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Sumário executivo
Um trimestre geralmente lento reflete uma calmaria 

geral no crime cibernético, retomando do ponto em que 

o primeiro trimestre terminou, com os mineradores de 

criptomoedas continuando a dominar, o ransomware 

continuando a evoluir através da experimentação e os 

exploits retornando de modo tímido, mas significativo. 

Em praticamente todas as categorias de malware para 

detecções de empresas e consumidores, observamos 

uma diminuição no volume, corroborando nossos 

sentimentos gerais de “Poxa, está tranquilo aqui” 

desde o início do novo ano. Nosso relativo mal-estar foi 

pontuado, no entanto, com alguns desenvolvimentos 

interessantes passando do primeiro para o segundo 

trimestre. O que faltava aos invasores em quantidade, 

eles compensavam em qualidade.

As duas principais detecções da Malwarebytes em 

relação aos consumidores continuam sendo adware 

e mineração de criptomoedas, respectivamente, 

enquanto as mineradoras assumiram o primeiro lugar 

nas detecções de empresas no segundo trimestre. 

O spyware, que teve um forte trimestre para os negócios, 

caiu 40 por cento para o quinto lugar, enquanto os Trojans 

bancários se mantiveram firmes na segunda posição, 

apesar de cair quase 50 por cento nas detecções. 

Enquanto isso, os backdoors dispararam tanto do lado 

do consumidor quanto do lado dos negócios, com as 

detecções de consumidores aumentando em 442%. 

Os novos desenvolvimentos em ransomware e mineração 

de criptomoedas impulsionaram o mercado, já que os 

ataques do segundo trimestre geralmente mostraram 

mais sofisticação do que seus equivalentes no primeiro 

trimestre. A introdução do complexo malware VPNFilter, 

que ocasionou ataques em vários estágios a centenas 

de milhares de usuários desavisados em pequenos 

escritórios e nas residências, agitou a indústria de 

segurança cibernética que estava adormecida. Embora 

os ataques de 2017, como WannaCry e NotPetya, tenham 

sido ainda inigualáveis em termos de volume e impacto 

de distribuição, o VPNFilter, SamSam e outras campanhas 

complicadas mostram que 2018 pode ser justamente 

o ano de ataques direcionados de maior nível.

Então, como chegamos a essas conclusões? Como 

fizemos nos últimos relatórios trimestrais, combinamos 

informações e estatísticas reunidas de abril a junho de 

2018 provenientes das nossas equipes de Inteligência, 

Pesquisa e Ciência de Dados com a telemetria de nossos 

produtos comerciais e de consumo, que são implantados 

em milhões de máquinas. Veja o que aprendemos sobre 

crime cibernético no segundo trimestre de 2018. 

FATOS RÁPIDOS

 » Mineração de moedas ainda na moda, 

mas começando a cair

 » O GrandCrab é a variante mais avançada 

de ransomwares no segundo trimestre

 » Adware até 19% no último trimestre 

para consumidores

 » O VPNFilter inicia com 500.000 infecções 

para consumidores e empresas

 » Exploits em ascensão

 » Golpistas cada vez mais tendo como alvo 

as PI
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Principais conclusões
Platô dos mineradores de criptomoedas

As detecções de mineração de criptomoedas estão 

lentamente em declínio; no entanto, como uma 

das duas principais detecções para empresas 

e consumidores, elas ainda dominam o cenário de 

ameaças. Com novas variantes de malware para 

Windows e Mac, além da diversificação para outras 

APIs de mineração baseadas em navegadores e novos 

ataques de servidor, os criminosos cibernéticos 

continuam a experimentar esse novo vetor de ataque. 

Por fim, muitos criminosos não estão obtendo o retorno 

do investimento em mineração de criptomoedas 

que estavam esperando. A mania de crypjacking 

provavelmente ficará estável já que segue as tendências 

do mercado em criptomoeda; no entanto, um pico ou 

desaceleração maciça no mercado de câmbio poderia 

impactar rapidamente esses números de uma forma ou 

de outra.

GandCrab agora rei dos ransomware

O GandCrab é agora a principal variante de ransomware 

que está sendo usada por aí. Essa payload incrivelmente 

popular com várias campanhas de spam foi disparada 

por e-mail no primeiro trimestre. No segundo trimestre, 

o Gandcrab mudou-se para o kit exploit Magnitude para 

distribuição. Enquanto Gandcrab liderava o caminho no 

ramo de ransomware, outras famílias também apareciam 

no segundo trimestre, como SamSam e Spartacus, dando 

continuidade à tendência de campanhas experimentais 

menores em relação a ataques em escala global.

As detecções de adware 
continuam firme

O adware ainda é a principal detecção do consumidor 

(em volume), subindo 19% a cada trimestre. Continua a ser 

também uma das principais detecções nas empresas, 

logo atrás de mineradores de criptomoedas e de Trojans 

bancários. No entanto, os novos desenvolvimentos desta 

categoria de malware permaneceram poucos no segundo 

trimestre. Uma exceção notável: o Kwik, uma campanha 

de adware da Mac, usava perfis de configuração do 

sistema como meio de ataque, uma abordagem bastante 

inovadora e sorrateira.

O VPNFilter estreia em grande estilo

Um novo malware chamado VPNFilter fez notícia neste 

trimestre com ataques avançados e em vários estágios 

que supostamente infectaram mais de 500.000 roteadores 

e dispositivos NAS em pequenos escritórios e residências. 

O ataque abrangeu mais de 50 países e afetou grandes 

marcas como Asus, D-Link, Linksys e Netgear. 

O VPNFilter é capaz de monitorar secretamente todo 

o tráfego na rede, a fim de exfiltrar dados, servir ataques 

intrusos, ou até mesmo destruir dispositivos infectados. 

Além de conseguir coletar nomes de usuário e senhas, 

este malware consegue também alterar páginas da 

Web e inserir dados artificiais para enganar os usuários 

enquanto, ao mesmo tempo, drena as contas na surdina. 

O VPNFilter também pode ser usado para executar 

ataques DDoS ou como um catalisador para instalar outro 

software, como mineradores de moeda.
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Exploits aproveita seu renascimento 

Não chame isso de retorno: Os dias zero 

experimentaram um ressurgimento neste trimestre, 

em parte graças a exploits que aproveitam quatro 

falhas críticas identificadas em softwares populares. 

Embora os fabricantes tenham agilizado a emissão 

de correções (fixes), muitos usuários corporativos 

e consumidores não aplicam o patch imediatamente 

e, portanto, permanecem expostos.

Os exploits no Adobe Flash Player, no mecanismo 

VBScript (Office, IE) e no Adobe Reader foram usados pela 

primeira vez em documentos do MS Office ou Adobe, 

um sinal de que o cenário de ameaças mudou de ataques 

drive-by (dirigidos) para esquemas de engenharia social. 

Na verdade, o spam malicioso - direcionado ou por meio 

de campanhas maiores - é um dos principais vetores 

de distribuição.

Golpistas de olho nas PII

Neste segundo trimestre, os golpistas estão mirando 

cada vez mais nas Informações Pessoais Identificáveis 

(PII). Primeiro observamos os golpistas roubando 

descaradamente as PII com golpes de Bitcoin. 

A regulamentação leve, a proteção limitada contra fraudes 

e o suporte fraco nos intercâmbios contribuíram para 

tornar altamente lucrativos os ataques de engenharia 

social contra carteiras de Bitcoin. Mas, como as vítimas 

dos golpes tradicionais de suporte técnico diminuíram 

diante da conscientização do usuário e do aumento 

da fiscalização, os golpistas têm roubado senhas, 

informações de contas bancárias e contas de e-mail 

com frequência cada vez maior. Os novos regulamentos 

do GDPR provavelmente estão incentivando ainda mais 

o roubo de PII, já que esse tipo de informação rende um 

alto salário no mercado negro.
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Mineração de criptomoedas
Seis meses após o início do ano e oito meses desde 

o início da enxurrada de mineradores de criptomoedas, 

vemos o início de outra mudança no cenário do crime 

cibernético. Não temos certeza de qual ameaça assumirá 

o papel principal no próximo trimestre, mas é improvável 

que sejam mineradores de criptomoedas.

As detecções de malware mineradores de criptomoedas 

do Windows caíram no segundo trimestre, apesar de 

terem uma classificação alta nas detecções gerais do 

trimestre. Dados coletados no final de junho, no entanto, 

mostram um platô começando a se formar. 
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Detecções da área de trabalho dos mineradores
de moedas em consumidores no ano de 2018

Figura 1. Detecções de malware de mineração de criptomoedas do 
consumidor, janeiro a junho de 2018

Mineradores encontrados em sistemas corporativos 

têm flutuado no número de detecções a cada mês 

desde o início da mania da criptografia. Até agora, 

em 2018, cada trimestre apresentou algum tipo 

de aumento nas detecções, sendo a primeira em 

janeiro e a segunda em maio. No terceiro trimestre, 

talvez haja uma tendência e/ou uma campanha em 

andamento tentando espalhar essas ferramentas. 

Mais do que provavelmente, no entanto, veremos um 

declínio nas detecções empresariais à medida que 

nos aproximamos do terceiro trimestre, o que já foi 

observado nos consumidores.

 

0

20

40

60

80

100

120

1/1/2018 1/2/2018 1/3/2018 1/4/2018 1/5/2018 1/6/2018

De
te

cç
õe

s (
M

ilh
ar

es
)

Detecções da área de trabalho dos mineradores
de moedas em empresas no ano de 2018

Figura 2. Detecções de malware de mineração de criptomoedas nas 
empresas, janeiro a junho de 2018

O final do primeiro trimestre de 2018 mostrou um aumento 

maciço nas detecções de mineradores de criptomoedas 

do Android, levando-nos a acreditar que veríamos ondas 

gigantescas de mineradores de celulares no segundo 

trimestre. Felizmente, estávamos errados.

De fato, em maio, o número de detecções de 

mineradores do Android caiu 16% em relação ao mês 

anterior. No entanto, apesar dessas inconsistências, 

o segundo trimestre ainda conseguiu atingir 244% mais 

detecções de mineradores em comparação ao primeiro 

trimestre. Provavelmente, no cenário do Android, 

veremos um aumento geral no uso de mineradores.
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Figura 3. Detecções de mineração de criptomoedas do Android, 
janeiro a junho 2018
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Apesar das reduções nas detecções em todos os níveis, 
os mineradores de criptomoedas ainda são uma das 
payloads mais comuns neste trimestre, tanto em 
malwares (Windows, Mac, Android) quanto em versões 
baseadas em navegador (Coinhive.com). Ser uma 
payload menos barulhenta tem suas vantagens, pois 
essas ameaças podem permanecer nos sistemas por 
muito mais tempo, gerando lucros maiores. Ao mesmo 
tempo, seu desenvolvimento e disseminação estão 
intimamente ligados ao que está acontecendo no 
mercado de criptomoedas. 

A tendência nas detecções espelha o fluxo e refluxo 
dos preços do mercado de criptomoedas, incluindo 
Bitcoin, Ethereum e Monero. 

 

Figura 5. Mudanças nos preços do mercado de Bitcoin,  
janeiro a junho 2018

Figura 6. Mudanças nos preços do mercado Ethereum e Monero, 
janeiro a junho 2018

A queda nas infecções de mineração de criptomoedas 
é um sinal de diminuição do interesse de pessoas 
e criminosos que tentam ganhar dinheiro rapidamente 
no popular mercado de criptomoedas, o que 
provavelmente não está deixando tantas pessoas ricas 
do dia para a noite, como no final de 2017. Até que as 
mudanças no mercado de criptomoedas causem um 
pico ou desaceleração rápida, espere ver o mineração 
de criptomoedas surgindo por aí em seu ritmo atual 
mais lento na entrada do 3º trimestre.

Malware de mineradores de 
criptomoedas do Windows

No lado do Windows, temos o Smoke Loader, uma 
payload popular dentre os kits exploit, lançando 
mineradores de criptomoedas em diversas campanhas. 
O Smoke Loader, também conhecido como Dofoil, 
existe há anos e é um Trojan sofisticado que usa vários 
métodos para evitar a detecção e a análise, tais como 
as ferramentas dos analistas com bloqueio ativo 
e o escavamento de processos. 

O escavamento de processos é uma técnica que executa 
um processo legítimo e, em seguida, substitui o código 
dentro desse processo por um código malicioso. Em uma 
das maiores campanhas recentes, o processo escavado 
foi o explorer.exe, que baixou e executou um minerador 
de criptomoedas, dando a ele o nome do processo 
wuauclt.exe (para imitar o legítimo Windows Update 
AutoUpdate Client). O minerador de criptomoedas ganhou 
persistência sequestrando a chave do OneDrive Run no 
registro do Windows e apontando para uma cópia do 
minerador de criptomoedas em uma subpasta na pasta 
Windows AppData.  

Além de ser disseminado por kits exploits, o Smoke 
Loader também foi visto posando como falsos patches 
do Spectre e do Meltdown e como atualizações para 
outros softwares populares.

Figura 4. Eventos de mineração drive-by bloqueados, fevereiro a maio de 2018

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 TÉCNICAS 
E TÁTICAS DE CRIME CIBERNÉTICO

| 7

https://blog.malwarebytes.com/threat-analysis/2016/08/smoke-loader-downloader-with-a-smokescreen-still-alive/
https://blog.malwarebytes.com/cybercrime/2018/01/fake-spectre-and-meltdown-patch-pushes-smoke-loader/
https://blog.malwarebytes.com/cybercrime/2018/01/fake-spectre-and-meltdown-patch-pushes-smoke-loader/


Ataques aos servidores

A criptografia do servidor e do cliente continuou inabalável 

em grande parte devido às principais vulnerabilidades 

identificadas nos Sistemas de Gerenciamento de 

Conteúdo (CMSes), como o Drupal. De fato, os ataques 

Drupalgeddon (CVE-2018-7600 e CVE-2018-7602) foram 

quase imediatamente disparados para o público.

A atualização de um CMS nem sempre é uma tarefa fácil 

devido a várias dependências (por exemplo, temas,  

plug-ins) que podem parar de funcionar após a atualização 

do núcleo. É também um custo e, para algumas pessoas, 

um obstáculo técnico, o que significa que centenas de 

milhares de sites permanecerão vulneráveis a ataques 

automatizados.
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Compromissos da versão Drupal

Figura 7. Compromissos da versão Drupal

Os invasores podem redirecionar websites hackeados 

para uma variedade de usos, mas de acordo com 

um estudo recente que realizamos, a payload mais 

comum do lado do cliente é a injeção de código de 

mineração no navegador. Isso segue a tendência que 

temos monitorado desde setembro de 2017, com 

o surgimento de uma nova ameaça que chamamos de 

mineração de criptomoedas drive-by, que é possível 

graças a APIs silenciosas que usam o navegador de 

visitantes de um site para minerar criptomoedas.

Mineradores na
rede 81%

Atualizações
falsas 12%

Golpes de tecnologia
(Tech scams) 7%

Payloads para o cliente

Figura 8. Tipo de payload injetada

Nos últimos meses, notamos um aumento de scripts 

ofuscados, dificultando a identificação e o bloqueio de 

mineradores da web. Essas técnicas de evasão eram 

esperadas e são uma evolução natural de uma ameaça 

ainda jovem e volátil.

Figura 9. Vários scripts ofuscados injetados no navegador
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Diversificação em outros APIs de mineração

Embora ainda registremos altos níveis de atividade 
relacionada ao Coinhive, também estamos vendo 
um aumento em outros “serviços” no navegador, 
como o Cryptoloot. 

Os invasores estão prestando muita atenção aos 
desenvolvimentos da mineração em navegadores 
e são naturalmente motivados pela perspectiva de 
obter lucros maiores. Eles podem fazer isso alternando 
para serviços que oferecem a eles o controle total do 
script de mineração, pagamentos maiores e taxas 
de detecção mais baixas de produtos de segurança 
e bloqueadores de anúncios. Os invasores também 
estão aproveitando o código-fonte aberto de mineração 
da web e adaptando-o às suas necessidades.

Embora o Monero ainda seja a moeda de facto para 
mineração de criptomoedas - legítimo ou não -, 
há muitas outras moedas promissoras adaptadas 
a diferentes necessidades. Esperamos ver as tendências 
correspondentes entre o mineração de criptomoedas 
legítimo e sua contraparte criminosa por um longo 
tempo ainda.

Figura 10. Esquerda: um minerador de rede malicioso utilizado em uma campanha. Direita: a versão de fonte aberta.
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Nossas principais categorias de malware do segundo 
trimestre de 2018 mostram uma queda geral no volume 
de detecção a cada trimestre em quase todas as 
categorias, tanto do lado comercial quanto do consumidor. 
Trojans bancários tiveram um impacto especialmente 
forte, diminuindo em 49% e 47% para detecções de 
empresas e consumidores, respectivamente. Além disso, 
o spyware, que teve um forte trimestre para detecções 
de empresas, caiu 41%, arrastando o malware do primeiro 
para o quinto lugar.

Surpreendentemente, os mineradores de criptomoedas 
(RiskWareTool), que tradicionalmente foram atrás de 
alvos de consumidores, ocuparam o primeiro lugar em 
detecções de empresas. Enquanto isso, o adware exibia 
seu título como a principal detecção do consumidor -  
principalmente por causa de uma redução de 36% no 
mineração de criptomoedas. Apesar dessa queda, 
a mineração de criptomoedas ainda mantinha uma 
posição de destaque como o segundo malware mais 
detectado para consumidores. Os backdoors também 
tiveram um aumento considerável nas detecções, 
saltando em mais de 440% no lado do consumidor.

Trojans bancários
Ao falarmos sobre Trojans bancários neste trimestre, 
estamos nos referindo a apenas uma família: Emotet. 
O primeiro trimestre de 2018 terminou com um esforço 
massivo de campanha para infectar milhares de usuários 
com o Trojan bancário Emotet.  

Figura 12. Detecções de trojan bancários ao consumidor,  
janeiro a junho de 2018

A detecção para esta campanha, tanto para a empresa 
quanto para os clientes consumidores, continuaram em 
abril e maio. 

Figura 11. 10 principais detecções de malwares, consumidor e empresas, 2º trimestre de 2018
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Figura 13. Detecções de trojan bancários nas empresas, janeiro 
a junho de 2018

Os trojans bancários não vem sendo usados como 

payload primário há alguns anos. A razão provável por 

trás da campanha Emotet no final do primeiro trimestre 

está nas modificações feitas aos Trojans bancários 

que identificam credenciais e carteiras offline com 

criptomoeda, usando a infecção para roubar moedas. 

À medida que o valor da criptomoeda diminui, vemos 

cada vez menos esse malware.

Backdoors
O segundo trimestre de 2018 teve um enorme aumento 

nas detecções de malware backdoor, que aparentemente 

surgiram do nada. No entanto, o pico se deve a uma 

campanha específica que está espalhando malwares os 

quais chamamos de Backdoor.Vools.
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Figura 14. Detecções de backdoors do consumidor, janeiro a junho 
de 2018

O malware backdoor do Vools foi a princípio observado 

durante a instalação de mineradores de criptomoeda 

no sistema afetado depois que ele se comunica com 

um servidor de comando e controle. Além disso, o Vools 

utiliza alguns dos exploits usados no ataque WannaCry, 

ou seja, a vulnerabilidade ETERNALBLUE SMB.  
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Figura 15. Detecções de backdoors das empresas, janeiro a junho 
de 2018

A campanha começou em maio e é provável que as 

estatísticas para os próximos meses continuem a mostrar 

o Vools como a principal detecção de backdoor. Os 

usuários infectados com Vools podem querer investigar 

quaisquer servidores em execução em suas redes com 

protocolos SMB vulneráveis. Como esse malware usa 

tecnologia exploit, um sistema ou rede pode ser infectado 

com pouca ou nenhuma interação dos usuários.  

O principal medo dos recursos do Vools não se deve 

ao seu componente de mineração ou até mesmo ao 

uso do ETERNALBLUE, mas às ameaças adicionais que 

esse malware pode e irá instalar no sistema, assim que 

o mineração de criptomoedas sair de moda. Com base 

nos valores decrescentes da criptomoeda nos últimos 

meses, esse tempo chegará mais cedo ou mais tarde.
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Spyware

O maior abalo entre o primeiro e o segundo trimestre 

é a queda drástica de spywares da principal detecção 

de empresas para o quinto tipo de malware mais 

detectado neste trimestre.
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Figura 16. Detecções de spyware das empresas, janeiro a junho 
de 2018

Spyware começou o ano forte, no entanto, a família exata 

responsável por isso é desconhecida, com a maioria 

das detecções de spyware do primeiro trimestre caindo 

em uma categoria genérica de spyware. No entanto, 

o principal spyware do segundo trimestre foi o notório 

TrickBot, que adicionou funcionalidades para roubar as 

carteiras de criptomoedas de suas vítimas (algo sobre 

o qual falamos no relatório Q1 2018 sobre Táticas 

e Técnicas de Crime Cibernético).

Conforme entramos no 3 trimestre, e com a queda nas 

detecções de mineradores, podemos não ver o spyware 

invadindo as 10 principais detecções no próximo trimestre.

Ransomware

As detecções de ransomware caíram neste trimestre 

tanto do lado do consumidor quanto das empresas em 

12 e 35 por cento, respectivamente. Agora, é a quinta 

maior detecção para os consumidores e a sexta maior 

para as empresas.

Similar ao último trimestre, os autores de ransomware 

direcionaram suas campanhas para as empresas no 

segundo trimestre, com um aumento expressivo em 

maio, após uma ligeira queda em fevereiro. Isso segue 

a tendência de redirecionar a maioria dos ataques de 

ransomware para o alvo mais bem-sucedido: empresas 

e organizações.
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Figura 17. Detecções de ransomware das empresas, janeiro a junho 
de 2018

O ransomware do consumidor, no entanto, 

experimentou um aumento nas detecções durante 

março, mas rapidamente caiu assim que entrou no 

segundo trimestre. Seguindo a atual trajetória, parece 

que os consumidores estão menos propensos a serem 

atingidos pelo ransomware no terceiro trimestre em 

relação ao início do ano.
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Figura 18. Detecções de ransomware dos consumidores, janeiro 
a junho de 2018  

Enquanto isso, o ransomware para Android começou 

o trimestre com um forte empurrão do ransomware 

SLocker para Android, mas desde meados de abril, 

teve pouca atividade significativa - outro sinal de 

que os atores de ransomware estão desviando alvos 

e mudando estratégias.
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Novas campanhas de ransomware

O último trimestre viu alguns desenvolvimentos 

interessantes na criação de ransomware. O GandCrab 

ainda está fazendo barulho, reivindicando ser 

o protagonista da cidade. Também estamos visualizando 

novas variantes de ransomware distribuindo ataques em 

lados opostos do espectro, da sofisticação do SamSam 

ao relativamente novo arquivo de infecção conhecido 

como Spartacus, que é o mais básico possível. 

Todas as três variantes tiveram alguma ação no segundo 

trimestre, provando que o ransomware não está nem 

perto de ser destronado como um vetor de ataque 

efetivo. Os invasores provavelmente estão andando em 

círculos, esperando o momento apropriado para atacar. 

Enquanto isso, aqui está o que vimos.

Spartacus

Embora existam alguns arquivos que executam tarefas 

sofisticadas, grande parte da praga do ransomware 

atualmente é composta de arquivos básicos que 

executam tarefas básicas para comprometer um PC. 

O Spartacus, aparecendo em abril, é um desses exemplos. 

Compartilhando semelhanças na codificação com 

Blackheart, Satyr e ShiOne, o Spartacus é escrito em C#, 

algo que um criminoso pode codificar rapidamente.

O Spartacus - assim como qualquer outra forma de 

ransomware, independentemente da sofisticação - 

comprometerá um PC e criptografará todos os seus 

arquivos. Caso perceba que esse ransomware atingiu 

seu sistema, é possível salvar-se executando um 

despejo de memória de processo, em cujo caso as 

chaves podem ser extraídas da memória.

Spartacus é o tipo de software que se espera encontrar 

em um fórum kiddie de script. Não há nenhuma 

funcionalidade on-line, nenhum comando e controle 

para o qual ligar e nenhum outro arquivo para download. 

Há também no mínimo um erro possível em seu código: 

a chave RSA é incorporada no ransomware, o que implica 

que a chave privada existe no lado do servidor do sistema 

do autor do ransomware. A decriptografia é possível para 

todas as vítimas, caso essa chave seja vazada.

A única maneira que o autor do ransomware tem de 

saber se alguém está infectado é se a vítima enviar 

uma mensagem de e-mail para o criador, momento em 

que ele pode começar a extorquir dinheiro. Sem que as 

vítimas enviem voluntariamente uma mensagem de volta 

à base, o autor não conseguirá descobrir o sucesso de 

sua campanha em termos de números de infecção pura.

Figura 19. Mensagem de criptografia de ransomwares Spartacus
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Mesmo assim, o Spartacus exibe alguns dos truques mais 

populares usados pelos grandes jogadores. Da mesma 

forma que algumas infecções bem conhecidas tentam 

ganhar a confiança da vítima oferecendo decriptografia 

de arquivo “gratuita” antes do pagamento, o Spartacus 

oferece até cinco arquivos que as vítimas podem 

reivindicar de volta. Isso é razoavelmente generoso, em 

termos de ransomware. Também não há descriptografador 

disponível para descriptografar arquivos sequestrados, por 

isso as vítimas terão muitos problemas se não tiverem um 

bom sistema de backup.

Algumas versões mais recentes do Spartacus agora 

estão direcionando tipos de arquivos específicos para 

criptografar, em vez de atacar tudo que está à vista. 

Os arquivos criptografados têm a extensão .SF em 

vez de .spartacus, possivelmente como uma forma de 

evitar o rastreamento em todas as versões. Também 

é possível que outra pessoa tenha feito integralmente 

as versões mais recentes. Nesse caso, teríamos uma 

situação do tipo “Eu sou Spartacus!”.

GandCrab

GandCrab, a payload incrivelmente popular de várias 

campanhas de spam realizadas via e-mail no primeiro 

trimestre do ano, foi transferida para o kit exploit 

Magnitude para distribuição. Anteriormente, o Magnitude 

era extremamente fiel aos seus arquivos de ransomware 

Magniber. E, embora ainda se concentre na Coreia do Sul, 

o Magnitude adicionou o GandCrab ao mix geral.

O Magnitude sempre experimentou maneiras não 

convencionais de carregar seu malware, por exemplo, 

por meio de preenchimento binário (em que dados 

adicionais são acrescentados ao arquivo para ignorar 

scanners que examinam assinaturas estáticas). Para 

piorar as coisas, o Magnitude agora também está 

usando uma técnica fileless para carregar o payload do 

ransomware, dificultando a interceptação e a detecção. 

As variações dessa técnica são conhecidas há vários 

anos e usadas por outras famílias de malware, como 

a Poweliks, dando aos criadores desse novo ataque 

combinado uma vantagem adicional sobre formas 

menos sofisticadas de ransomware.

Figura 20. Captura do KE Magnitude com o payload GrandCrab
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A carga codificada embutida em um scriplet 

é posteriormente decodificada na memória e executada. 

Depois que a payload é injetada no explorer.exe, ela 

imediatamente tenta reinicializar a máquina. Após 

a infecção bem-sucedida, os arquivos são criptografados 

com a extensão .CRAB, enquanto um bilhete de resgate 

é enviado com instruções sobre as próximas etapas 

necessárias para recuperar esses arquivos.

 

Figura 21. Bilhete de resgate do GandCrab

Embora as operações de aplicação da lei tenham feito 

com que as infecções anteriores do GandCrab tivessem 

a oportunidade de serem descriptografadas sem 

pagamento, há sempre o risco de que as versões mais 

recentes distribuídas por vários kits exploit não tenham 

solução. Seja o arquivo de ransomware avançado ou 

básico por comparação, a ameaça aos seus arquivos 

permanece a mesma m caso de uma implantação em 

seu PC.

SamSam

Embora possa perder para a família GandCrab em 

tamanho e distribuição, a família de ransomware 

SamSam possui um efeito poderoso. SamSam fez 

manchetes com a infiltração e destruição de arquivos 

dos sistemas mantidos pela cidade de Atlanta e com 

os ataques contra a Hancock Health. Apesar da ampla 

cobertura da mídia, esse malware continua evasivo 

devido à natureza direcionada pela qual os criminosos 

cibernéticos estão distribuindo o ransomware em si, 

garantindo que apenas os alvos descritos recebam 

a payload de criptografia.

Enquanto o SamSam já existe há algum tempo, as 

recentes evoluções no vetor de ataque e metodologia 

provaram ser inovadoras em sua abordagem e bem 

sucedidas para os atacantes - arrecadando mais de 

US $ 1 milhão este ano por seus esforços (dependendo 

em grande parte do valor do Bitcoin). Em vez de 

enviar a payload de malware a um grande número de 

vítimas em potencial por meio do uso de malspam ou 

kits exploit, o grupo responsável pelo SamSam optou 

por pesquisar alvos em potencial para determinar 

o valor da informação comprometida. Em seguida, 

eles precificaram a recuperação das informações 

a uma taxa que é mais econômica do que os esforços 

alternativos de recuperação.  

Quando a rede Hancock Health foi comprometida pelo 

SamSam no início deste ano, o CEO Steve Long disse, 

“De um ponto de vista empresarial, o pagamento de um 

pequeno resgate fazia mais sentido. Eles facilitaram o 

suficiente para pagar o resgate. Eles fixaram o preço certo.” 

Em um campo dominado por kits de construção de 

ransomware fáceis de criar e pacotes de ransomware 

como serviço (Ransomware-as-a-service - RaaS), 

os invasores do SamSam adotaram uma abordagem 

diferente. Ataques recentes mostraram uma disposição 

dos criminosos em procurar sistemas vulneráveis 

usando vetores de exploit conhecidos dentro dos 

protocolos RDP e SMB. Depois de comprometer 
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máquinas das vítimas, os invasores atravessam 

lateralmente dentro da rede, criando backdoors 

e fazendo reconhecimento para entender melhor 

o valor dos dados.

Depois que o grupo compromete com sucesso a rede de 

vítimas, eles decidem por um resgate razoável e usam 

um procedimento de instalação personalizada para 

instalar o ransomware nas máquinas da rede. Em vez 

de usar um executável simples para iniciar as instruções 

de criptografia, os invasores utilizam o envolvimento 

humano direto para passar uma senha especialmente 

criada, que por sua vez é usada para descriptografar 

a payload do malware. Isso significa que há uma pessoa 

física sentada atrás de um teclado durante essa fase do 

ataque. Isso não só torna difícil para os Respondentes 

de Incidentes reconstruírem o ataque, mas também 

torna a análise feita pelos pesquisadores de malware 

mais difícil, se não impossível. 

O tipo de metodologia de ataque empregado pelo grupo 

SamSam é exclusivo e provou ser bem-sucedido. Cálculos 

das várias carteiras de Bitcoin em uso mostraram 

que o grupo coletou quase 100 bitcoins [1, 2] desde 

dezembro de 2017, e os ataques contra redes vulneráveis 

continuam a encher os bolsos dos atacantes até hoje.

Estamos certos de que haverá mais ataques do grupo 

SamSam e, considerando a natureza bem-sucedida da 

campanha, é apenas uma questão de tempo até que 

outros grupos criminosos comecem a usar as mesmas 

metodologias de distribuição.

 Figura 22. Mecanismo de instalação SamSam

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 TÉCNICAS 
E TÁTICAS DE CRIME CIBERNÉTICO

| 16

https://blog.malwarebytes.com/threat-analysis/2018/06/samsam-ransomware-controlled-distribution/
https://blog.malwarebytes.com/threat-analysis/2018/06/samsam-ransomware-controlled-distribution/


Adware
Sendo uma das formas mais fáceis de malware para 
distribuição e mais frequentemente ignorada pelos 
usuários, não é de admirar que vejamos um número 
significativo de detecções de adware por parte dos 
consumidores e empresas. Apesar disso, é importante 
observar que o adware, como qualquer outro software 
malicioso, pode infectar facilmente os sistemas com 
ameaças adicionais. O melhor que pode acontecer 
por permitir que o adware seja executado em seu 
sistema é uma infecção adicional de mineradores de 
criptomoedas. Mas o pior não é algo a ser ignorado: 
malware de rootkit fileless que espiona tudo o que 
você faz.

Chegando como nossa terceira maior detecção neste 
trimestre, as infecções por adware para empresas 
continuam sendo um dos tipos de ameaças mais comuns 
que uma organização pode enfrentar. As detecções de 
adware incluem não apenas métodos de publicidade 
excessivamente agressivos, mas também uma ampla 
variedade de programas potencialmente indesejados, 
como softwares de terceiros, barras de ferramentas 
questionáveis e até mesmo modificações no sistema 
criadas pelo adware para reduzir a segurança do 
seu sistema.
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Figura 22. Detecções de adware em empresas, janeiro a junho 
de 2018 

Abril foi um mês agitado para adware dos consumidores 
no segundo trimestre, com um aumento de 184% em 
relação a março. Esse pico geralmente designa uma 
campanha ativa que insiste em alguma forma de adware 
de forma persistente. Com os números retornando ao 
que vimos antes de abril, não se sabe se outras dessas 
campanhas de adware nos aguardam este ano.
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Figura 23. Detecções de adware das empresas, janeiro a junho 
de 2018

Campanha notável de adware do Mac

Certos tipos de malware podem ser bem simples—e, 
no entanto, bem difíceis de se livrar—especialmente 
quando começam a interferir na configuração do sistema. 
Isso é especialmente verdadeiro para a Kuik, uma 
campanha de adware da Mac que estreou no início de 
maio, surpreendendo todos nós, forçando as máquinas 
afetadas a ingressar em um controlador de domínio.

O adware Kuik Mac usa um perfil de configuração 
sys (sneaky) para definir uma página inicial específica 
no Safari ou no Chrome e, em seguida, impede que 
os usuários o alterem. Ele aponta o navegador para 
chumsearch.com, que é um domínio que vimos com 
várias extensões de navegador e outras peças de 
adware associadas ao Crossrider.

 

 

Figura 24. Estágio um do ataque do Kuik

Os autores usaram essa técnica incomum para empurrar 
extensões do Google Chrome e aplicativos de mineradores 
de moedas para suas vítimas.
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Malware de roteador VPN / TI

Outro ataque que recebeu muita cobertura da mídia 

no último trimestre foi o malware VPNFilter, que 

supostamente infectou mais de 500.000 roteadores 

e dispositivos NAS em pequenos escritórios 

e consumidores. O ataque, abrangendo mais de 

50 países e afetando marcas importantes como Asus, 

D-Link, Linksys, MicroTek, Netgear e TP-Link, é capaz 

de monitorar secretamente todo o tráfego na rede 

e tem como objetivo a exfiltração de dados, os ataques 

man-in-the-middle e até mesmo a destruição de 

dispositivos infectados.

O FBI anunciou o sofisticado ataque de vários estágios 

no final de maio e alertou todos os consumidores para 

que ligassem e desligassem os roteadores, na tentativa 

de eliminar possíveis infecções, e depois aplicassem 

atualizações de firmware aos dispositivos.  

Embora grande parte do ataque ainda esteja em fase 

de descoberta, o Departamento de Justiça dos Estados 

Unidos vinculou o ataque ao Fancy Bear (APT 28 - 

ameaça persistente avançada), o qual acredita-se ser 

direcionado pela agência de inteligência militar da Rússia 

e está ligado a ataques contra o parlamento alemão, 

a Convenção Nacional Democrata. (DNC) e o Comitê 

Olímpico Internacional (COI).   

O ataque

Embora o vetor de infecção inicial ainda seja desconhecido, 

os pesquisadores começaram a analisar as payloads de 

malware para entender as capacidades.  

Depois de comprometer com êxito os dispositivos 

vulneráveis, a payload do primeiro estágio, compilada 

como um executável Linux, é gravada no dispositivo. 

O arquivo modifica a tabela cron (ou crontab, um 

arquivo que permite tarefas agendadas) do roteador 

para executar uma tarefa a cada cinco minutos. 

O objetivo deste trabalho é fazer o download de uma 

lista de parâmetros a serem usados para extrair uma 

payload do segundo estágio. 

A carga útil do segundo estágio é responsável pela 

instalação de um backdoor, que permite a instalação 

de software adicional e a configuração dos canais 

de comunicação que serão configurados no estágio 

três. Comandos descompilados da payload do estágio 

dois indicam que o malware é capaz das seguintes 

habilidades: baixar arquivos, reiniciar dispositivos, 

copiar dados, executar programas, eliminar processos 

e definir proxies e outros parâmetros de configuração.  

O terceiro e último estágio da payload é responsável 

por configurar um cliente Tor nos dispositivos 

afetados para a exfiltração de dados de volta para 

os invasores. A funcionalidade nesse terceiro estágio 

fornece recursos de detecção que procuram cadeias 

de caracteres correspondentes que podem passar 

pelo dispositivo de rede. Isso pode incluir nomes de 

usuários e senhas e credenciais para sites populares. 

O VPNFilter representa um grande perigo para os 

usuários afetados, devido à sua capacidade de 

permanecer oculto e não detectado pelas modernas 

soluções de segurança. Além de conseguir coletar 

nomes de usuário e senhas, este malware consegue 

também alterar páginas da Web e inserir dados 

artificiais para enganar os usuários enquanto, ao 

mesmo tempo, drena as contas na surdina. O VPNFilter 

também pode ser usado para executar ataques DDoS 

ou como um catalisador para instalar outro software, 

como mineradores de moeda.

O FBI pede para que todos os proprietários de 

roteadores desliguem os dispositivos na tentativa de 

limpar códigos maliciosos, desabilitar configurações 

de gerenciamento remoto, proteger o dispositivo 

com uma nova senha forte e exclusiva, considerar 

a habilitação de criptografia e instalar atualizações de 

firmware fornecidas nos sites do fabricante.  
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Exploits
ID do CVE Software Data Versões afetadas

CVE-2018-4878 Adobe Flash Player 2/2/2018 28.0.0.137 e anteriores

CVE-2018-8174 Mecanismo VBScript 
(Office, IE) 4/18/2018 Windows 7 a 10 e Servidor 2008 a 2016.

CVE-2018-4990 Adobe Reader 5/15/2018 2018.011.20038, 2017.011.30079, 
2015.006.30417

CVE-2018-5002 Adobe Flash Player 6/1/2018 29.0.0.171 e anteriores

Figura 25. Dias zero de alto perfil em 2018

Faz alguns anos desde a última vez que vimos os dias 
zeros back-to-back no popular software do cliente, 
como Adobe Flash Player ou Internet Explorer. Isso 
deve-se em grande parte ao declínio na atividade 
do kit exploit e também às melhores proteções em 
navegadores modernos, uma correlação entre os dois.

No entanto, 2018 trouxe os dias-zero de volta à vida, 
com falhas críticas identificadas em softwares populares. 
Embora os fornecedores tenham agilizado a emissão 
de correções, tanto os usuários corporativos quanto os 
consumidores podem não ter se lembrado ou não ter 
conseguido fazer correções prontamente; portanto, eles 
permaneceram expostos durante a janela de dia zero 
e depois que os patches ficaram disponíveis.

O fato de todos esses exploits terem sido usados pela 
primeira vez em documentos do MS Office ou Adobe 
é um sinal de que o cenário de ameaças mudou dos 
ataques drive-by para os esquemas de engenharia 
social. Na verdade, o spam malicioso - direcionado ou 
por meio de campanhas maiores - é um dos principais 
vetores de distribuição.

Devido aos recursos melhorados de sandboxing 
implementados nos últimos anos, os invasores 
conseguem explorar uma vulnerabilidade em um 
software e no sistema operacional subjacente para sair 
completamente do sandbox.

Esse foi o caso com o exploit do dia zero do 
Adobe Reader que exigia uma vulnerabilidade 
do escalonamento de privilégios no Windows —
particularmente CVE-2018-8120—para comprometer 
os sistemas por completo.

Os kits exploit estão sendo empacotados com essas 
vulnerabilidades de alto perfil, frequentemente 
facilitadas pela disponibilidade da prova de conceitos. 
Até o momento, ambos os kits exploit RIG e Magnitude 
integraram o CVE-2018-8174 (Internet Explorer)  
e CVE-2018-4878 (Adobe Flash).

Figura 26. CVE-2018-4878 integrado em uma planilha Excel
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É possível que, por causa de um impulso nesses novos 

exploits, tenhamos observado um pequeno aumento 

nas campanhas de download do tipo drive-by, que 

são relacionadas principalmente ao RIG EK. Estas são 

impulsionadas pela propaganda maliciosa, bem como 

pela presença de sistemas de distribuição de tráfego 

(TDS), como o BlackTDS.

Figura 27. KE Magnitude utilizando CVE-2018-8174

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 TÉCNICAS 
E TÁTICAS DE CRIME CIBERNÉTICO

| 20



Podemos esperar ver mais dias zero até o final do ano. 

E, embora o vetor drive-by esteja mais fraco do que 

antes, os invasores provavelmente ainda contarão com 

truques de engenharia social onde puderem - pelo 

menos para que as vítimas façam parte do trabalho. 

À medida que mais empresas tomam conhecimento de 

ataques baseados em script e macros que podem ser 

desativados em toda a empresa por meio de políticas de 

grupo, os invasores recorrem a técnicas como exploits, 

que não podem ser desativadas da mesma maneira. 

Figura 28. Quatro diferentes campanhas de kit exploit RIG: Fobos, Slyip, ngay, BlackTDS
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Scams 
As tendências do segundo trimestre em golpes foram 

marcadas por um aumento no roubo de PII, ataques 

coordenados de spam usando o Twitter e um aumento 

na filtragem de vítimas para garantir que um scammer 

esteja conectado apenas aos alvos mais vulneráveis.

Campanhas de spam nas redes sociais

Devido à regulamentação desigual e às políticas um 

pouco vagas sobre infrações e fraudes de IP, o Twitter 

é usado por golpistas para coordenar campanhas de 

spam promovendo seu falso suporte técnico.

Figura 29. Falso número de atendimento ao cliente do Malwarebytes 
no Twitter

O spam na plataforma, como o acima, é extremamente 

comum e abrange todos os produtos tecnológicos 

concebíveis. Contas ofensivas normalmente ficam 

operando intocadas durante anos. Porém, mais 

recentemente, o Malwarebytes observou um caso 

de uso mais novo, no qual as contas do Twitter eram 

usadas para coordenar ataques de spam em outras 

plataformas. Em teoria, o spam externo é vinculado 

pela conta do Twitter para oferecer uma aparência de 

legitimidade ao fazer referência a uma propriedade 

legítima, em vez da própria infraestrutura do scammer.  

Sendo que contas como essas geralmente operam 

impunemente durante muito tempo, espera-se que 

a técnica continue entre os golpistas que possuem 

os recursos para adquirir bots de spam.

 

Figura 30. Falsa conta de suporte da Malwarebytes menciona links 
reais de fóruns

Roubo PII

Primeiro observamos os golpistas roubando 

descaradamente as PII com golpes de Bitcoin. 

A regulamentação leve, a proteção limitada 

contra fraudes e o suporte fraco nos intercâmbios 

contribuíram para tornar altamente lucrativos os 

ataques de engenharia social contra carteiras 

de Bitcoin. Mas, como as vítimas dos golpes 

tradicionais de suporte técnico diminuíram diante 

da conscientização do usuário e do aumento da 

fiscalização, os golpistas têm roubado senhas, 

informações de contas bancárias e contas de e-mail 

com frequência cada vez maior.  

Em um exemplo, uma vítima deixou o golpista entrar 

em seu computador e o invasor prontamente roubou 

suas credenciais de e-mail. O invasor tinha visibilidade 

quando a vítima se comunicava com o help desk 

do Malwarebytes e, após a vítima ser informada de 

que não estava falando com uma empresa legítima, 

o scammer prontamente criou um e-mail disfarçado de 

Malwarebytes para garantir que tudo estava bem.

As habilidades limitadas em inglês e a experiência 

profissional tornam esses tipos de ataques secundários 

altamente ineficientes, mas as baixas barreiras à entrada 

também aumentam a probabilidade de continuidade ao 

longo do tempo.

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 TÉCNICAS 
E TÁTICAS DE CRIME CIBERNÉTICO

| 22



Filtragem de vítimas

Como o golpe do telefone aumentou em consciência 

com o público em geral, também há ceticismo com 

as vítimas em potencial. Scambaiters, time wasters 

e resistência em geral a ser enganado custa dinheiro 

aos invasores. Em resposta, alguns golpistas de 

suporte técnico lideraram 419 golpes e usaram vários 

métodos de filtragem para as vítimas mais vulneráveis 

antes mesmo de um lançamento.  

Os métodos de filtro comuns que observamos incluem 

chamadas duplas para encaminhar diretamente para 

o correio de voz e solicitar um retorno de chamada, 

desligando para aquelas vítimas que não estão 

totalmente convencidas e exigindo um pequeno 

pagamento inicial antes do golpe. A intenção por 

trás desses métodos é pré-selecionar vítimas que 

não podem ou não desejam exercer ceticismo em 

relação a falsas alegações técnicas, mantendo 

assim um pool de alto valor que pode ser enganado, 

manipulado e vendido ao próximo golpista quando 

não for mais lucrativo. Como as vítimas desconfiadas 

frequentemente fazem denúncias a empresas de 

tecnologia e aplicação da lei, a filtragem de vítimas 

quanto à ingenuidade também pode servir como uma 

medida eficaz da OPSEC.

Figura 31. Golpista envia e-mail falsificado da Malwarebytes
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Previsões 
Esperamos grandes mudanças no próximo trimestre�

Estamos à beira de outra mudança significativa no 

mundo do crime cibernético. Entre o segundo e terceiro 

trimestres de 2017, começamos a perceber mudanças 

significativas na distribuição, famílias desaparecendo 

e a adoção de novas tecnologias. Esperamos que 

o nosso relatório do terceiro trimestre de 2018 seja bem 

diferente deste. Também é sensato estar alerta para 

qualquer nova ameaça que possa surgir nos próximos 

três meses.

Os mineradores de criptomoeda estão saindo 

de moda�

As detecções do mineradores de criptomoedas estão 

diminuindo em geral. Isso ocorre em paralelo ao interesse 

do público em geral pela mineração legítima em 

criptomoedas. Claro, ainda veremos muitos mineradores 

sendo distribuídos e detectados. No entanto, parece que 

estamos chegando ao final dessa “mania” e entrando em 

uma nova era de criptomoeda mais estável.

Os kits exploit ainda serão uma ameaça� 

Com o aumento da atividade do kit exploit na Coreia 

do Sul e com a descoberta de vários novos exploits, 

ainda espera-se ver mais atividades de kit exploit 

durante o resto do ano. No entanto, a menos que 

um número MUITO MAIOR de exploits esteja sendo 

lançado, os KEs ainda não serão o principal método 

de distribuição de malware.

O ransomware aumentará novamente�

As detecções de ransomware contra os consumidores 

estão em baixa, o que é ótimo. No entanto, as empresas 

ainda enfrentam uma quantidade cada vez maior de casos 

em que o ransomware é usado contra seus sistemas.  

Combine isso com a nova evolução de ameaças como 

GandCrab, Satan e SamSam, e poderemos estar vendo 

a “reinicialização” do ransomware.

PII vão se tornar um alvo ainda mais desejado� 

Devido às novas políticas introduzidas pelo Regulamento 

Geral de Proteção de Dados da UE (GDPR) no final de 

maio, as organizações terão apenas um tempo limitado 

para reter as PIIs de seus clientes, tornando-as mais 

valiosas para os criminosos. Isso significa que podemos 

ver um aumento nas ameaças de roubo de dados, 

de spywares e ladrões de informações até keyloggers 

e golpes de phishing bem antiquados.

O malware do VPNFilter vai gerar imitadores�

A criação e distribuição de VPNFilter para dispositivos 

de rede específicos este ano mostrou o valor de 

investir nesta forma de crime cibernético. Portanto, 

esperamos ver os imitadores que terão como alvo os 

dispositivos amplamente usados como foco principal 

de novos malwares. Uma nova era de malware da IoT, 

há muito tempo prevista, pode finalmente acontecer.
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Conclusão 
Mais uma vez, estamos vendo conexões óbvias entre as 

tendências do mundo real (diminuição dos valores de 

criptomoeda) e as evoluções no cenário de ameaças no 

segundo trimestre de 2018. Os autores de malware estão 

tentando tirar o máximo do que ainda resta   da mania 

de mineração de criptomoedas, adicionando payloads 

de mineradoras a novos e antigos vetores de ataque, 

e modificando o malware tradicional para afunilar mais 

moedas em suas criptowallets. Embora a mineração 

maliciosa de criptomoedas pareça estar em declínio, não 

achamos que ela desaparecerá por completo. Em vez 

disso, ela ocupará seu lugar no arsenal de autores de 

malware, ao lado de outras categorias de malware, 

aguardando até que o próximo aumento nos preços de 

mercado anuncie outra corrida pela criptomoeda. 

Embora o volume geral de detecções de malware 

tenha diminuído no segundo trimestre, não estamos 

respirando aliviados. A experimentação com formas 

mais sofisticadas de malware, incluindo novas famílias 

de ransomware e ameaças baseadas em roteadores, 

mostra que os criminosos cibernéticos provavelmente 

estão se preparando para redirecionar sua energia 

para outros ataques potencialmente mais perigosos. 

Se, e quando isso acontecer, a Malwarebytes estará 

pronta para proteger nossos clientes - em todas 

as plataformas.
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