fevereiro de 2011, o local de origem de um malware (software 

malicioso) mudou mais de 1500 vezes em apenas um dia. Este caso teve uma grande 

repercussão e foi reportado por: Infosec Island, Timlayton, InformationWeek – Network 

Computing e Info Security Magazine. 

 Ainda segundo a Blue Coat (2012, p. 3), esse tipo de ataque é tão dinâmico que até 

para defesas que analisam tráfego de rede em tempo real, eles podem ser um problema. O 

surgimento das malnets demanda um novo tipo de segurança, que possa proteger as 

empresas contra perdas de dados, perdas financeiras, proteger as pessoas de roubo de 

identidade e outros problemas.  Para evitar tais problemas é necessária uma nova forma de 

defesa proativa, que possa impedir os ataques antes mesmo que eles aconteçam, 

bloqueando a sua origem. A chave para esse tipo de defesa é entender as malnets, sua 

estrutura, seus alvos e sua estratégia. 

 O propósito deste trabalho é estudar as malnets, entendendo sua estrutura, as 

principais redes existentes, os alvos dos atacantes e avaliar as possíveis formas de defesa 

destas redes maliciosas. 

 

2. As Malnets 
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 Segundo a Blue Coat (2012, p. 3), as malnets são redes criadas para contaminar 

outras redes e viabilizar ataques a membros destas outras redes. Os ataques feitos pelas 

malnets são massivos (feitos por milhares de máquinas e tentam atingir qualquer usuário 

que acesse a malnet), além disto, tendem a durar longos períodos de tempo. Nas malnets os 

equipamentos utilizados para começar os ataques são dos próprios atacantes, naturalmente, 

os ataques precisam render algum dinheiro, pois os atacantes precisam fazer 

“investimentos”. 

Por outro lado, uma botnet é uma rede de máquinas zumbis (robôs) comandados à 

distância. Segundo o Ramneek Puri (2003, 4), do SANS Institute, o termo bot é uma 

abreviação de robot (robô) sem vida (zumbi), refere-se às máquinas de usuários que foram 

contaminadas e são comandadas por um botmaster (atacante), formando uma rede (net). 

Quando uma máquina se torna um rob ela executa tarefas comandadas pelo botmaster, sem 

que o dono da máquina saiba. Nas botnets os atacantes podem enviar spam, disseminar 

vírus, atacar computadores e servidores, etc. Nas malnets, o propósito geralmente é a 

obtenção de informações que possam render dinheiro aos atacantes. 

A Figura 1 mostra uma malnet, onde os pontos vermelhos são máquinas dos 

atacantes, os pontos amarelos são máquinas de outras redes que possivelmente já foram 

infectadas, os pontos verdes são máquinas de vítimas já atacadas, os pontos azuis (claro e 

escuro) são máquinas de possíveis vítimas. A figura também mostra uma botnet, note que 

neste caso, apenas uma pessoa (botmaster) comanda a rede de zumbis (rob) através de uma 

única máquina. 

 

 
Figura 1: Botnets x Malnets 

 

Segundo Brian Krebs (2010, p. 1), as malnets são infraestruturas distribuídas na 

Internet, que são construídas e mantidas por criminosos com o objetivo de lançar ataques 

contra usuários conectados. Segundo a Blue Coat (2012, p. 5), como mostrado na Figura 2, 

esses ataques podem durar longos períodos de tempo. Tipicamente eles são divididos em 

duas fases: uma de preparação da infraestrutura para o ataque e outra do ataque 

propriamente dito. Em média, cada fase dura em torno de 30 dias. 
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Figura 2: Duração de um ataque usando uma malnet (BLUE COAT, 2012, p. 5) 

 

 Como qualquer empresa, as malnets usam o alcance da Internet e um mundo 

constantemente conectado, para conduzir usuários a seus sites através de vários meios. Por 

outro lado, as malnets são concebidas de forma a manter seus criadores anônimos, elas 

fazem isso mudando constantemente de domínios, links e nomes de servidores. Elas são 

compostas de milhares de domínios, servidores e websites, estes sites podem ser falsos 

(criados pelos fornecedores da malnet) ou até mesmo hospedar sites verdadeiros (criados 

por usuários que não sabem que estão utilizando uma malnet). Porém, em todos os casos, 

os fornecedores da infraestrutura coletam indevidamente informações dos usuários finais. 

De uma forma geral, o objetivo da maioria destas redes é induzir os usuários a 

compartilhar informações pessoais, financeiras ou até mesmo dinheiro. (BLUE COAT, 

2012, p. 6). 

A Figura 3 é uma representação linear de um ataque típico lançado a partir de uma 

malnet. O usuário acessa um site, a princípio confiável para ele, neste site é colocado uma 

isca que tenta atrair a atenção do usuário. Se a isca é mordida, o usuário é redirecionado do 

servidor do site para outro servidor comprometido, onde estão instalados os malwares. 

Dentre vários ataques possíveis, os malwares são utilizados para capturar informações do 

usuário durante a navegação, ou serem instalados na máquina do usuário para “coletar” 

informações posteriormente. (BLUE COAT, 2012, p. 6). 
 

 
Figura 3: Ataque típico de uma malnet (Adaptado de Blue Coat, 2012, p. 6) 

 

As iscas mais frequentes são notícias sobre atualidades ou celebridades, que 

rapidamente atraem potenciais vítimas. Estas iscas podem passar despercebidas pelas 

tecnologias de segurança, evitando que elas identifiquem e bloqueiem os ataques. Alguns 

ataques enviam os usuários que tenham mordido a isca diretamente para servidores 

comprometidos, os malwares identificam vulnerabilidades no computador ou nas 

aplicações utilizadas pela vítima. Uma vez que uma vulnerabilidade foi identificada, ela 

será imediatamente explorada. Em alguns casos, toda a ação dos servidores é 

imperceptível, eles instalam os malwares sem que o usuário perceba. Em outros casos, um 
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link é oferecido como isca, e se acessado, faz o download do malware na máquina do 

usuário. (BLUE COAT, 2012, p. 6). 

De acordo com a Blue Coat (2012, p. 6), em 2011 um falso antivírus e um falso 

CODEC (Compressor-Decompressor ou compactador e descompactador, que são 

necessários para reproduzir vídeos compactados pelo distribuidor num formato específico) 

foram as formas mais utilizadas para distribuir malwares. O ataque do falso antivírus 

normalmente simula uma varredura do disco rígido do computador da vítima. Nessa 

verificação, vírus são encontrados, e o falso antivírus se oferece para removê-los. Porém, 

para fazer isso, o usuário precisa baixar o software antivírus, que na verdade, é um 

malware. O falso CODEC de vídeo é popular para ataques usando redes sociais. Os 

usuários são convidados a clicar em um link para assistir a um vídeo, e para fazê-lo, eles 

precisam baixar um novo CODEC de vídeo clicando em um link. Porém, além de instalar o 

CODEC um malware também instalado. (BLUE COAT, 2012, p. 6) 

Ainda de acordo com a Blue Coat (2012, p. 7), as ferramentas de defesa 

convencionais, tais como softwares antivírus, antimalwares, etc., na maioria das vezes, não 

são capazes de identificar os ataques das malnets, especialmente por que o próprio usuário 

é quem dispara as ações necessárias para instalação do malware. Portanto, a melhor defesa 

contra elas, seria a defesa do dia negativo, ou seja, impedir o ataque antes mesmo que ele 

aconteça. 

 

2.1. Conhecendo as cinco maiores malnets 
 

Segundo a Blue Coat (2012, p. 8), mais de 500 malnets foram rastreadas. As cinco 

maiores, catalogadas em 2012, são mostradas na Figura 4. A Shnakule tem em média 1269 

servidores, começou com 10 e já chegou a 3376; a Glomyn começou com 5, chegou a 4820 

e tem em média 621 servidores; a Cavka começou com 2, chegou a 660 e tem em média 

660 servidores; a Naargo começou com 32, chegou a 383 e tem em média 383 servidores; 

a Cinbric começou com 2, chegou a 500 e tem em média 80 servidores. 

 

 

Figura 4: As cinco maiores malnets (BLUE COAT, 2012, p. 8) 

 

 Segundo a Blue Coat (2012, p. 8), a Naargo e Cinbric são especializadas em 

material pornográfico. Essas são as duas menores malnets em número médio de servidores, 

porém, as duas tem mostrado picos de crescimento, indicando que a estrutura pode estar 

crescendo, para que um novo ataque seja lançado. No caso da Cinbric, seu tamanho chegou 

a mais de seis vezes que a média de componentes usual, demonstrando a facilidade com 

que novos componentes são adicionados à sua infraestrutura. A Cinbric também lança 

ataques utilizando ransomware, que segundo Nicole Braun (2014, p. 1) é o tipo de ataque 

onde arquivos da vítima são criptografados, e um valor é cobrado como resgate, para que 

os arquivos sejam descriptografados e voltem a ser acessíveis. 

 Ainda segundo a Blue Coat (2012, p. 8), a Glomyn é uma malnet especializada no 

envio de spams. Ela vem operando continuamente ao longo de muitos meses. Por um bom 
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tempo ela foi a maior malnet operando na Internet. Porém, sua atividade diminuiu, e o 

número de componentes caiu de mais de 4.800 para menos de 100. Essa diminuição na 

atividade, sugere que ela está em transição para uma nova infraestrutura. A Cavka é 

especializada em scams, que segundo a TSO (2012, p. 16) é o tipo de ataque onde o 

malware é escondido em anúncios ou propagandas, normalmente relacionados a trabalho 

ou formas de se ganhar dinheiro em casa. Mas, a exemplo de Glomyn, sua atividade 

diminuiu drasticamente. 

 A Shnakule, a maior das malnets em atividade, domina a atividade maliciosa na 

Internet. Essa rede é tão grande que no decorrer do tempo tem absorvido outras redes 

menores. Além de ser a maior malnet na Internet, ela também é a que lança os ataques 

mais agressivos. Suas atividades baseiam-se em falsos downloads, falsos antivírus, falsos 

CODECs, falsas atualizações para Flash Player e Fire Fox, pornografia, jogos, scams e 

recentemente incluiu nessa lista o ataque conhecido como malvertising, que segundo a 

Blue Coat (2012, p. 19) é um ataque onde um conteúdo legítimo é oferecido aos usuários 

por um tempo determinado, depois disso malwares começam a ser distribuídos no lugar do 

conteúdo legítimo. 

A Figura 5 mostra uma representação gráfica da Shnakule, note que existem sub-

redes especializadas em: pornografia, ferramentas de busca, propaganda e geração de 

spam. Os sites destacados em vermelho representam componentes maliciosos, os sites em 

amarelo representam riscos, não confirmados de ter conteúdo maliciosos, e os sites em 

verde representam sites com conteúdo legitimo, que a malnet pode comprometer. 

 

 

Figura 5: Representação gráfica da Shnakule (BLUE COAT, 2012, p. 9) 
 

 Segundo a Blue Coat (2012, p. 10), as malnets estão espalhadas em escala 

multinacional, como mostrado na Figura 6, a Shnakule tem infraestrutura em quase todos 

os continentes, exceto na África e Oceania, ela tem maior concentração nos Estados 

Unidos e Alemanha; a Glomyn está presente na Itália; a Cavka nos Estados Unidos; a 

Naargo na Holanda, Israel e Rússia; e a Cinbric na China. Este nível de presença indica 

que existe uma colaboração entre as organizações criminosas, e demonstra o alcance dos 

ataques, que podem ser lançados rapidamente, partindo de uma gama de países. Além 

disso, essa distribuição, torna mais difícil para qualquer país localizar e desativar essas 

infraestruturas. 
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Figura 6: Pontos de presença das cinco maiores malnets (BLUE COAT, 2012, p. 10) 

  

2.2. Como as malnets encontram alvos na Internet 

 

 Segundo a Blue Coat (2012, p. 11), o sucesso dos ataques de malware depende de 

encontrar muitos usuários em um mesmo lugar. Para isto os cybers criminosos analisam a 

demanda de conteúdo na Internet. Como o comportamento dos usuários da Internet tem 

mudado com o tempo, e isso tem dado aos cybers criminosos a chance de explorar novas 

possibilidades.  

A

 

Figura 7 mostra que em 2011 as maiores demandas de conteúdo são de ferramentas de 

busca (20,8%), computadores e Internet (11,8%) e redes sociais (10,5%). As ferramentas 

de busca e as redes sociais tiveram um aumento expressivo nas requisições na Internet. 

Isso demonstra que a aceitação desses sites nos ambientes corporativos tem crescido. As 

ferramentas de busca são necessárias para a maioria dos negócios e algumas empresas têm 

usado ativamente as redes sociais para fazerem propaganda e negócios. Em outros casos, 

empresas tem permitido o uso de redes sociais por seus funcionários, por julgarem que tem 

ferramentas para mitigar o risco de perda dados e para assegurar a produtividade dos 

funcionários. Essas duas categorias já são suficientes para oferecer aos cybers criminosos 

uma gama de alvos para seus ataques. 
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Figura 7: Conteúdos mais requisitados da Internet (BLUE COAT, 2012, p. 11) 

 

 

2.3. Atraindo usuários usando o meio mais fácil 

 

 De acordo com a Blue Coat (2012, p. 14), a maioria das malnets tem como objetivo 

o lucro financeiro, e para que isso aconteça, elas precisam que ter sucesso em seus ataques. 

Para aumentar as chances de sucesso, os cybers criminosos usam meios que sejam mais 

fáceis de explorar, ou que sejam utilizados em massa pelos usuários. Os meios mais 

utilizados para estes ataques em 2011 foram: os motores de busca com 40,17%, as 

mensagens de e-mail com 11,62%, e as redes sociais vêm ganhando cada vez mais espaço 

com 6,48%. O uso destes meios é coerente com os conteúdos mais requisitados na Internet, 

como visto na seção anterior. 

 Ainda segundo a Blue Coat (2012, p. 14), o maior volume de tentativas de ataque 

utiliza as mensagens de e-mail, devido à facilidade de implementação deste ataque. Os 

criminosos precisam apenas enviar um e-mail com um link malicioso para um grande 

número de pessoas, e aguardar que alguém clique nesse link. Por outro lado, a estratégia de 

promoção de sites maliciosos nos motores de busca também é muito utilizada. Para isso, os 

criminosos precisam apenas fornecer conteúdo relevante a seus sites maliciosos e explorar 

algoritmos que os motores de busca usam, para que eles sejam colocados no topo no 

resultado das pesquisas. 

 De acordo com a Blue Coat (2012, p. 14), as redes sociais continuam a crescer 

exponencialmente, e as empresas têm investido cada vez mais na divulgação de produtos e 

serviços através destas redes. Acompanhando este crescimento, as malnets estão 

aumentando o volume de ataques às redes sociais, pois se os cybers criminosos 

conseguirem colocar os links para suas malnets nos locais com grande volume de acessos 

nas redes sociais, eles terão uma boa perspectiva de retorno financeiro decorrentes de seus 

ataques. 

 

2.4. Sites confiáveis podem esconder malwares 

 

 Segundo a Blue Coat (2012, p. 16), os operadores das malnets preferem esconder os 

malwares em sites que os usuários confiam, mas que foram hackeados (contaminados ou 

comprometidos pelos cracks e/ou hackers), para assim, tornar a sua detecção mais difícil. 

A Figura 8 mostra os principais conteúdos da Internet em termos de nível de risco para o 

usuário, são eles: arquivos armazenados (74%), conteúdo aberto ou mesclado (39%), 

servidor de DNS dinâmico (15%), download de software (10%), etc. Os arquivos 

armazenados ou os softwares baixados podem conter malwares que serão acionados pelo 

próprio usuário. Os atacantes podem colocar malwares ou links para eles em conteúdos 

abertos ou mesclados, pois estes conteúdos são construídos de forma colaborativa na 
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Internet. Os servidores de DNS dinâmicos (Domain Name System ou Sistema de Nomes de 

Domínios), como os usuários fornecem nomes ou IPs para estes servidores e eles retornam 

o IP ou o nome respectivamente, eles podem ser contaminados apontado para links de sites 

onde os malwares estão hospedados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria Nível de Risco (0% a 100%) 

Arquivos Armazenados 74% 

Conteúdo Aberto ou Mesclado 39% 

Servidor de DNS dinâmico 15% 

Download de Software 10% 

Servidores de Conteúdo 5% 

Servidores de Hospedagem 5% 

Serviços de Apostas 3% 

Propagandas 3% 

Hacking (comprometimento) 3% 

Ferramentas de Busca/Portais 3% 
Figura 8: As categorias de conteúdos mais perigosas (Adaptado de Blue Coat, 2012, p. 16) 

 

2.5. O desafio da mobilidade 

 

 Segundo Rivera & Meulen (2013, p. 1), do Gartner, a utilização de dispositivos 

móveis tem crescido de forma acelerada, e nos últimos tempos esse crescimento tornou-se 

uma explosão. A Figura 9 mostra as vendas de dispositivos móveis em de 2012 ao 1º 

trimestre de 2013 e faz uma projeção das vendas do restante de 2013 até 2017, a figura 

também mostra quais sistemas operacionais devem ser utilizados nestes dispositivos 

móveis. O primeiro gráfico mostra uma queda nas vendas de notebook, um pequeno 

crescimento nos ultrabooks e um aumento significativo em tablets e smartphones. Em 

2017 devem existir no mercado mundial 2,964 bilhões de dispositivos móveis, isto deve 

representar quase metade da população mundial esperada para 7 bilhões (CISCO [1], 2014, 

p. 3). Do ponto de vista de sistemas operacionais para os dispositivos móveis, o Android 

deve sair dos 22% em 2012 para 50% do mercado em 2017, o Windows Phone deve sair 

dos 16% em 2012 para 19% em 2017, o IOS deve sair dos 10% em 2012 para 17% em 

2017, naturalmente as demais plataformas devem perder espaço no mercado. 
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Figura 9: Vendas e projeções de dispositivos móveis (Adaptado de Rivera & Meulen, 2013, p. 1) 

 

 Para avaliar os riscos dos dispositivos móveis, é importante examinar como as 

pessoas utilizam estes dispositivos, especialmente a Internet, para entender quais 

vulnerabilidades estes usuários e seus dispositivos estão sujeitos. A Blue Coat (2012, p. 23) 

comparou as requisições na Internet de usuários de smartphones e de notebooks, para 

identificar as diferenças no comportamento desses dois grupos. Os resultados mostraram 

que o acesso a servidores de conteúdo domina os mobiles, seguido pelo acesso às redes 

sociais, outros tipos de acesso a computadores e a Internet, ferramentas de busca e portais, 

e finalmente propagandas. Como visto nas seções anteriores, as ferramentas de busca e as 

redes sociais dominam os acessos nos notebooks. 

 Segundo a Blue Coat (2012, p. 22), as empresas estão adotando iniciativas do tipo 

"traga seu próprio dispositivo” (BYOD: Bring Your Own Device) para o trabalho. 

Logicamente, um dos principais objetivos é a redução de custos, mas com isto elas estão 

dando aos colaboradores a oportunidade de escolher dispositivos que melhor se adequem 

às necessidades profissionais e também pessoais deles. Tablets são distribuídos a 

representantes de vendas, para que eles possam demonstrar produtos; a pilotos, para 

verificações de segurança; e a médicos, para verificação e atualização de prontuários de 

seus pacientes. Porém, novas iniciativas, também geram novos riscos. 

 Segundo Moreira (2013, p. 16), como mostrado na Figura 10, enquanto o volume 

de vulnerabilidades registradas a dispositivos móveis aumentou de 163 em 2010 para 415 

em 2012, as vulnerabilidades de desktops caíram de 6.253 para 5.291 no mesmo período. 

Isto já mostrava uma tendência da migração dos ataques dos desktops para os dispositivos 

móveis, acrescente a este fato o crescimento vertiginoso dos dispositivos móveis, logo, 

pode-se concluir que os dispositivos móveis, neste momento, devem ser os principais alvos 

de estudos dos cybers criminosos. 
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Figura 10: Vulnerabilidades por plataforma (MOREIRA, 2013, p. 16) 

 

Segundo a Blue Coat (2012, p. 22), existem três questões primárias de segurança 

relativas ao uso de dispositivos móveis. Primeiro é a perda de dados, quando a pessoa 

perde o aparelho, os dados podem ficar acessíveis a pessoas indevidas, na forma de 

contatos, e-mails e outros dados corporativos sensíveis, que são facilmente armazenados e 

compartilhados em dispositivos móveis. Segundo, dispositivos móveis passam a ser uma 

nova porta de entrada para as malnets e malwares.  Terceiro, a crescente utilização de 

dispositivos móveis para transações bancárias e outras transações financeiras online, 

tornam os usuários desses dispositivos, alvos valiosos para os cybers criminosos. 

 Ainda segundo a Blue Coat (2012, p. 22), a segurança em dispositivos móveis ainda 

está em seus estágios iniciais, e tem como objetivo, incluir todas as medidas de segurança 

possíveis, desde de bloqueio e limpeza remotas do dispositivo, até proteção contra 

malwares. Hoje, de acordo com a empresa de pesquisas Nemertes Research, 77,4% das 

empresas pesquisadas utilizam como ferramenta de segurança, para dispositivos móveis, o 

bloqueio e a limpeza remota do dispositivo, o restante utilizam a criptografia dos dados 

enviados ao dispositivo. Essas medidas têm como objetivo o gerenciamento do dispositivo 

móvel, e são voltadas para a proteção contra a perda de dados. Porém, elas normalmente, 

não tem nenhuma funcionalidade de proteção para navegação na Internet ou contra 

malwares. 

 Como consequências dos fatos citados acima, as empresas agora têm o desafio de 

estender a segurança de suas redes corporativas para dispositivos que elas têm pouco ou 

nenhum controle. Por outro lado, colaboradores que usam seus próprios dispositivos, são 

relutantes em ceder o controle destes dispositivos ao pessoal de TI, e esse impasse aumenta 

a oportunidade para a entrada dos malwares. 

 

3. Estratégias de defesa contra as malnets 

 

 Se os usuários fossem todos esclarecidos e nunca acionassem um link malicioso, as 

malnets sumiriam, pois se tornariam inviáveis. Como para a maioria dos usuários está cada 

vez mais difícil diferenciar o que legitimo e seguro, do que é plantado e inseguro 

(malicioso). Logo, a estratégia acima deve continuar falhando em muitos casos. A 

estratégia de união de forças dos fabricantes de sistemas operacionais, antivírus e grupos 

de combate a cybers crimes (exemplos: Microsoft, Symantec e CERT), também pode ser 

aplicada para as malnets e possivelmente vai ajudar a reduzir a efetividade dos ataques 
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gerados por estas redes. Entretanto, neste momento, precisamos de uma abordagem mais 

ampla para lidar com os ataques advindos das malnets. 

Como as malnets são redes disponíveis via Internet, para se defender delas é 

necessário combinar estratégias proativas e reativas, tanto no nível técnico quando no nível 

humano. De uma forma geral as estratégias de defesa das malnets podem ser: 

 

 De forma proativa: 

o Utilizar uma infraestrutura adequada e as melhores práticas de defesa 

possíveis. 

o Bloquear os ataques antes deles acontecerem (estratégia de defesa do dia 

negativo). 

o Capacitar os usuários para entender os riscos e evitar o uso inadequado dos 

recursos disponíveis. 

 De forma reativa: 

o Tratar os incidentes e os problemas de segurança. 

o Elevar a maturidade dos técnicos e usuários explorando as lições 

aprendidas. 

 

3.1. Melhores práticas para contra ameaças 

 

 Segundo a Blue Coat (2012, p. 25), além de antivírus e outras proteções ativas, 

algumas recomendações podem ser seguidas, para melhor proteção contra ameaças, dentre 

elas, destacam-se: 

 

 Configurar e monitorar frequentemente logs de sistema e de tráfego de rede, assim, 

é possível identificar tráfego suspeito, gerado por máquinas infectadas dentro da 

rede. 

 Bloquear todo conteúdo executável proveniente de sites não confiáveis. O ideal 

seria bloquear de todos, como isto normalmente não é possível, pelo menos dos 

sites considerados não confiáveis deve ser feito. 

 Bloquear todas as categorias de sites que podem ser potencialmente perigosos. 

Exemplo: Jogos, pornografia, armazenamento online, DNS dinâmico, etc. 

 Bloquear todo tráfego que não seja SSL (Secure Socket Layer ou camada de 

conexões seguras) tentando usar a porta 443. Para tentar evitar detecção, muitas bot 

(máquinas zumbis) usam esta porta para se comunicar com seu criador utilizando 

um tipo de criptografia próprio. 

 Diversificar o antivírus instalado nos desktops e no gateway, assim, aumenta a 

possibilidade de um arquivo infectado, que não é detectado por um antivírus, ser 

detectado por outro. 

 

Para obter maiores detalhes sobre como proteger a empresa de ataques, visite a página 

de boas práticas do SANS Institute: www.sans.org/reading-room/whitepapers/bestprac ou a 

página de publicações sobre segurança do CERT (United States Computer Emergency 

Readiness Team ou time de prontidão para emergências de computadores dos Estados 

Unidos): https://www.us-cert.gov/security-publications, para textos em português visite a 

página de documentos do CERT.BR: www.cert.br/docs/. Para proteção de máquinas dos 

usuários recomenda-se a leitura da Cartilha de Segurança para a Internet do CERT.BR, 

disponível em: http://cartilha.cert.br. 
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3.2. Como reduzir o risco do elo frágil da segurança (o usuário) 

 

 Como visto na seção 2.3, boa parte dos incidentes de segurança são iniciados por 

ações dos usuários. Logo, em segurança da informação, o usuário (elemento humano) é o 

elo mais fraco da corrente. O uso de tecnologia de proteção dá às pessoas a falsa sensação 

de invulnerabilidade. Entretanto, a maioria dos usuários ignora que quando ele mesmo 

aciona um software malicioso, as ferramentas de proteção podem fazer pouco, ou quase 

nada. Um exemplo disto é mostrado por Edwards, Kharif e Riley (2011, p. 1), em junho de 

2011 o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos testou a vulnerabilidade do 

governo ao acesso não autorizado do sistema. Discos removíveis e pen drives foram 

deixados em estacionamentos de agências do governo. O resultado foi que 60% dos 

colaboradores que encontraram esses dispositivos os conectou em seus computadores do 

escritório, esse número subiu para 90% quando os dispositivos tinham impresso um 

logotipo oficial. 

 Existem muitos textos falando sobre como tratar o fator humano na segurança da 

informação, uma boa compilação deste assunto pode ser vista no trabalho de Parsons, 

McCormac, Butavicius e Ferguson (2010), Human Factors and Information Security: 

Individual, Culture and Security Environment; da Divisão de Inteligência, Comunicação, 

Controle e Comando (Command, Control, Communications and Intelligence Division); da 

Organização de Defesa Ciência e Tecnologia (DSTO Defence Science and Technology 

Organisation); do governo Australiano. De uma forma geral, as sugestões podem ser 

resumidas em: 

 

 

a) Auditorias processuais: 

 

Políticas de segurança claras, com procedimentos e protocolos para o elemento 

humano na segurança da informação. Revisões periódicas e auditorias são essenciais para 

destacar os pontos fracos da organização e manter comportamentos de segurança da 

informação na organização. 

 

b) Treinamento específico: 

 

Treinamento específico, com exercícios feitos para corrigir comportamentos e 

práticas específicas. A liderança deve ser obrigada a participar desses treinamentos, para 

demonstrar a importância de comportamentos de segurança responsáveis e para melhor se 

protegerem de ataques cibernéticos. 

 

c) Análise de custo-benefício: 

 

Programas de segurança da informação robustos utilizam uma combinação de 

elementos humanos e tecnológicos. Além do custo da infraestrutura tecnológica, as 

organizações devem estar dispostas a pagar o preço de melhorias para a segurança de base 

humana, ou seja, para ter alguma segurança parte da privacidade será sacrificada. Além de 

melhorias na integridade dos protocolos de segurança, uma vontade de ter novas atitudes 

em relação à segurança da informação. Por exemplo, uma proibição contra o uso de 

armazenamento externo e supervisão dos colaboradores mais de perto, poderia ter ajudado 

a evitar um vazamento massivo de informações das agências do governo americano feita 

pelo Wikileaks. 
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d) Pesquisa comportamental: 

 

Pesquisas são necessárias para identificar os comportamentos e motivações dos 

colaboradores em vários níveis de segurança da informação. Compreendendo melhor como 

os usuários de tecnologia veem e respondem a ameaças de segurança, as empresas podem 

implementar melhores contramedidas e estabelecer protocolos para o fator humano. Além 

disso, é necessário um estudo mais aprofundado na área das interações homem-máquina. É 

preciso entender como as máquinas podem indicar melhor as ameaças potenciais para os 

seres humanos, produzindo sinais que agora estão ausentes na interface homem-máquina. 

 

e) Conhecer as pessoas: 

 

A maioria dos cybers crimes é cometida por engenharia social. Criminosos 

investem tempo e energia para conhecer as pessoas chave nas organizações. Da mesma 

forma, os líderes precisam se familiarizar com os seus colaboradores, tendo a consciência 

dos direitos de acesso específicos do usuário e os colaboradores internos capazes de 

fornecer acesso a informações confidenciais. 

 

3.3. Como tratar incidentes e problemas de segurança 

 

 Para o tratamento de incidentes de segurança, os dois processos formais mais 

conhecidos do mercado são: a Gestão de Incidentes de Segurança (Information Security 

Management) proposto pelo ITIL (OGC, 2007, p. 141), e a Gestão de Incidentes de 

Segurança da Informação proposto pelo ISO (ISO, 2011, p. 1), especificamente a ISO 

27035. Entretanto, em boa parte das empresas, quando ocorre um incidente de segurança, o 

comum é observar as pessoas tomando ações baseadas em um plano de ação improvisado. 

A falta de preparação inicial, somada às decisões tomadas sob pressão, podem levar ao 

agravamento da situação. Ter um plano de resposta aos incidentes de segurança 

documentado e conhecido pela equipe de tratamento de incidentes, pode tornar a resposta a 

esses eventos mais rápida e eficiente. 

Os dois processos citados dizem o que precisa ser feito, entretanto, eles não dizem 

como fazer. Para isto, normalmente, recomenda-se utilizar as sugestões do SANS Institute, 

disponíveis na página: www.sans.org/score/incidentforms/, e também os materiais de apoio 

para Grupos de Resposta a Incidentes de Segurança em Computadores (CSIRTs – 

Computer Security Incident Response Team) do CERT.BR, disponíveis em: 

www.cert.br/csirts/, ou do CERT dos Estados Unidos, disponíveis em: 

www.cert.org/incident-management/. 

 

3.4. Defesa do dia negativo 

 

 A Blue Coat (2012, p. 7) afirma que dois terços de todos os novos ataques na 

Internet sejam originadas de malnets já conhecidas. Ela afirma também, que a melhor 

proteção contra esses ataques, é a defesa do dia negativo, ou seja, se antecipar ao ataque e 

bloqueá-lo antes mesmo que ele seja lançado. Em outras palavras, evitar a existência do 

ataque, isto é, “negar a possibilidade do ataque”. 

Para que isto seja possível é fundamental dominar e entender as malnets. Como 

estas redes estão distribuídas mundialmente, a tarefa de descobri-las e desativá-las torna-se 

quase impossível. Porém, a necessidade de existência de uma infraestrutura física que 
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sustente estas redes, cria a oportunidade da defesa estar um passo à frente dos cybers 

criminosos. A Blue Coat mapeou algumas malnets enquanto elas ficavam online, com o 

objetivo de identificar seus componentes, tais como sub redes, endereços IP e nome de 

hosts. Uma vez que a infraestrutura da malnet foi identificada, ela pode ser bloqueada na 

origem, antes mesmo que o ataque seja lançado. (BLUE COAT, 2012, p. 7). 

 A Figura 11 mostra um exemplo do funcionamento da defesa do dia negativo. 

Segundo a Blue Coat (2012, p. 7), um ataque chamado de Urchin, foi lançado em outubro 

de 2011, mas em Junho de 2011 a Blue Coat já havia identificado e bloqueado 

componentes desse ataque. Em Junho a Blue Coat identificou uma sub rede como parte de 

uma malnet. De Junho a Setembro outras sub-redes foram adicionadas, e a Blue Coat 

continuou associando-as à malnet. No dia 5 de Outubro novos servidores foram 

adicionados às sub-redes e a Blue Coat já havia preparado seus equipamentos para recusar 

requisições originadas dos servidores e sub-redes da malnet. O ataque foi lançado no dia 6 

de Outubro sem o efeito esperado. No dia 14 de Outubro o domínio de origem do ataque 

foi modificado, mas como ele também já estava mapeado, a mudança não surtiu efeito. 

Finalmente, o ataque foi interrompido no dia 16 de Outubro. 

 

 
Figura 11: Defesa do dia negativo (Adaptado de Blue Coat, 2012, p. 7) 

 

 A defesa do dia negativo é a melhor estratégia de segurança existente, porque não 

importa se o malware é um verme (worm), um cavalo de Tróia (Trojan Horse) ou qualquer 

outro tipo de software malicioso. Não importa também o tipo de ataque, pois todos eles 

serão bloqueados na origem. Entretanto, ela exige que a empresa tenha mecanismos de 

defesa (appliance e softwares) preparados para este tipo de ataque, como os da Blue Coat, 

que ainda não são muito comuns no mercado mundial. Por outro lado, os usuários finais, 

que não têm como arcar com os custos de tais defesas, continuam vulneráveis a este tipo de 

ataque. Porém, uma vez que os cybers criminosos também sabem disto, eles podem 

começar a mudar as próprias malnets, como domínios, sub-redes, endereços IP, nome das 

máquinas, etc. 

 

4. Conclusões 

 

 O trabalho mostrou que as malnets utilizam conteúdos e sites legítimos, mesclados 

com conteúdo e sites fraudulentos, para induzir as vítimas a acessarem conteúdos e sites 

contaminados, com o propósito de viabilizar ataques às máquinas destas vítimas. Os meios 

mais utilizados pelos cybers criminosos são a estratégia de promoção de sites maliciosos 

nos motores de busca e redes sociais, o envio de e-mails com links para sites 

contaminados. As estruturas das malnets são escaláveis (crescem ou reduzem de acordo 

12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGEMENT - CONTECSI

0457



 

Conhecendo as Malnets  Página: 16 

com a necessidade dos atacantes), estão espalhadas pelo mundo todo, permitem a 

desmobilização em um lugar e a mobilização em outro.  

 A estratégia de defesa contra os ataques das malnets requer uma abordagem ampla 

e multidisciplinar. É necessário cuidar de toda a infraestrutura, hardwares, aplicações e 

serviços utilizados. Além do hardware e do software, também é necessário um cuidado 

especial para os usuários, pois eles podem acionar os links maliciosos e, neste caso, as 

ferramentas de proteção não podem fazer muito. Com o trabalho, nota-se que a melhor 

estratégia de defesa é a do dia negativo, ou seja, é fundamental conhecer estas redes, 

enquanto elas estão preparando o ataque, para que no momento que o ataque for lançado, 

estes sejam bloqueados antes de causar qualquer dano. 

 O trabalho também permite concluir que o usuário continua como o elo fraco na 

cadeia de segurança. Não adianta ter firewalls e outros mecanismos de segurança se o 

próprio usuário acionar um link malicioso. Logo, é muito importante capacitar os usuários 

a reconhecerem o que é malicioso ou não. Entretanto, esta não é uma tarefa fácil. Além 

disto, o trabalho também mostra, uma migração dos ataques tradicionais e isolados (feitos 

por alguns crackers e hackers), para ataques massivos disparados por milhares de máquinas 

e eventualmente, milhares de atacantes. Da mesma forma que as estratégias e mecanismos 

de defesa têm evoluído, os ataques também estão evoluindo, tornando cada vez mais difícil 

a separação do normal do malicioso, o exemplo de retorno de um site de busca ilustra bem 

esta dificuldade. Outro ponto importante é o crescimento dos ataques a dispositivos 

móveis, em função do crescimento do volume destes equipamentos, bem como das 

dificuldades de protege-los, uma vez que são de uso pessoal e não corporativos, mas estão 

dentro da maioria das empresas. 

 Este trabalho pode ser evoluído fazendo laboratórios para detecção de malnets e 

bloqueio de ataques delas. Outro ponto de evolução seria o estudo dos mecanismos de 

evolução das malnets, para tentar antever para onde elas evoluirão. 
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