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KASPERSKY FRAUD 
PREVENTION
1. Formas de atacar o Banco On-line

O principal motivo por trás do crime virtual é fazer dinheiro, e os grupos 
criminosos sofisticados de hoje têm várias técnicas para ajudá-los a 
roubar de bancos on-line e de serviços financeiros. Seja usando um 
malware para manipular transações legítimas e desviar dinheiro para 
suas próprias contas, ou combinando a engenharia social e phishing 
para obter acesso às contas, os criminosos virtuais têm várias maneiras 
de roubar os usuários de serviços de Banco On-line.

Existem duas ameaças principais:

•	 Roubo	de	conta – roubar as credenciais de um usuário e utilizá-las 
para tirar dinheiro da conta

•	 Adulteração	de	transações – mudar os detalhes da transação, ou 
criar uma nova transação em nome do cliente

Os objetivos desses criminosos virtuais geralmente são atingidos por 
meio de uma combinação de técnicas, que incluem: 

•	 Roubo credenciais

•	 Phishing

•	 Modificação de página da Web (injeções na Web)

•	 Interceptação de formulários

•	 Captura de teclado (Keylogging)

•	 Captura de telas

•	 Ataques de falsificação

•	 Adulteração de transações

•	 Ataques man-in-the-middle (MITM)

•	 Acesso remoto

•	 Ataques man-in-the-browser (MITB)
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2. Prevenção contra fraudes em ação
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2.1  Verificação e remoção de malware
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Mesmo que já exista um malware no computador do usuário, o Kaspersky 
Fraud Prevention ainda pode proteger operações de Banco On-line. Assim 
que ele é instalado, o Kaspersky Fraud Prevention executa uma verificação 
do sistema para localizar malware em serviços bancários. Os usuários são 
alertados sobre qualquer problema e convidados a excluir os arquivos mal-
intencionados e desinfectar a máquina. A solução executa uma verificação 
adicional sempre que o navegador bancário protegido é iniciado.
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ESTUDO DE CASO

Um grande banco russo foi alvo de um malware que redirecionou 
automaticamente seus clientes para uma página de phishing. Isso não 
só induziu os usuários enganados a divulgar suas credenciais bancárias 
a criminosos virtuais, mas também impossibilitou o acesso deles ao site 
real do banco. O Kaspersky Fraud Prevention excluiu com sucesso o 
malware nos computadores dos clientes, garantindo que eles pudessem 
usar o Internet Banking com segurança no futuro.

O Kaspersky Fraud Prevention for Endpoints é compatível com todos 
os principais softwares anti-malware, e destina-se exclusivamente 
a encontrar malware de serviços bancários. Ele deve ser usado para 
complementar, e não substituir, uma solução antimalware tradicional.

2.2  Proteger as conexões com a Internet
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O Kaspersky Fraud Prevention não só garante que o computador seja 
um ambiente seguro para o Banco On-line, mas também que ele acessa 
um recurso bancário legítimo. Ele também garante que nenhum terceiro 
possa interferir no canal da Internet entre o banco e seus clientes.
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Toda vez que o usuário faz logon em uma sessão de Banco On-line, 
o Kaspersky Fraud Prevention verifica o certificado de segurança do 
site comparando-o com o certificado de referência armazenado na 
Kaspersky Security Network baseada na nuvem. Essa verificação protege 
contra ataques man-in-the-middle e falsificação de proxy DNS. 

Se um certificado suspeito for detectado, o sistema alerta o usuário.

2.3  Proteção contra ameaças de navegador 
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2.3.1  ATAqUES DE COnTrOlE ExTErnO DE nAvEgADOr

O Kaspersky Fraud Prevention for Endpoints oferece proteção contra o 
controle do navegador com mensagens para janelas do navegador (para 
que terceiros não consigam obter o acesso remoto).

2.3.2  ATAqUES DE injEçãO DE CóDigO 

Proteção do upload de módulos não confiáveis no processo do 
navegador, verificando a assinatura DLL em nível local e na nuvem (KSN).

2.3.3  rOTEçãO COnTrA inSTAnTÂnEOS

A proteção contra instantâneos inclui:

•	 Protege contra técnicas de captura de tela 

•	 Protege a janela aberta no momento no navegador protegido
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2.3.4  vErifiCAçãO DE vUlnErAbiliDADES DO SO

Banco de dados específico de vulnerabilidades atualizável: 

•	 Somente sistema operacional

•	 Somente escalonamento de privilégios do modo kernel

2.3.5  TEClADO SEgUrO

Ao usar o navegador protegido, o Kaspersky Fraud Prevention for 
Endpoints protege todos os campos de inserção de dados. O Kaspersky 
Fraud Prevention intercepta e processa todas as teclas pressionadas 
através do driver do teclado do KFP, evitando, assim, a interceptação de 
dados inseridos por malware. O Teclado Seguro pode ser usado no Safe 
Browser e em janelas regulares do navegador.

2.3.6  PrOTEçãO DA árEA DE TrAnSfErênCiA

Restringe o acesso de aplicativos não confiáveis à área de transferência.

2.3.7  AUTOPrOTEçãO

Protege contra modificações no Kaspersky Fraud Prevention for 
Endpoints:

•	 Chaves de registro do Windows

•	 Arquivos

•	 Processos

•	 Threads

2.4  Antiphishing de navegador
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O sistema Antiphishing da Kaspersky Lab combina heurística e 
tecnologias baseadas na nuvem com bancos de dados off-line 
tradicionais para garantir que mesmo ameaças emergentes e não 
observadas anteriormente sejam bloqueadas.
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O módulo Cloud Anti-Phishing (Antiphishing na nuvem) de rápida 
atualização contém máscaras de URLs de phishing. Novas ameaças 
podem ser adicionadas poucos segundos após sua detecção, 
protegendo os computadores de seus clientes contra sites de phishing 
que ainda não estejam incluídos nos bancos de dados locais. Sempre 
que o usuário encontra um URL que não está na base local, o sistema 
verifica-o automaticamente na nuvem.

O componente da Web de heurística do sistema antiphishing é acionado 
quando o usuário clica em um link para uma página da Web de phishing 
que ainda não está incluída nos bancos de dados da Kaspersky Lab. 

Além disso, um banco de dados off-line abrangente de antiphishing, 
armazenado nos dispositivos dos usuários, contém todas as máscaras 
mais comuns de URLs de phishing.

3. Console do Kaspersky Fraud Prevention 

Para facilitar o gerenciamento, a solução Kaspersky Fraud Prevention 
for Endpoints utiliza um único console que oferece informações 
contextuais e correlacionadas mais aprofundadas e mais amplas sobre o 
usuário, o dispositivo do usuário e a sessão.

3.1  Painel de relatórios

O console coleta informações do Kaspersky Fraud Prevention for 
Endpoints sobre o dispositivo do usuário, sessões e do ambiente, 
bem como qualquer ataque iniciado na máquina do usuário (phishing, 
ataques de MITB ou MITM e ataques de malware).

3.2   Configuração remota

O console fornece recursos de gerenciamento que podem mudar 
remotamente as configurações do Kaspersky Fraud Prevention for 
Endpoints. 

3.3  Fornecimento de estatísticas

O console tem um ponto de integração, o que torna possível enviar 
estatísticas para sistemas internos de monitoramento de transações, 
aumentando a taxa de detecção e diminuindo o número de falsos positivos.
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4. Detalhes de implementação

A integração geralmente consiste em três etapas:

1. Personalizar a solução de acordo com as necessidades do banco 
para criar um serviço de Banco On-line feito sob medida. A abordagem 
White Labelling da Kaspersky Lab possibilita a um banco criar sua própria 
experiência do usuário on-line sob medida usando seus próprios logotipos, 
esquemas de cores, fontes e layouts preferidos na página. Os ícones da Área 
de Trabalho e da bandeja do sistema também podem ser personalizados 
conforme necessário. 

2. Configurar a integração com os sistemas internos do banco. O Kaspersky 
Fraud Prevention for Endpoints possibilita a recuperação de detalhes da 
versão e do status do produto ao se conectar a um Internet Banking. Essas 
informações são obtidas por um script dedicado, conforme descrito na 
documentação. Recomendamos três principais cenários de trabalho, mas 
cada banco é livre para escolher como ele utiliza os dados obtidos.

3. O banco fica livre para escolher como distribuir o aplicativo entre 
seus clientes, talvez verificando se o Kaspersky Fraud Prevention já está em 
execução nas máquinas dos usuários e convidando-os a fazer o download do 
Kaspersky Fraud Prevention, se necessário. Como alternativa, o banco pode 
escolher outra forma de distribuição do aplicativo. Para conservar os recursos 
de computação do banco, a maioria dos aplicativos é armazenada em 
servidores da Kaspersky Lab e é acessada usando um arquivo de download de 
2MB fornecido ao banco durante a fase de implementação.

Geralmente, o processo de instalação demora cerca de duas semanas para 
ser concluído. A equipe de implementação especial da Kaspersky Lab está 
disponível durante todo o processo de instalação para ajudar a integrar a 
solução com o resto da rede do banco e para solucionar qualquer problema 
que possa surgir.

Entre em contato conosco para saber mais: KFP@kaspersky.com 
http://www.kaspersky.com/business-security/fraud-prevention
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