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Abstract.  

Due to the growth of internet's interference on people's lives, the attempts of 

attacks by phishing have a raised in a very alarming way. However, there's a 

lack of awareness of security and reliable choices while performing activities 

on the internet, thus the great majority of web users do not have the knowledge 

of what phishing is and how to defend themselves. This project proposes the 

development of an educational game to train the user to prevent him or herself 

from phishing. 

Resumo.  

Devido ao alto crescimento da interferência da Internet na vida das pessoas as 

tentativas de ataques por phishing tem aumentado de forma alarmante, porém 

a conscientização sobre segurança e como tomar decisões confiáveis ao 

realizar atividades na internet está em falta, ou seja, a grande maioria dos 

usuários da rede não tem conhecimento sobre o que é o phishing e como se 

defender do mesmo. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um jogo 

educativo para treinar o usuário a se prevenir do phishing. 

 

1. Introdução 

 Milhões de ameaças virtuais são espalhadas diariamente pela internet e grande 

parte delas são caracterizadas como phishing. De acordo com [3] os ataques de phishing 

são caracterizados pelo processo de seduzir as pessoas para visitar sites fraudulentos com 

o objetivo de roubar informações pessoais dessas vítimas e esse tipo de ataque tem 

crescido consideravelmente na última década. Com o rápido crescimento da Tecnologia 

da Internet e a onipresença desta na vida das pessoas (como forma de se socializar, fazer 

compras, se divertir, etc), a confiança das pessoas na Internet cresce, aumentando assim 

as possibilidades de ataques e outros tipos de violações de segurança. Aliado ao crescente 

aumento das ameaças temos a falta de conscientização e aprendizado sobre segurança e 

decisões confiáveis ao realizar atividades online, ou seja, tornam os usuários de 

computadores pessoais ainda mais suscetíveis a cair nesses ataques [4]. 



  

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte 

 De acordo com [1] a abordagem mais popular de ataques de phishing é o e-mail. 

E-mails de phishing empregam uma variedade de táticas para enganar as pessoas com o 

propósito de que elas divulguem suas informações confidenciais, como nomes de usuário, 

senhas, números de cartões de crédito/débito. Na maioria das vezes os emails pedem às 

pessoas para participarem de uma pesquisa ou pedem para que verifiquem suas 

informações de conta bancária em que devem fornecer seus dados bancários para ser 

compensado. A crescente sofisticação destas técnicas faz-se um desafio para proteger 

usuários individuais contra ataques de phishing [3]. Educar os usuários a identificar e-

mails suspeitos e sites é muito importante na defesa do phishing [6], no entanto, a 

segurança não é normalmente o objetivo principal dos usuários finais, e, portanto, faz 

com que os mesmos tanham baixa motivação em aprender sobre o phishing. Devido a 

isso o uso de jogos como meio para atender as necessidades pedagógicas afim de 

aumentar a motivação e possibilitar novas experiências de aprendizagem tem recebido 

atenção crescente [8]. Em geral, diversas pesquisas mostram que os alunos geralmente 

têm alto envolvimento e alta satisfação no ambiente digital Game-Based Learning (GBL) 

[7]. 

 Segundo [9] As várias estratégias para proteger as pessoas de cair no phishing se 

enquadram em três grandes categorias: eliminando silenciosamente a ameaça, advertindo 

os usuários sobre a ameaça, e treinando os usuários para não cair nos ataques. Alguns 

especialistas argumentam que a educação e a formação podem impedir que os usuários 

caiam no phishing e outros ataques e pesquisas têm mostrado que a educação pode ser 

uma solução eficaz para o problema de phishing [6] sendo este o principal foco deste 

trabalho. 

 

 

3. Objetivos 

 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um jogo educativo online com os seguintes 

propósitos: 



  

 Ensinar aos usuários sobre a ameaça do phishing e como ele se comporta nos ataques 

por e-mail. 

 Treinar o usuário para distinguir quais emails são phishing e quais não são. 

 Classificar os usuários de acordo com seu desempenho na identificação do phishing 

levando em conta fatores como: conhecimento prévio no assunto, idade, sexo, profissão 

para distinguir quais grupos específicos estão mais ou menos suscetíveis a cair no 

phishing. 

4. Procedimentos Metodológicos/Métodos e técnicas 

 
1. Revisão bibliográfica. Será feita uma revisão bibliográfica aprofundada sobre phishing 

e jogos educacionais para embasar a proposta em questão. 

2. Projeto do jogo. Nesta etapa será feito um levantamento e descrição detalhada dos 

elementos que deverão conter no jogo. (Fase inicial onde o usuário terá um 

aprendizado sobre phishing, e e-mails que não são phishing para que o usuário 

classifique, etc). 

3. Desenvolvimento do jogo.  

4. Fase de teste do jogo pelos usuários. 

5. Avaliação do desempenho dos usuários e avaliação da eficiência do treinamento. 

Nesta fase os usuários serão classificados de acordo com seu desempenho na 

identificação do phishing e com os fatores citados anteriormente. 

 

5. Cronograma 

 

 Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct 

Revisão bibliográfica 
X       

Levantamento dos elementos 

do jogo 
 X      

Desenvolvimento do jogo   X X    

Fase de testes com os usuários  
    X   



  

Redação parcial do TCC     X X  

Redação do TCC       X 

 

6. Contribuições e/ou Resultados Esperados 

 Espera-se ao final deste trabalho avaliar positivamente a eficiência do jogo 

educativo para treinamento de usuários na prevenção contra o phishing mediante a 

comparação do desempenho dos mesmos antes e após o período de treinamento. 

 

 

7. Espaço para assinaturas 

Londrina, 31 de março de 2014. 

 

_______________________                                _________________________ 

          Aluno                                                                            Orientador 
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