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Abstract.  Among  the  services  more  accessed  through  the  internet,  social  
networks are a fever among Internet users around the world. Adding every  
day more and more users,  these individuals  suffer  from a  known problem  
outside the virtual world: criminals,  malicious users who pans and extract  
private information from unprotected users using psychological techniques,  
social  engineering.  Possessing these data,  stealing,  identity  theft  and more  
become the goals of these criminals. The aim of the following study is to map  
the problem in question and propose a solution to this type of threat that takes  
advantage not of technology but of the human mind.

Resumo. Entre  os  serviços  mais  acessados  através  da  internet,  as  redes  
sociais são uma febre entre os internautas de todo o mundo. Somando cada  
dia  mais  e  mais  usuários,  estes  indivíduos  sofrem  de  um  problema  já  
conhecido fora do mundo virtual: os criminosos, usuários mal intencionados  
que  garimpam e  extraem informações  privadas  de  usuários  desprotegidos  
utilizando-se de técnicas psicológicas, a engenharia social. Em posse destes  
dados, furtos, roubo de identidade entre outros tornam-se os objetivos destes  
criminosos. O seguinte estudo visa mapear o problema em questão e propor  
uma solução para este tipo de ameaça que aproveita-se não da tecnologia,  
mas sim da mente humana.

1. Introdução

Com  a  informática  cada  vez  mais  presente  em  nosso  dia  a  dia,  tornam-se 
necessários métodos que garantam a segurança dos sistemas e das informações tratadas 
por  eles.  A  todo  momento,  novas  brechas  são  descobertas  e  logo  inutilizadas  por 
empresas desenvolvedoras de softwares de segurança.

Em meio  a  este  jogo de  gato  e  rato,  surgiu  um novo tipo  de  abordagem: a 
Engenharia Social. Segundo Kevin Mitnick (2004), um Engenheiro Social é uma pessoa 
que manipula a confiança de outra para ter acessos a informações consideradas privadas. 
Ele  também pode,  por  meio  das  poucas  informações  a  que  tem acesso,  montar  um 
quadro mais aprofundado de um alvo. Sem que o indivíduo saiba, essas informações que 
ele  considera  irrelevantes  dão  ao  engenheiro  social  a  possibilidade  de  prejudicá-lo 
empresarialmente, socialmente, financeiramente ou psicologicamente[5].

Criado com o intuito de formar novas amizades e manter contato com velhos 
amigos,  o  Facebook figura  entre  os  sites  com mais  acesso  na  rede  mundial[1].  Ao 
participar, o usuário pode compartilhar fotos de família, viagens, vídeos, comentários, 
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sites visitados e muitas outros dados, informações que podem ser preciosas na mão de 
golpistas.

Nos últimos anos, houve um grande aumento no número de ataques envolvendo 
engenharia social no Facebook. Phishing (sites falsos com a aparência do verdadeiro), 
perseguição  e  roubo  de  identidade  são  os  principais  tipos  de  ameaças,  tornando  a 
segurança neste ambiente um verdadeiro desafio para os responsáveis.

O grande problema é que esta ameaça não reside na parte tecnológica dos sites, 
mas sim no “fator humano”. Seja por falta de experiencia no ambiente virtual ou por 
mero  instinto  de  se  socializar,  são  os  próprios  usuários  que  expõem  seus  dados 
tornando-se possíveis vítimas de criminosos virtuais.

 O principal objetivo deste trabalho é analisar este problema, caracterizando os 
principais  tipos  de  ataques  a  que  os  usuários  estão  expostos.  Além  disso,  analisar 
estatisticamente por meio de levantamentos e estudos de casos, quais são as principais 
estratégias  utilizadas  pelos  engenheiros  sociais  e  como  os  usuários  são  levados  à 
armadilha. Por fim, por meio destas análises, estudar as técnicas e ferramentas utilizadas 
pelos responsáveis pela segurança desta rede.

2. Fundamentação Teórico Metodológica e Estado da Arte

Segundo o site Alexa.com, o Facebook é o segundo mais acessado globalmente 
ficando atrás somente do Google.com[1]. No Brasil, a rede social assumiu o topo de sua 
categoria em dezembro de 2011, após registrar um crescimento excepcional de 192% 
em 12 meses[2].

Tal  crescimento  chamou  a  atenção  de  criminosos  virtuais  que  focaram  sua 
atenção  na  nova  febre  da  internet.  Utilizando  a  engenharia  social,  estes  indivíduos 
podem  obter  acesso  a  senhas,  dados  pessoais,  família,  hábitos  e  muitos  outras 
informações sobre a vítima.

Um exemplo de tal prática foi noticiado pelo TechTudo em julho de 2011, em 
que o californiano George Bronk, 24 anos, foi condenado a quatro anos de cadeia após 
usar invadir o Facebook de várias mulheres. O hacker procurava no perfil das vítimas, 
pistas  que  o  levassem  a  descobrir  senhas  de  e-mails  e  posteriormente  da  própria 
máquina alvo[7].

Casos como o relatado são cada vez mais comuns e o número de vítimas não 
pode ser expresso corretamente.

A pesquisadora Sarah Granger, comenta que muitas das vítimas não admitem 
terem sido alvos de ataques. É muito embaraçoso admitir a falha sendo que esta pode 
manchar  a  reputação  de  uma  empresa.  Mesmo  os  casos  relatados  são  muito  mal 
documentados e nestes casos não é possível avaliar se o ataque foi ou não praticado por 
um engenheiro social[6].

De acordo com uma pesquisa da Check Point Software Technologies, cerca de 
48% das empresas já foram vítimas de ataques baseados em engenharia social e cada 
incidente teve um alto custo, chegando a casa dos $100.000. Os ataques mais comuns 
baseados  em engenharia  social  são  os  e-mails  de  phishing  (47% dos  incidentes)  e 
mensagens maliciosas através de redes sociais (39%)[10].
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Os ataques baseados em engenharia social se propagam muito facilmente, são 
difíceis  de  serem  rastreados  de  volta  até  o  atacante  original,  são  ameaças  bem 
conhecidas pelos especialistas em que o atacante influencia as vítimas a propagar o 
ataque em seu próprio nome[3].

Quase  todo  internauta  tem uma  ou  mais  contas  em redes  sociais.  Os  perfis 
possuem informações que podem ser críticas para o engenheiro social tanto para criar e-
mails  aparentemente  reais  e  passar  por  perguntas  secretas  mas  principalmente  para 
montar um quadro útil para ataques mais convergentes[9].

Uma técnica muito comum é o pedido de amizade no Facebook acompanhado de 
uma mensagem privada. Nesta mensagem, o golpista simula ser o dono real do perfil,  
afirma que teve sua conta suspensa e por isso criou uma nova[10].

Assim como nos e-mails,  o  roubo de identidade no Facebook visa  não só a 
extração de dados pessoais como também a propagação da ameaça para os amigos da 
vítima.  Usando  o  perfil  original  da  pessoa,  poucos  amigos  desconfiariam de  que  a 
mensagem enviada não é originalmente do remetente.

Existem  ferramentas  no  mercado  com  a  intenção  de  evitar  ou  pelo  menos 
amenizar os  casos de phishing, no entanto,  nenhuma delas é focada no Facebook e 
portanto tem seu eficiência posta em questão. Tout ressalta que a que a grande maioria 
destes ataques (phishing) são inciados por e-mail,  mas as ferramentas existentes são 
específicas  para  este  serviço  e  não  flexíveis  o  suficiente  para  trabalhar  em  outros 
ambientes[8].

Este  trabalho  utilizará  das  informações  levantadas  pela  bibliografia  afim  de 
exemplificar e detalhar os tipos de ataques mais utilizados e analisá-los estatisticamente.

3. Objetivos

• Pesquisar  sobre  ataques  relacionados  à  engenharia  social,  especificamente 
focando a rede social Facebook.

• Definir  os  ataques  com  maior  taxa  de  sucesso  utilizado  pelos  crackers  no 
Facebook.  Analisar  as  ferramentas  de  segurança  já  conhecidas  e  apresentar 
novas soluções para combater este tipo de ameaça.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Inicialmente será realizada uma pesquisa envolvendo livros, periódicos e artigos 
relacionado aos ataques de engenharia social, procurando detalhes sobre como e com 
qual propósito são utilizados.

Após  o  levantamento  bibliográfico,  todo  o  material  encontrado  deverá  ser 
selecionado e refinado de acordo com os objetivos do trabalho, ressaltando os pontos 
mais importantes de cada conteúdo analisado.

Conhecendo a fundo as técnicas e os costumes dos engenheiros, serão criadas 
situações reais pelo pesquisador afim de poder analisar o quão poderosas são as técnicas 
e quão exposto está o usuário comum.

Utilizando os métodos e práticas propostos pelo autor, será realizada uma nova 

Plano de TCC – João Cortela 3/6



bateria de testes,  utilizando a mesma característica de ataques e visando as mesmas 
vítimas.

Por fim, será elaborado um relatório salientando, etapa por etapa, como foi o 
desenvolvimento  e  quais  foram  os  resultados  obtidos  durante  a  realização  deste 
trabalho.

5. Cronograma de Execução

A seguinte sequencia será seguida:

1. Realizar o levantamentos bibliográficos;

2. Estudar e analisar os materiais obtidos;

3. Definir o método de abordagem, ataques e alvos utilizados na pesquisa;

4. Definir como será avaliada a eficiência do ataque e como compará-la com outros 
tipos de abordagem;

5. Realizar os ataques levando em consideração as informações levantadas através 
da bibliografia.

6. Realizar um levantamento com os dados obtidos durante as abordagens;

7. Relatório sobre o sucesso dos ataques, o quão impactante foram e quão eficazes 
foram as práticas de segurança demonstradas pelo autor.

Tabela 1. Cronograma de Execução

             Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov.

Ativ. 1. X

Ativ. 2. X

Ativ. 3. X

Ativ. 4. X

Ativ. 5. X X X

Ativ. 6. X X

6. Contribuições e/ou Resultados Esperados.

Tendo  em  vista  que  a  engenharia  social  não  trata-se  de  0s  e  1s,  torna-se 
necessária não a criação de uma poderosa ferramenta de segurança e sim uma cultura de 
boas  praticas  nas  redes  sociais.  Definindo quais  informações  podem ser  publicadas, 
quem tem acesso a elas e o quanto você quer/pode se expor, tornando a experiencia no 
Facebook mais segura.

Espera-se obter com a conclusão deste trabalho, uma análise dos principais tipos 
de ataques, como funcionam e como evitá-los. Além de um levantamento das principais 
“brechas” de segurança na mente dos usuários do Facebook.
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7. Espaço para assinaturas

Londrina, ___________________________

_________________________                         _________________________

                           Aluno                                                                 Orientador
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