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Entenda os riscos do cenário atual, da segurança móvel 
à análise de vulnerabilidades, desde as notícias mais 
relevantes até a análise de privacidade.  
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O objetivo deste relatório é sintetizar as informações de cibersegurança dos últimos 
meses, desde a segurança móvel às notícias mais relevantes e das vulnerabilidades mais 
comuns, adotando uma visão que abrange a maioria dos aspectos dessa disciplina, para 
ajudar o leitor a entender os riscos do cenário atual.

O segundo semestre de 2020 também foi marcado no 
campo da cibersegurança pelo mesmo evento que 
abalou o mundo inteiro: o surgimento e os efeitos 
causados pelo SARS-CoV-2. Por exemplo, vimos ataques 
às infraestruturas de TI que apoiaram o 
desenvolvimento de vacinas. 

No mundo das vulnerabilidades, duas delas 
protagonizaram nos últimos meses. Por um lado, 
ZeroLogon, que permitiu que você atacasse o Windows 
de uma maneira muito simples. Por outro lado, a falha 
do produto SolarWinds que acabou sendo descoberta e 
culpada por ataques a dezenas de empresas e 
organizações, incluindo o FireEye, que ganhou destaque 
particular. Cadeia de suprimentos é a palavra do 
momento. Como sempre, voltamos às raízes. Podemos 
controlar todos os pontos "confiáveis" que sustentam 
nossa infraestrutura? 

E falando em infraestrutura, a SAD DNS nos lembra 
como pode ser simples atacar a base da rede... Pelo DNS. 
Como foi o caso em 2008 com a falha de Kaminsky, o 
sistema operacional e o serviço neste caso juntos 
permitiram que os caches de resposta fossem 
envenenados e uma vítima redirecionada. Uma falha 
engenhosa que nos lembrou, pela enésima vez, da 
necessidade de fortalecer o protocolo DNS com outros 
métodos de segurança mais robustos. 

Se você é um amador ou um profissional, é importante 
ser capaz de acompanhar as notícias relevantes sobre 
segurança cibernética: qual é a coisa mais relevante 
acontecendo? Qual é a imagem atual? O leitor terá neste 
relatório uma ferramenta para entender o estado da 
segurança de diferentes perspectivas, e poderá 
conhecer seu estado atual e projetar possíveis 
tendências de curto prazo. As informações coletadas 
baseiam-se, em grande parte, na coleta e síntese de 
dados internos, contrastadas com informações públicas 
de fontes que consideramos de qualidade. Aqui vamos 
nós! 
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OS INCIDENTES MAIS MARCANTES 
DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 
Em seguida, percebemos as notícias que tiveram maior impacto durante o curso deste segundo semestre de 2020. 

  
Pfizer revela que ataque 
cibernético à Agência 
Europeia de Medicamentos, 
EMA, consegue acessar 
informações sobre a vacina 
Ambas as entidades e a 
agência reconheceram a 
invasão e informaram que 
os dados estavam no 
servidor DAEMA. 
 
Um ataque cibernético 
compromete o SolarWinds 
O ataque ao provedor de 
serviços de agências 
governamentais norte-
americanas e grandes 
empresas reconhece o 
ataque e o 
comprometimento de sua 
ferramenta "Orion". A Orion 
é uma ferramenta de 
monitoramento e 
gerenciamento de rede, 
então o impacto pode ter 
dimensões inimagináveis. 
 
Backdoors em criptografia?  
O Conselho Europeu adota 
uma Resolução sobre a 
necessidade de segurança a 
ser garantida além da 
criptografia. O Conselho 
observa a necessidade de 
garantir que as forças de 
segurança ou órgãos e 
autoridades judiciais 
competentes sejam 
capazes de exercer seus 
poderes legítimos, on-line e 
off-line para proteger os 
cidadãos. 
 

julho agosto dezembro setembro outubro novembro 

CVE-2020-5902, 
vulnerabilidade do momento 
Pela gravidade e forma como o 
problema se desenvolveu, 
desde o aviso até a existência 
de uma exploração totalmente 
funcional muito simples de 
lançar com apenas um 
comando de cache. O bug está 
no Big IP TMUI do fabricante 
F5. Um sistema que 
geralmente está presente no 
perímetro das empresas e é 
usado para muitos propósitos, 
geralmente crítico. 
 
Problemas no Twitter 
O Twitter sofre de um 
problema de segurança onde 
os atacantes parecem ter 
usado engenharia social com 
trabalhadores com acesso a 
painéis que poderiam 
modificar o conteúdo da conta 
de qualquer usuário. Perfis 
relevantes promoveram 
contas de bitcoin. 
 
Proteção contra 
computadores quânticos 
A NIST anuncia os vencedores 
da segunda rodada para a 
seleção do novo padrão de 
criptografia pós-quântica: 
Classic McEliece, CRYSTALS-
KYBER, NTRU e SABER, nas 
categorias de criptografia de 
chaves públicas e 
gerenciamento de chaves; e 
CRYSTALS-DILITHIUM, 
FALCON e Rainbow, na 
categoria assinatura digital. 
 
Dois novos ataques ao sistema 
de água de Israel 
Os atacantes tentaram 
modificar os níveis de cloro da 
água.  
 

APT34 incorpora DoH 
O grupo de atacantes Oilrig, 
também conhecido como 
APT34, é o primeiro a 
incorporar o DoH como parte 
de seus ataques. Algo que 
era esperado e que eles 
fizeram aproveitando 
ferramentas de terceiros.  
 
Botnet Terracotta de Android 
Uma botnet interessante 
chamada Terracotta baseada 
em Android e hospedada no 
Google Play perpetrando 
ataques de tráfego e 
anúncios fraudulentos de 
uma maneira peculiar em 
suas táticas e técnicas. 
Recebeu 2 bilhões de 
petições fraudulentas em 
junho, com 65.000 telefones 
infectados.  
 
Nova versão do Emotet 
A vacina Emotet que estava 
sendo usada pelos 
pesquisadores não é mais 
eficaz com a nova versão do 
malware. Analistas 
descobriram que ele estava 
escrevendo uma filial do 
registro (codificada com 
XOR) para persistir. Mas ele 
também verificou sua 
existência antes de 
estabelecê-la. Foi o suficiente 
para criar este ramo do 
registro no sistema limpo 
com um valor falso, e o 
malware teria um estouro de 
buffer quando fosse 
mantido. Pararia de 
funcionar e não infectaria a 
máquina. 
 

Falha no Protocolo Remoto 
Netlogon 
Embora a vulnerabilidade 
tenha sido classificada como 
"improvável de explorar" em 
agosto, já há prova de 
conceito para tirar proveito da 
falha conhecida como 
ZeroLogon. Permite que 
qualquer usuário assuma o 
controle da rede interna de 
um sistema apenas 
acessando o controlador de 
domínio. Já existem quatro 
provas de conceito CVE-
2020-1472 que permitem 
utilizar a falha no Protocolo 
Remoto Netlogon.  
 
Firefox para bug do Android  
Firefox para Android em sua 
versão anterior ao 80 sofre de 
uma falha de segurança 
muito fácil de explorar. Ele 
permite que um invasor na 
mesma rede WiFi abra 
arbitrariamente qualquer URL 
no navegador da vítima, sem 
ter que gerar qualquer ação, 
basta estar na mesma rede e 
que a vítima está executando 
o Firefox. 
 
Filtrando o código-fonte do 
Windows XP 
Ele não é o único. Em maio de 
2020, o código original do 
Xbox e NT 3.5 vazaram; em 
2017, algumas partes do 
Windows 10; e em 2004, 
partes de NT e 2000. O 
arquivo mais marcante é 
Nt5src.7z, 2,4 Gbs. Contém 
código de kernel 5 
(compartilhado por 2003 e 
XP). 
 
Irã identifica sabotagem de 
Natanz 
Irã afirma ter identificado os 
responsáveis pela explosão 
na usina nuclear de Natanz 
em 2 de julho. 

Microsoft desativa JScript no 
Internet Explorer 11 
Com a atualização de 
outubro, a Microsoft inclui 
uma entrada de registro que 
desativa o JScript no Internet 
Explorer 11 para aqueles que 
continuam a usá-lo. Algo que 
deveria sempre ter sido 
possível através da 
configuração de zonas de 
segurança, mas que só agora 
é possível.  
 
Bugs graves no Chrome 
corrigidos 
A parte difícil no Chrome não 
é encontrar vulnerabilidades, 
mas transformá-las em algo 
útil. E para fazer isso você 
precisa desabilitar o 
sandbox, sempre um 
desafio. Após o bug 
FreeType descoberto em 
setembro afetar o Chrome, o 
CVE-2020-17087 foi 
corrigido no driver de 
criptografia do Kernel do 
Windows (cng.sys) que, em 
combinação com o bug do 
Chrome, estava sendo usado 
pelos atacantes. 
 

Ataque de SAD DNS 
Um ataque apelidado de 
SAD DNS foi tornado público 
onde permite envenenar o 
cache de resolvedores DNS. 
Para deturpar uma 
solicitação de DNS e 
devolver um endereço falso 
ao cliente. O cliente deve 
conhecer o TxID (ID de 
transação) e a porta de 
origem UDP. Isso significava 
entropia de 32 bits 
(adivinhando dois campos 
de 16 bits). O SAD DNS 
consiste em inferir a porta 
UDP através de um método 
engenhoso que usa 
mensagens de retorno de 
erro do ICMP. Isso deixa 
novamente uma entropia de 
16 bits, assumida para um 
ataque.  
 
Controvérsia sobre MacOS e 
revogação de certificados 
Ele abre uma controvérsia 
sobre a privacidade do 
MacOS e sua tentativa de 
verificar através do OCSP se 
um certificado foi revogado. 
Não adianta, de acordo com 
nossa análise, embora a 
Apple acabe modificando 
algumas de suas políticas de 
acesso à informação.  
 
50.000 endereços IP de 
dispositivos VPN Fortinet 
vulneráveis  
Quase 50.000 endereços IP 
de dispositivos VPN Fortinet 
vulneráveis à falha do CVE-
2018-13379 que havia 
aparecido pouco antes são 
tornados públicos. 
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Móvel 
Apple iOS 

Notícias notáveis 

Já temos o iOS 14. Após seu anúncio na conferência de 
desenvolvedores da Apple no final de junho, a décima 
quarta versão do sistema operacional móvel, da gigante 
de Cupertino, foi lançada em 16 de setembro. 

Em poucos dias foi lançado uma revisão sem patch de 
segurança. Na verdade, a primeira atualização para 
corrigir falhas de segurança foi 14.2, lançada em 5 de 
novembro. Continha mais de vinte correções, muitas 
delas abordaram vulnerabilidades de execução de 
código arbitrário, bem como elevação de privilégio ou 
liberação de informações confidenciais. 

Para encerrar o ano, a Apple lançou uma nova versão, 
14.3, em 14 de dezembro que corrigiu mais de dez 
vulnerabilidades. Dentre estas falhas, algumas que 
poderiam permitir que código arbitrário fosse inserido e 
executado. 

Muito notável, por seu perigo especial, é a 
vulnerabilidade que foi corrigida no início deste ano (e 
cujos detalhes foram publicados no início de dezembro) 
e que permitiu executar código arbitrário através da 
AWDL (Apple Wireless Direct Link) mais conhecida por 
seu uso no AirDrop. 

Descoberta pelo Project Zero (Google), a vulnerabilidade 
não foi divulgada na época pelo perigo de desencadear 
uma infecção maciça, pois não requeria a intervenção 
do usuário.  Uma vez revelados os detalhes e a 
espetacular prova de conceito, podemos ver o que 
aconteceria se uma vulnerabilidade desta envergadura 
fosse divulgada publicamente ou descoberta pelos 
atacantes. 

iOS 14: O que há de novo na segurança 

Começando pelo iOS 14, quando um aplicativo com as 
respectivas permissões usa a câmera ou microfone, o 
sistema indicará esse uso exibindo um pequeno ponto 
no canto superior direito da tela. Verde ao usar qualquer 
uma das câmeras e laranja para o microfone. 

Permissão adicional é requerida quando um aplicativo 
precisa usar geolocalização. Agora você pode selecionar 
para solicitar explicitamente permissão sempre que 
esse uso for necessário. Além disso, você pode controlar 
se a geolocalização é feita com precisão ou 
aproximadamente. 

O acesso a fotos também é melhorado em termos de 
granularidade de permissão. Agora você pode selecionar 
quais fotos exatamente um aplicativo pode acessar e 
não mais todas que estão armazenadas. 

Com relação às senhas armazenadas pelo iOS 14, o 
sistema  nos dirá quais delas são consideradas 
inseguras, tanto por serem fracas, quanto por terem 
sido encontradas em roubo de informações. 

Um recurso muito interessante, que já foi anunciado na 
sua época, é a randomização parcial do endereço MAC 
do dispositivo, quando ele se conecta à novas redes 
WIFI. Essa opção interessante permite que o dispositivo 
não seja rastreado quando conectado, por exemplo, às 
redes públicas de WIFI. Alterar o endereço MAC é um 
desafio para os sistemas de rastreamento que usam 
qualquer possível identificador para traçar o perfil do 
usuário. 

Outra melhoria substancial na privacidade é a inclusão 
de uma mensagem na parte superior da tela quando um 
aplicativo usa a área de transferência com dados de 
outro aplicativo. Dessa forma, o sistema notifica o 
usuário quando um aplicativo está acessando possíveis 
dados confidenciais através da área de transferência. 

 

 

https://support.apple.com/pt-pt/HT211929
https://support.apple.com/pt-pt/HT211929
https://support.apple.com/pt-pt/HT212003
https://support.apple.com/pt-pt/HT212003
https://googleprojectzero.blogspot.com/2020/12/an-ios-zero-click-radio-proximity.html
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Evolução das vulnerabilidades no iOS durante o segundo semestre de 2020 

Uma exploração que permite a execução remota de código arbitrário no iOS ainda está elegível para pesquisadores 
(Zerodium) a prêmio de dois milhões de dólares. 
   

O ano de 2020 foi encerrado com 187 vulnerabilidades corrigidas no sistema operacional iOS, das quais 37 são 
consideradas de alto risco, com possibilidade de execução de código arbitrário.  Qualquer um deles afeta o próprio núcleo 
do sistema.  

Fragmentação de versões durante o 
segundo semestre de 2020 

Como é tradição, a fragmentação de versões nunca foi 
um problema para os desenvolvedores do iOS. A 
vantagem de ter uma plataforma homogênea é 
incontestável e continua a render números expressivos 
toda vez que revisamos a adoção pelos usuários do 
iPhone de uma nova versão do sistema operacional. 

Se o iOS 13 atingiu 70% dos dispositivos no último 
semestre, seis meses depois o iOS 14 substitui o 13º e é 
colocado em primeiro lugar com uma participação de 
72%, subindo para 81% se contarmos apenas 
dispositivos com menos de quatro anos. Como de 
costume, o sistema operacional de saída é colocado em 
um discreto, embora significativo, segundo lugar com 
18%. Nesse mesmo lugar estava o iOS 12 com 23% seis 
meses antes. 

Além disso, o iOS 14 continuará a ser suportado a partir 
dos modelos iPhone 6s e SE, terminais de cinco anos 
atrás. Uma longevidade considerável em plataformas 
móveis. 
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https://zerodium.com/program.html
https://zerodium.com/program.html
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Relatório de Transparência da Apple 

Às vezes, os governos precisam contar com grandes 
corporações para realizar seu trabalho. Quando uma 
ameaça é conhecida e identificada, se torna 
fundamental conhecer as identidades ou mesmo 
acessar os dados de um potencial invasor ou vítima 
ameaçada, as informações digitais armazenadas por 
essas empresas podem ser vitais para a pesquisa e 
tratamento de um desastre. A Apple publica um 
relatório abrangente sobre quais dados os governos 
estão pedindo, quais e até que ponto os pedidos são 
atendidos. Aqui revisamos alguns dados que coletamos 
sobre as atividades e solicitações dos governos à 
empresa. 

Solicitações baseadas em dispositivos 

Representa solicitações de agências governamentais 
que solicitam informações de dispositivos Apple, como 
número de série ou número IMEI. Por exemplo, quando 
a aplicação da lei age em nome de clientes aos quais 
tiveram perdido ou roubado seu dispositivo. Também é 
recebida solicitações relacionadas a investigações de 
fraude: Eles normalmente solicitam detalhes de clientes 
da Apple associados a dispositivos ou conexões com os 
serviços da Apple. 

 

 

Solicitações baseadas em dados financeiros 

Essas solicitações ocorrem quando a aplicação da lei 
atua em nome de clientes que necessitam de 
assistência relacionada a atividades fraudulentas de 
cartão de crédito ou cartão de presente que tem sido 
usado para comprar produtos apple. 

 

Petições baseadas em contas 

Solicitações são feitas à Apple sobre contas que podem 
ter sido usadas contra a lei e os termos de uso da Apple. 
São contas do iCloud ou iTunes e seu nome, endereço e 
até conteúdo na nuvem (backup, fotos, contatos...). 
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Petições relacionadas à preservação de contas 

De acordo com o contexto da Lei de Privacidade de 
Comunicações Eletrônicas dos EUA (ECPA), a Apple 
pode ser solicitada a "congelar" os dados de uma conta 
e mantê-los por 90 a 180 dias. Trata-se de uma pré-
etapa de solicitação de acesso à conta, pendente de 
permissão legal para solicitar dados e impedir que a 
conta seja excluída pela parte investigada. 

 

Petições de emergência 

Também coberta pela Lei de Privacidade de 
Comunicações Eletrônicas dos EUA (ECPA), a Apple 
pode ser solicitada a fornecer dados de contas privadas, 
em situações de emergência acredita-se que isso pode 
evitar um grave perigo de morte ou danos aos 
indivíduos. 

 

Solicitações relacionadas à remoção de aplicativos do 
mercado 

Geralmente tem a ver com aplicativos que 
supostamente infringem a lei. 
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Conclusões 
Podemos concluir que certos governos estão solicitando muito mais acesso aos dados que outros, talvez pela justiça 
destes países trabalhar de forma mais ágil em dados, pela incidência maior de fraudes nestes territórios, enfim, para 
uma interpretação mais precisa do motivo seria necessário entender melhor a realidade de cada país, porém, baseado 
nos dados que possuímos, podemos concluir: 

 O governo alemão é o que mais tem gerado pedidos para obter informações sobre dispositivos e também para 
obter informações sobre possíveis fraudes. 

 Os Estados Unidos solicita mais do que qualquer outro país sobre preservação de contas e acesso aos dados 
hospedados lá. 

 Como de costume, a China é o país que mais solicita recalls de aplicativos na App Store. 

Esclarecimento: Nesta análise temos representado em gráficos as tabelas publicadas pela própria Apple. É importante 
especificar que todas as solicitações são feitas em lotes. Por exemplo, a Apple conta o número de solicitações de recall 
de aplicativos e, por sua vez, cada solicitação pode conter um número indeterminado de aplicativos neles. O mesmo 
com as solicitações de conta e o número de contas em cada solicitação. Quando a Apple fala sobre a porcentagem de 
pedidos atendidos, fala sobre isso, sobre pedidos, mas não sobre contas específicas. Por exemplo: a Apple recebe 10 
solicitações, com 100 contas entre todas as solicitações e depois diz que atendeu 90% das solicitações, não sabemos 
quantas contas individuais foram fornecidas a ela. No entanto, nos gráficos temos contrastado números totais com essa 
porcentagem. É um exercício que, embora não seja preciso, pode nos dar uma ideia aproximada da quantidade real de 
dados fornecidos. 
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Android 

Notícias notáveis 
A notícia mais relevante é, sem dúvida, o lançamento da 
versão 11 do sistema operacional móvel do Google, o 
Android. Em 8 de setembro, a tão esperada nova versão  
foi lançada. O Android 11 traz novos recursos de 
segurança e privacidade. Uma das mais marcantes é a 
inclusão de permissões de "uso único". Uma opção 
altamente esperada e reivindicada que permite que os 
usuários deem permissões aos aplicativos quando 
solicitam acesso a um recurso do sistema. Ou seja, o 
sistema perguntará ao usuário cada vez que um 
aplicativo tentar acessar a câmera ou fotos, por 
exemplo. Embora isso possa parecer complicado para os 
aplicativos em que confiamos (nesse caso, você pode 
optar por permitir seu uso enquanto o aplicativo for 
usado), é uma opção muito útil e razoável quando 
estamos usando um aplicativo em que não confiamos 
totalmente. 
 
A compartimentação de armazenamento em massa foi 
melhorada, o que permitirá que os aplicativos acessem 
esse recurso para que eles não possam ter permissões 
sobre os recursos em outro aplicativo. Ou seja, permitir 
o acesso ao armazenamento não significa que um 
aplicativo possa acampar por conta própria todos os 
arquivos de mídia. 
 
Outra opção que nos permitirá melhorar nossa 
exposição de dados pessoais é que a permissão para 
obter geolocalização quando um aplicativo está em 
segundo plano deve ser explícita. Ou seja, em vez de 
aprovar a permissão quando o aplicativo está sendo 
instalado, o usuário deve acessar o menu do aplicativo e 
a partir desse lugar aprovar esse tipo de uso. 
 
Em relação aos boletins de segurança, o Android publica 
prontamente um a cada mês com informações 
detalhadas sobre componentes afetados, gravidade e 
até mesmo, em alguns casos, referências diretas ao 
patch aplicado na correção de vulnerabilidade. No total, 
pouco mais de 250 vulnerabilidades de diferentes 
gravidades e em diferentes componentes, bem como 
fabricantes (MediaTek, Qualcomm, Broadcom, etc.). 

Fragmentação em sistemas Android 

O Android não publica estatísticas no portal do 
desenvolvedor que mostram status de fragmentação 
entre as versões. Os dados obtidos pertencem a fontes 
públicas, ou seja, não são contrastados com fontes 
oficiais. Não há dados sobre penetração no mercado 
Android 11, lançados em 8 de setembro deste ano. 

A última publicação do Statcounter a partir da data de 
publicação deste relatório nos diz que a versão mais 
implementada do Android é a 10, com uma cota de 
40%. É seguido pelo Android 9 com um com pouco mais 
de 22%. A parte restante é dividida por versões 
inferiores a 9, onde nenhuma excede 10% do mercado. 

 

Evolução das vulnerabilidades no 
Android durante o segundo semestre 
de 2020 

Uma exploração que garante a execução remota de 
código arbitrário no Android continua a ser negociada a 
dois milhões e meio de dólares.   No geral, o Android 
fechou o ano com 623 vulnerabilidades corrigidas, 85 
delas consideradas de alto risco, pois poderiam permitir 
a execução de código arbitrário. É necessário fornecer 
aqui o fato de que muitos desses bugs afetam o 
software de certos fabricantes, o que significa que a 
mesma vulnerabilidade não deve afetar todo o parque 
de dispositivos.
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VULNERABILIDADES NOTÁVEIS 
Discutimos nesta seção algumas das vulnerabilidades deste segundo semestre de 2020, vulnerabilidades não tão 
populares porém notáveis em nossa opinião, ou seja, algumas que se destacam por sua especial relevância ou perigo. 

 

CVE ID OBJETIVO DESCRIÇÃO SCORING 

CVE-
2020-
12524 

Sistemas de 
controle industrial 

Pesquisadores da Universidade de Birmingham descobriram uma 
vulnerabilidade que faz com que dispositivos como um HMI comecem 
a consumir recursos de forma desordenada até serem bloqueados. 
Dada a importância do IHH no controle dos sistemas de controle 
industrial aos quais essa vulnerabilidade está associada, é relevante 
não apenas para sua qualificação, mas para o potencial desastre que 
poderia ocorrer se o invasor assumir o controle de um sistema 
industrial e bloquear o HMI para evitar contramedidas precoces ou 
paradas do sistema. 

7.5 

 
CVE-
2020-
10148 

 

SolarWinds Orion 
API 

A falha que foi descoberta depois do que deveria ser um ataque ao 
FireEye, mas que levou a um problema de segurança global. Uma falha 
no controle de autenticação permitiu o acesso e com esse problema 
eles vieram a "trojanizar" o sistema que era distribuído por diferentes 
fabricantes e organizações. 

9.8 

Varios 
(Ripple20) 

Pilha TCP/IP São 19 questões de todos os tipos na implementação da pilha TCP/IP 
da empresa Treck. Como essa implementação fornece ou licencia para 
inúmeras marcas (quase 80 identificadas) e dispositivos IoT, os 
afetados são efetivamente bilhões. E por sua própria natureza, muitos 
deles nunca serão corrigidos. https://kb.cert.org/vuls/id/257161 

Um pouco mais tarde, em dezembro, muitas outras falhas de bateria 
TCP foram encontradas. https://kb.cert.org/vuls/id/815128  

9.8 

CVE-
2020-
1472 

Diretórios ativos 
no Windows 

O problema é que o AES é mal utilizado com o modo CFB8 (muito 
lento). A função ComputeNetlogonCredential, em vez de randomizar 
os vetores de iniciação para cada byte, usa sempre um valor fixo... tudo 
zero. O invasor envia uma média de 256 tentativas de bloqueio zero 
até conseguir autenticar e, neste caso, o PoC desativa a senha. O 
problema foi corrigido em duas fases devido à sua complexidade para 
se adequar aos diferentes cenários. 

10 

https://kb.cert.org/vuls/id/815128
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Vulnerabilidades em números 
Em números específicos de vulnerabilidades 
descobertas, a distribuição de CVE publicada por nível de 
risco (SCORE com base no CVSSv3), tem sido a seguinte: 

 

 

Top 25 empresas com mais CVE 
acumulados 

Durante 2020, a Microsoft liderou por número de 
vulnerabilidades conhecidas. A maioria dos meses 
excedeu 100 correções de bugs. É seguido por Google e 
Oracle por número neste semestre. 
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Top 10 CWE mais representativa 

CWE (Common Weakness Enumeration) é uma 
classificação que agrupa todas as fragilidades e 
vulnerabilidades de software. Semelhante ao esforço 
feito com a CVE para rotular vulnerabilidades concretas 
encontradas em produtos, a CWE se concentra na 
definição de tipos mais abstratamente. Esta definição 
permite que você realize um mapeamento direto entre 
CVE e CWE. 

Esta lista inclui os 10 CWE que foram atribuídos mais 
pelo número CVE. Isso nos permite observar que tipo ou 
classe de fraquezas têm sido mais comuns neste 
período de estudo. 

Tabela descritiva de cada CWE 

CWE TÍTULO Descrição Quantidade 

CWE-79 Neutralização inadequada da 
entrada durante a geração de 
páginas da Web 

Basicamente, ele coleta os três tipos conhecidos de 
vetores para executar scripting cross-site: refletido, 
armazenado e baseado em DOM. 

885 

CWE-269 Improper Privilege Management O aplicativo não gerencia adequadamente as 
permissões e privilégios concedidos a um usuário. 

461 

CWE-20 Improper Input Validation Categoria geral para erros que consistem em 
controle ruim ou inexistente de entradas de dados 
de origem do usuário. 

435 

CWE-787 Out-of-Bounds Write Relacionado ao CWE-125, ele agrupa as 
vulnerabilidades que permitem escrever além dos 
limites designados para uma região tampão 
reservada. 

330 

CWE-200 Information Exposure Geralmente reflete o comprometimento de 
informações sensíveis devido à ausência ou 
deficiência de controles que impeçam o vazamento 
de informações. 

314 
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CWE-89 Improper Neutralization of 
Special Elements used in an SQL 
Command ('SQL Injection') 

Se as strings não forem processadas corretamente 
antes de serem usadas como entrada para um 
banco de dados, você pode modificar a versão SQL e 
manipulá-la. 

240 

CWE-125 Out-of-bounds Read Intimamente relacionado ao CWE-119, ele coleta 
operações de leitura à memória excedendo os 
limites de controle de um buffer específico. 

239 

CWE-119 Improper Restriction of 
Operations within the Bounds  
of a Memory Buffer 

Em geral, coleta erros de programação nos quais a 
capacidade de um buffer de memória não é 
manuseada, tanto em operações de gravação 
quanto de leitura. 

205 

CWE-287 Improper Authentication A má validação permite escaladas de privilégios. 179 

CWE-22 Improper Limitation of a 
Pathname to a Restricted 
Directory 

Você pode manipular os caminhos para arquivos que 
seu aplicativo gerencia e usa, permitindo acesso a 
recursos protegidos ou não escopo de aplicativos. 

170 

Conclusões 
Com relação ao último semestre, entram na lista a CWE-89 baseada em injeção SQL e o CWE-287 que expõe a má 
autenticação. Problemas de anos atrás que não desapareceram das causas das vulnerabilidades mais graves 
conhecidas. 

O topo da lista permanece intacto em relação ao primeiro semestre.
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QUEM ESTÁ DESCOBRINDO 
VULNERABILIDADES DA 
MICROSOFT 
Quem encontra mais vulnerabilidades em produtos Microsoft? Que porcentagem de vulnerabilidades são descobertas 
pela própria Microsoft, empresas ou corretores de vulnerabilidades? Neste relatório, analisamos os dados dos últimos 
três anos e meio para entender quem resolve o que no mundo dos produtos Microsoft e a gravidade dessas falhas. Ele 
também nos permite ter uma visão interessante sobre quem realmente pesquisa produtos da Microsoft, relata-os de 
forma responsável, bem como quantas vulnerabilidades são credenciadas e quantas não são (o que poderia ser 
descoberto pelos atacantes). 

Todas as segundas terças-feiras do mês a Microsoft lança seus patches de segurança tradicionais em um único pacote 
que atualiza o Windows. Essa atualização resolve uma série de CVEs e vulnerabilidades. Mas nem sempre foi assim. Por 
muitos anos, foram publicados boletins informativos que escondiam vários CVEs, geralmente agrupados por produto.  

Por muitos anos, a Microsoft vem incorporando a auditoria de seu próprio código em sua política de desenvolvimento 
seguro com o objetivo de melhorar sua segurança. Queríamos saber exatamente quantas falhas de segurança a própria 
empresa encontra em suas auditorias internas, para que tenhamos uma ideia não apenas do quanto a própria Microsoft 
contribui para melhorar a segurança de seus produtos, mas o quanto o restante dos caçadores de bugs usuais da 
indústria também contribuem. 

Metodologia  
Fizemos algo muito simples. Coletamos e processamos todas as informações de CVEs credenciadas durante o primeiro 
semestre de 2020. A fonte de informação tem sido principalmente esta página:  

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/acknowledgments 

Essas são as vulnerabilidades credenciadas, ou seja, relatadas por alguém identificável, seja privada ou empresa. Nesse 
período, foram analisadas 594 vulnerabilidades credenciadas. De todos eles, extraímos sua gravidade através do CVSS 
oficial do NIST. 

Esse número não representa o número total de bugs descobertos (mais de 600). Entendemos que a maioria dos bugs 
não creditados pode vir de vulnerabilidades encontradas em 0 dias ou outras circunstâncias em que o autor não é 
conhecido e não foi relatado anonimamente. Nestes casos, a Microsoft não credita ninguém em particular. Essa 
diferença entre vulnerabilidades credenciadas e "não creditadas", que não é a mesma que as anônimas, podemos 
identificar no gráfico a seguir. 

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/acknowledgments
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A partir dos créditos, identificamos a empresa que 
descobriu a vulnerabilidade. Caso haja vários 
descobridores, contamos apenas o que apareceu em 
primeiro lugar, para simplificar os cálculos, também 
porque entendemos que ele é mostrado como o 
principal analista que os relatou em primeiro lugar. 
Embora isso possa ser impreciso, resulta na fórmula 
mais simples.  

A partir daí, fizemos diferentes cálculos para poder 
analisar quem contribui cada vez mais para melhorar a 
segurança dos produtos da Microsoft, de forma 
responsável. 

Os dados 
Em comparação com o semestre anterior, os dados são 
muito diferentes. A longa fila de "outros" é a que lidera a 
lista. Isso significa que eles são descobertos por 
pesquisadores com menos de 5 falhas acumuladas. A 
iniciativa ZDI permanece (cada vez mais) como maior 
descobridora de vulnerabilidades. Neste trimestre, 
Zhiniang Peng está entrando como um player muito 
relevante com 66 falhas. 

Também é impressionante que Qihoo, responsável por 
centenas de falhas comumente descobertas, tenha 
desaparecido completamente na lista deste semestre. 
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Conclusões 
Novamente, esta lista conclui que, embora a Microsoft 
não tenha descoberto tantas vulnerabilidades como nos 
semestres anteriores, elas são as mais graves de acordo 
com seu CVSS.
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OPERAÇÕES APT, GRUPOS 
ORGANIZADOS E MALWARE 
ASSOCIADO 
Revisamos a atividade dos diferentes grupos que estão 
recebendo créditos da autoria de operações APT ou de 
campanhas notáveis. 

Observamos que a atribuição de tais operações, bem 
como a composição, origem e ideologia de grupos 
organizados, é complexa e não pode necessariamente 
ser completamente confiável.  

Isso se deve à capacidade de anonimato e engano 
inerentes a tais operações, os atores podem usar meios 
para manipular informações de uma maneira que 
esconda sua verdadeira origem e intenções. Pode, em 
certos casos, agir com o modus operandi de outros 
grupos para desviar a atenção ou prejudicar este último. 

Atividade APT notável, detectada durante 
o segundo semestre de 2020 

Kimsuky (Aka "Velvet Chollima") 

Se no semestre anterior falamos sobre como esse grupo 
se aproveitou do impacto do SARS-COV-2 globalmente, 
este semestre voltamos a falar. Em outubro, a CISA 
(Agência de segurança cibernética e infraestrutura dos 
EUA) emitiu um alerta sobre o aumento da atividade 
desse grupo. Neste caso, não estabeleceram um 
objetivo específico, embora se referissem a 
organizações comerciais. Alguns dias depois, um grupo 
de pesquisadores associou as informações publicadas 
pela CISA com as suas próprias. O produto foi a 
descoberta de uma suíte não documentada 
anteriormente que Kimsuky usou para operações de 
espionagem, bem como um novo malware usado para 
escapar de varreduras e baixar payloads adicionais.  

 

https://us-cert.cisa.gov/ncas/alerts/aa20-301a
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APT32 (Aka "OceanLotus Group"): 
Uncovered 
Este grupo conhecido foi "desmascarado" (de uma de 
suas máscaras) pelo Facebook. Parece que o Facebook 
assumiu o papel de pesquisador (eles certamente têm 
informações para fazê-lo) e fez parceria com a empresa 
vietnamita  "CyberOne Security" para isso. Os TTPs 
deste grupo incluem a criação de sites falsos (e perfis no 
Facebook) para enganar os usuários e dispersarem seus 
malwares. A empresa em questão nega, embora o 
Facebook alegou ter informações sobre sua 
infraestrutura cibernética, código malicioso e outras 
ferramentas e TTP. No entanto, não forneceu mais 
dados ou detalhes. Deve-se lembrar que a tensão entre 
o Facebook e o governo vietnamita tem aumentado 
porque o Facebook inicialmente se recusou a remover 
postagens que iam contra o governo.  No início deste 
ano, no entanto, cedeu à pressão e o governo 
vietnamita exigiu um maior nível de censura, 
aumentando a pressão com a desconexão de vários 
servidores da empresa no país. 

 

APT36 (Aka "Mythic Leopard") 

Este grupo paquistanês, detectado em 2013 e 
geralmente relacionado a ataques a instituições 
militares ou governamentais na Índia, aumentou sua 
atividade no último semestre.  Selecionando seus alvos, 
eles implantaram honeytraps (arquivos falsos de 
mulheres atraentes) para morder o gancho. Com este 
truque, eles lançaram três ondas nas quais enviaram 
para o e-mail dos alvos que pudessem confiar no amor 
(ou qualquer outra coisa) e que não tinham escrúpulos 
em abrir o documento que recebiam e permitir macros. 
Nesse ponto, um RAT foi descarregado com o qual eles 
poderiam assumir o controle da máquina atacada e 
tentar roubar informações confidenciais ou afetar a 
infraestrutura de defesa da Índia.  

 

https://www.reuters.com/article/facebook-vietnam-cyber-idUSKBN28L03Y
https://www.seqrite.com/blog/operation-honey-trap-apt36-targets-defense-organizations-in-india/
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APT28 (Aka "Fancy Bear"): o urso 
glamoroso voltou 

Fancy Bear é um dos grupos mais usados neste 
ecossistema. Sua referência ao urso o coloca em órbita 
russa, assim como grupos com referências a outros 
animais estão ligados ao aparato estatal de outros 
países. Por exemplo, grupos com o nome "Panda" têm a 
ver com... China. 

Em agosto, começou a detecção de uma campanha de 
Fancy Bear que visava (nada de novo) os países da OTAN 
e os parceiros com a aliança. O objetivo mais claro eram 
membros concretos do governo do Azerbaijão. 
Amostras localizadas apresentaram baixa taxa de 
detecção em motores antivírus. Além disso, um servidor 
ativo de C&C foi descoberto mais tarde na França.  

Mas o mais interessante é que por trás da análise do 
malware, os especialistas em Quo Intelligence 

detectaram coincidências curiosas com um ataque de 
malware por um suposto novo grupo APT, ReconHell, 
em direção a alvos diplomáticos e de defesa da Bulgária 
e do Azerbaijão. O delivery desse malware foi feita 
através de um documento enviado como anexo em um 
e-mail. O título do documento referia-se à conhecida 
explosão do Porto de Beirute, que ocorreu apenas  um  
dia antes de sua primeira detecção e terminou com o 
governo do Líbano renunciando em massa entre 
protestos violentos seis dias após a explosão.   O enredo 
de um romance de conspirações e geopolítica.   

 

 

 
 

https://quointelligence.eu/2020/09/apt28-zebrocy-malware-campaign-nato-theme/
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/una-gran-explosion-asola-beirut-con-decenas-de-muertos-y-miles-heridos/10001-4312253
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-explosion-del-puerto-de-beirut-tumba-el-gobierno-libano/10001-4316469
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RECAPITULANDO 
Na área de segurança móvel, o número de vulnerabilidades no IOS vem subindo desde as quedas de 2018. No âmbito 
do Android, 2020 tem sido o segundo ano com mais vulnerabilidades declaradas, após o ano histórico de 2017. 

Em relação às fragilidades e vulnerabilidades, observou-se um aumento significativo das vulnerabilidades de gravidade 
nível 10 na segunda parte de 2020. Os três fabricantes com mais CVEs associados permanecem os mesmos: Microsoft, 
Google e Oracle. 

Em relação às fragilidades, comparando ao semestre passado, continuam na lista CWE-89 com base na injeção SQL, e 
CWE-287 explicando a má autenticação. Problemas de anos atrás que não desapareceram são as causas das 
vulnerabilidades mais graves conhecidas. O topo da lista permanece intacto em relação ao primeiro semestre. 

Os grupos APT, por sua vez, não pararam suas atividades. Kimsuky (Aka"Velvet Chollima") e Fancy Bear continuam em 
atividade, enquanto o OceanLotus Group foi desmascarado pelo Facebook. 

Em um semestre onde novamente quase todos os meses a Microsoft passou as 100 vulnerabilidades corrigidas, o Qihoo 
desta vez não aparece na lista de fabricantes que encontraram mais bugs. ZDI continua sendo o maior descobridor a 
comunicar (e recompensar) falhas graves. 
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Links de interesse 
Não fique apenas na camada superior da análise de cibersegurança, os relatórios semestrais são cumulativos e 
resumidos. No blog da Elevenpaths temos muito mais informações e notícias que podem ser de seu interesse. Aqui 
estão nossos artigos mais relevantes no segundo semestre de 2020. 

 

CRIPTOGRAFIA 
Desafios e oportunidades de negócios da criptografia pós-quântica 
O futuro das assinaturas digitais para proteger seu dinheiro está na criptografia de limiar 
Criptografia com preservaçao de formato para garantir a privacidade de dados financeiros e pessoais 
Você é cripto-ágil para responder rapidamente às mudanças nas ciberameaças? 
Teletrabalho e pandemia: uma análise prática da vulnerabilidade BlueKeep na Espanha e América Latina 
Nonces, salts, paddings e outras ervas aleatórias para temperar saladas criptográficas 

MALWARE 
Conti, o ransomware mais rápido do Ocidente: 32 threads de CPU paralelos, mas... para quê? 
O malware clipBanker tenta parar nossa ferramenta de defesa CryptoClipWatcher 
O que os criminosos da indústria de ransomware recomendam para que você não seja afetado por ransomware? 
Pagar quando você for infectado por ransomware? Demasiados cinzas  

PRIVACIDADE 
FaceApp e dados pessoais, já não falamos sobre isso? 
Blockchain, criptomoedas, zkSTARKs e o futuro da privacidade em um mundo descentralizado 
Diga-me quais dados você solicita da Apple e eu direi que tipo de governo você é 
Escondendo as chaves sob os capacho: os governos poderiam garantir a insegurança universal 

CORONAVÍRUS 
Ameaças cibernéticas durante o COVID-19, uma investigação da Telco Security Alliance 
Como se proteger de ataques cibernéticos pandêmicos com ferramentas gratuitas 
Cibersegurança pandêmica (I): pessoas 
Cibersegurança pandêmica (II) 
Análise de APPs relacionados a COVID19 usando Tacyt (II) 
Teletrabalho e pandemia: uma análise prática da vulnerabilidade BlueKeep na Espanha e América Latina 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
Adversarial Attacks, o inimigo da inteligência artificial 
Adversarial Attacks, o inimigo da inteligência artificial II 
As primeiras vulnerabilidades oficiais no Machine Learning  

https://empresas.blogthinkbig.com/elevenpaths/
https://empresas.blogthinkbig.com.br/desafios-e-oportunidades-de-negocios-da-criptografia-pos-quantica/
https://empresas.blogthinkbig.com.br/futuro-assinaturas-digitais-proteger-dinheiro-criptografia-limiar/
https://empresas.blogthinkbig.com.br/criptografia-com-preservacao-de-formato-para-garantir-a-privacidade-de-dados-financeiros-e-pessoais/
https://empresas.blogthinkbig.com.br/voce-cripto-agil-para-responder-rapidamente-as-mudancas-nas-ciberameacas/
https://empresas.blogthinkbig.com.br/teletrabalho-pandemia-analise-pratica-vulnerabilidade-bluekeep-espanha-america-latina/
https://empresas.blogthinkbig.com.br/nonces-salts-paddings-outras-ervas-aleatorias-temperar-saladas-criptograficas/
https://empresas.blogthinkbig.com.br/conti-ransomware-mais-rapido-ocidente-32-threads-cpu-paralelos/
https://empresas.blogthinkbig.com.br/malware-clipbanker-tenta-parar-nossa-ferramenta-cryptoclipwatcher/
https://empresas.blogthinkbig.com.br/recomendacoes-criminosos-industria-ransomware/
https://empresas.blogthinkbig.com.br/pagar-quando-infectado-ransomware-demasiados-cinzas/
https://empresas.blogthinkbig.com.br/faceapp-dados-pessoais/
https://empresas.blogthinkbig.com.br/blockchain-criptomoedas-zkstarks-futuro-privacidade-mundo-descentralizado/
https://empresas.blogthinkbig.com.br/dados-solicitados-apple-governos/
https://empresas.blogthinkbig.com.br/escondendo-chaves-capacho-governos-garantir-inseguranca-universal/
https://empresas.blogthinkbig.com.br/ameacas-ciberneticas-durante-covid-19-investigacao-telco-security-alliance/
https://empresas.blogthinkbig.com.br/como-proteger-ataques-ciberneticos-pandemicos-ferramentas-gratuitas/
https://empresas.blogthinkbig.com.br/ciberseguranca-pandemica-1-pessoas/
https://empresas.blogthinkbig.com.br/ciberseguranca-pandemica-2/
https://empresas.blogthinkbig.com.br/analise-apps-relacionados-covid19-usando-tacyt-2/
https://empresas.blogthinkbig.com.br/teletrabalho-pandemia-analise-pratica-vulnerabilidade-bluekeep-espanha-america-latina/
https://empresas.blogthinkbig.com.br/adversarial-attacks-inimigo-inteligencia-artificial/
https://empresas.blogthinkbig.com.br/adversarial-attacks-inimigo-inteligencia-artificial-2/
https://empresas.blogthinkbig.com.br/primeiras-vulnerabilidades-oficiais-machine-learning/
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Sobre ElevenPaths 
A ElevenPaths é a empresa de cibersegurança da Telefónica, integrada dentro da holding Telefónica Tech, que reúne os 
negócios digitais mais em crescimento da empresa.  

Em um mundo onde as ameaças cibernéticas são inevitáveis, como provedores de serviços de segurança gerenciados 
inteligentes, focamos em prevenir, detectar, responder e reduzir potenciais ataques enfrentados pelas empresas. 
Garantimos a resiliência cibernética de nossos clientes através do suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
gerenciado a partir de um i-SOC global com capacidade operacional a partir de onze localidades ao redor do mundo.  

Acreditamos na ideia de desafiar o estado atual de segurança, que debe estar sempre presente na tecnologia. 
Repensamos continuamente a relação entre segurança e pessoas com o objetivo de criar produtos inovadores capazes 
de transformar o conceito de segurança e, dessa forma, conseguimos dar um passo à frente de nossos atacantes, cada 
vez mais presentes em nossa vida digital. Trabalhamos para garantir um ambiente digital mais seguro por meio de 
alianças estratégicas que nos permitam melhorar a segurança de nossos clientes, em como através de colaborações 
com órgãos e entidades líderes como a Comissão Europeia, Cyber Threat Alliance, Cloud Security Alliance, Cyber 
Security Alliance, Europol, INCIBE,OpenSSF, OAS, ISAAC, OCA, FIRST, IoT Security Foundation, Industrial Cybersecurity 
Center (CCI) e APWG. 

 

 

 

 

 

 

As informações contidas aqui são de propriedade da Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech, S.L.U. ("ElevenPaths") e/ou qualquer outra entidade dentro do 
Grupo Telefónica ou seus licenciadores. ElevenPaths e/ou qualquer empresa do Grupo Telefónica ou licenciadores da ElevenPaths reservam todos os direitos 
de propriedade industrial e intelectual (incluido quaisquer patentes ou direitos autorais) decorrentes ou derivados deste documento, incluido direitos de 
projeto, produção, reprodução, uso e venda, a menos que tais direitos sejam expressamente conferidos a terceiros por escrito. As informações aqui contidas 
podem ser modificadas a qualquer momento sem aviso prévio. 

As informações aqui contidas não podem ser parcial ou totalmente copiadas, distribuídas, adaptadas ou reproduzidas em qualquer mídia sem o consentimento 
prévio por escrito da ElevenPaths. 

Este documento destina-se exclusivamente a apoiar o seu leitor no uso do produto ou serviço nele descrito. O leitor se compromete e é obrigado a usar as 
informações nele contidas para seu próprio uso e não para qualquer outro. 

ElevenPaths não serão responsável por qualquer perda ou dano decorrente do uso das informações aqui contidas ou por quaisquer erros ou omissões no 
documento ou pelo uso indevido do serviço ou produto. O uso do produto ou serviço aqui descrito será regulado de acordo com os termos e condições aceitos 
pelo usuário deste documento para uso. 

ElevenPaths e suas marcas (bem como quaisquer marcas pertencentes ao Grupo Telefónica) são marcas registradas. ElevenPaths e suas afiliadas reservam 
todos os direitos. 

ElevenPaths e suas marcas registradas (bem como quaisquer marcas pertencentes ao Grupo Telefónica) são marcas registradas. ElevenPaths e suas afiliadas 
reservam todos os direitos. 
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