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RESUMO 

 

 

Entre os serviços mais acessados através da Internet, as redes sociais são um sucesso 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 se tornam os objetivos destes criminosos. O presente estudo visa mapear o 

problema em questão e propor uma solução para este tipo de ameaça que se aproveita não da 

tecnologia, mas sim da mente humana. 
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ABSTRACT 

  

 

Among the services more accessed through the Internet, social networks are successful among 

Internet users around the world. Adding more and more users every day, 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 present study is to map this problem and propose a solution to this 

type of threat that takes advantage not of technology but the human mind. 

 

Key words: Social, Engineering, Facebook, Security, Phishing, Hacking. 
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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 corrigidas por profissionais de 

segurança ou empresas desenvolvedoras de softwares com este intuito. 

Com o constante aprimoramento dos sistemas de segurança, surgiu um novo tipo 

de abordagem: a Engenharia Social. Segundo Mitnick, um Engenheiro Social é uma pessoa que 

manipula a confiança de outra para ter acessos a informações consideradas privadas [1]. Por 

meio das poucas informações a que tem acesso, o engenheiro social é capaz de manipular a 

vítima visando alcançar um objetivo definido ou obter informações mais sólidas, visado um 

ataque mais invasivo. De forma ingênua, a vítima cede informações importantes ao criminoso 

que pode prejudicá-lo de forma financeira, social e até psicologicamente. 

  Criado em 2004 e disponibilizado ao público em 2005, a rede social Facebook 

figura entre os sites com maior número de acessos na rede mundial [2]. Ao participar, o usuário 

pode compartilhar fotos, vídeos, comentários sobre assuntos diversos, familiares, formação 

escolar, data de nascimento, vínculo empregatício e muitas outros dados, informações que 

podem ser preciosas na mão de golpistas. 

  De acordo com a Kaspersky Lab, houve um grande aumento no número de 

ataques envolvendo engenharia social nos últimos anos [3]. 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 brecha não reside na parte tecnológica dos sites, 

mas sim no fator humano. Seja por falta de experiência no ambiente virtual ou por mero instinto 

de se socializar, são os próprios usuários deste sistema que expõem seus dados, tornando-se 

possíveis vítimas de criminosos virtuais. 

  O principal objetivo deste trabalho é analisar esse problema, exibindo os dados 

mais comuns compartilhados pelos usuários da rede e o quão podem ser explorados. Além 

disso, analisar estatisticamente por meio de estudos de casos, o quão expostas estão estas 

informações e o quanto podem prejudicar os usuários que as pública.  

  Este trabalho está divido da seguinte forma: no capítulo 2 será apresentado a 

fundamentação teórico-metodológica, já no capítulo 3, discutiremos as principais ferramentas 

de segurança do Facebook e como podem impedir o roubo de informações. No capítulo 4 será 
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detalhado o estudo de caso e os resultados obtidos por meio de análises estatísticas. Por fim, 

serão apresentadas às conclusões deste trabalho e sugestões para trabalhos futuros. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

 

  Segundo o IDGNow, a RSA relatou que em 2012 o prejuízo causado por ataques 

de phishing chegam a US$ 1,5 bilhões [4]. Sabendo que estes ataques estão em crescimento e 

exploram especificamente o fator humano, este trabalho não pretende criar um modelo ou 

ferramenta capaz de extinguir este tipo de ameaça, mas sim, estudar o problema. 

  Por meio da análise de usuários comuns da rede, das opções de segurança 

embarcadas ao sistema e do comportamento padrão de um engenheiro social, o objetivo deste 

trabalho é quantificar o nível de exposição dos usuários e quais as consequências deste ato. 

  Tendo em vista os dados apresentados, podem ser considerados como objetivos 

específicos do trabalho os seguintes: 

 Definir níveis de periculosidade baseados nas informações que podem ser 

disponibilizadas no Facebook. 

 Obter, por meio de um estudo de caso, dados relativos a usuários comuns da rede 

social, os quais serão analisados com base na escala definida a fim de revelar o 

nível de exposição ao qual estão sujeitos. 

 Criar um post de phishing (não danoso) a fim de avaliar seu sucesso com 

usuários comuns. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 

  Com menos de uma década de existência, o Facebook é hoje o site de 

relacionamentos mais acessado na web, possuindo cerca de 1,11 bilhão de usuários ativos 

mensais [5]. Tal fenômeno pode ser visto por muitos como uma novidade, mas o que temos de 

fato é a procura das pessoas pelo social. 

  A socialização ou o fato de pertencer a um grupo, é um fator inerente da condição 

humana sendo o Facebook uma ferramenta que facilita este relacionamento, oferecendo a seus 

usuários meios de conhecer novos indivíduos, compartilhar seus interesses ou retomar antigas 
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amizades. Não é de se surpreender que o Facebook em fevereiro de 2013 teve seu valor 

estimado em US$ 106 bilhões e continue a crescer mês a mês [6]. 

  Tido como o malware mais antigo do mundo, a engenharia social avança a outros 

campos bem diferentes do mundo digital. O site Social-Engineering relatou o caso de Stanley 

Mark Rifikin, consultor de banco que conseguiu a façanha de furtar US$ 10,2 milhões por meio 

de uma ligação telefônica em 1978 [7]. 

  Com uma grande base de usuários e muitas informações disponíveis, o Facebook 

é um prato cheio para usuários mal intencionados. Nome, idade, fotos, vínculos de um indivíduo 

geralmente não são o objetivo primário de um engenheiro social. O que vemos na prática é a 

utilização destes dados para esquematizar um ataque mais intrusivo, geralmente focado na conta 

bancária ou empresa na qual a vítima trabalha. 

  O foco principal deste estudo é analisar o quão vulneráveis estão os usuário do 

Facebook e quão estes podem ser prejudicados por engenheiros sociais mal intencionados. O 

problema em questão é de difícil solução por esbarrar na condição humana e não em fatores 

tecnológicos. 

  Espera-se que a conclusão deste trabalho, forneça dados relevantes para que 

possamos identificar as características mais exploradas dos usuários e como amenizar o impacto 

destas ações, tornando mais seguros os relacionamentos através do Facebook. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

  Neste capítulo, são apresentados os conceitos necessários para a compreensão 

deste trabalho e o modo como foi estruturado. Em um primeiro momento será introduzido o 

conceito de rede social, o surgimento do Facebook e por fim uma breve introdução sobre a 

engenharia social e seus impactos no mundo digital. 

 
2.1 BREVE HISTÓRIA DAS REDES SOCIAIS DIGITAIS  

   

  Os primeiros relatos de sistemas capazes de socializar dados surgiram em 1969 

durante os primeiros passos da Internet e o lançamento do CompuServe – um serviço 

internacional de conexão à Internet muito popular nos Estados Unidos [8]. 

  Quase duas décadas depois, em 1985, a America Online (AOL) passou a 

fornecer ferramentas para que seus usuários criassem perfis simples nos quais era possível 

trocar informações, criar comunidades e debater assuntos dos mais variados. Anos mais tarde, 

em 1997, lançaram o primeiro serviço de chat o qual inspirou os sistemas de mensagens mais 

famosos que utilizamos hoje em dia. 

  Devemos ressaltar que no início dos anos 90, já estava presente o conceito de 

comunidade virtual mesmo sofrendo com as diversas dificuldades técnicas. Velocidade de 

conexão, processamento e armazenamento eram os principais empecilhos para a formação de 

uma rede social como conhecemos hoje, problemas estes que logo foram eliminados graças ao 

grande avanço tecnológico durante tal década. 

  Por volta do ano 2000, devido à queda no preço dos computadores e sua 

consequente popularização, a Internet teve um enorme aumento em seu número de usuários. 

Acompanhando este crescimento, surgiu em 2002 o Friendster, o primeiro serviço da rede a 

receber o status de rede social. Suas funções se assemelhavam muito às conhecidas hoje, 

atraindo em apenas três meses mais de 3 milhões de usuários. 

  Desviando o foco comum das primeiras redes em discussões, a ênfase na criação 

de perfis pessoais virtuais proposta pelo Friendster foi um marco importante. Os usuários agora 

podiam criar páginas pessoais personalizadas, compartilhando, entre outros itens, seus 

interesses, gosto musical, shows de TV, filmes e visão político/filosófica. Para completar, a 

capacidade de compartilhar fotos, criar uma lista de amigos e receber atualizações de forma 

automatizada, “aprisionou” o usuário, passando ele várias horas por mês conectado ao serviço. 
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Figura 2.1 - número de acessos às redes mais populares no Brasil [9] 

    

  Já em 2004, o Orkut, rede social do Google, surgiu com uma nova proposta de 

serviço onde somente usuários convidados poderiam participar da rede. Durante seus primeiros 

meses de vida, o Orkut era visto com olhares curiosos e todos procuravam uma maneira de se 

juntar a este grupo recém formado. Posteriormente, o Orkut teve seu cadastro liberado 

permitindo que qualquer usuário pudesse criar um perfil. No final de 2010, a rede atingiu seu 

auge colecionando somente no Brasil 57 milhões de usuários, na época, um dos sites mais 

acessados no país. A Figura 2.1 exibe o número de acessos às redes mais populares no Brasil 

em 2010 [9]. 

 

2.2 O FACEBOOK 

 

 

  Figurando como a mais popular rede social atualmente, o Facebook foi criado 

em 2004 pelos então alunos de Harvard, Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, 

com o objetivo de criar um espaço virtual em que as pessoas possam se encontrar, dividir 

opiniões e fotos. 

  De início, a rede virtual era limitada aos estudantes de Harvard, mas logo 

englobou outras famosas instituições de ensino como o MIT, a Universidade de Boston, 

Stanford, Columbia e Yale. Sua fama levou a uma inevitável expansão adicionando outras 
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universidades americanas ao grupo, somando, em 2005, mais de 5 milhões de membros ativos 

[10]. 

  No ano seguinte, a rede tornou-se disponível para outros institutos ao redor do 

mundo, além de estudantes do ensino médio e funcionários de algumas empresas, atingindo um 

valor estimado de US$ 2 bilhões [11]. Em 11 de setembro o Facebook foi aberto ao público 

geral, permitindo que qualquer internauta acima de 13 anos pudesse criar uma conta 

gratuitamente e participar do site de relacionamentos. O número de usuários cresceu 

rapidamente (Figura 2.2). 

 

 

Figura 2.2 - número de usuários entre dez/2006 e jul/2010 [12] 

 

  Em setembro de 2011 uma pesquisa do Ibope [13] mostrou que o número de 

usuários únicos do Facebook já era maior que o do Orkut no Brasil, na época, um site de 

relacionamentos de grande sucesso no país. Com interface inovadora, compartilhamento com 

outros serviços e acesso móvel, o Facebook atraiu muitos usuários novos e outros que 

participavam do Orkut afirmando sua soberania com atualmente 76 milhões de perfis brasileiros 

[14]. 

  O Facebook se estabeleceu como a principal rede de relacionamentos virtuais no 

Brasil, tornando-se um serviço quase indispensável a muitos usuários tanto em casa como no 

smartphone. As características e ferramentas disponíveis para interagir com outros usuários 

serão descritas na próxima seção. 
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2.3 CARACTERÍSTICAS E FERRAMENTAS DISPONÍVEIS 

 

 

  O foco das redes de relacionamento ao “perfil pessoal” incentivou os 

desenvolvedores a lançarem novas ferramentas para compartilhamento dessas informações, 

antes limitadas a algumas linhas de texto nas quais os usuários descreviam seus gostos, 

interesses e sua personalidade. Hoje no Facebook é possível tanto descrever em palavras suas 

características como relacionar filmes, bandas, lugares que visitou e outras pessoas, tornando a 

experiência da página pessoal mais atraente aos olhos do usuário. 

  Uma análise das características disponíveis para a interação entre usuários é 

fundamental para o desenvolvimento deste estudo, pois é a partir daí que um usuário mal 

intencionado obterá as informações desejadas. Conhecendo melhor a plataforma, é possível 

avaliar de forma concreta como cada tipo de ataque se comporta e como será visto aos olhos de 

um usuário comum. 

 

 

Figura 2.3 - campos principais de um perfil 

  

  A Timeline (Figura 2.3), ou página inicial, é o portão de entrada de todo perfil. 

Nele, o usuário fornece um resumo das informações que quer disponibilizar, tais como dados 

pessoais, lista de amigos, e relacionamento. Além destes aspectos também é possível adicionar 

interesses como bandas favoritas, livros e filmes. 

  Integrado à Timeline há um mural, um espaço onde outros usuários podem 

escrever recados ao dono do perfil, com a possibilidade de postar fotos, vídeos, links e até 

mesmo mencionar outros perfis que serão notificados do conteúdo e poderão comentar na 

postagem caso queiram. 

  Na seção About são exibidas informações detalhadas sobre a pessoa como seu 

currículo escolar, locais onde trabalha ou trabalhou, cidade que atualmente vive, data de 

nascimento e familiares. Nenhum dado com exceção do nome é de preenchimento obrigatório, 
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existem alguns que geralmente são deixados em branco como endereço de moradia e telefone 

os quais poderiam causar incômodos ou até insegurança ao dono do perfil. 

  Por meio destas informações, um usuário visitando o perfil pode avaliar a pessoa 

em busca de interesses em comum e se existe uma compatibilidade entre elas. É também por 

meio destes dados que o Facebook sugere uma lista de possíveis conhecidos do dono do perfil, 

sendo possível visualizar suas páginas ou adicioná-los como amigos. 

  As fotos e vídeos também estão em um campo separado e foram incorporadas 

ao sistema assim que a banda larga se popularizou. É possível criar álbuns de fotos e vídeos, 

adicionando também outras pessoas presentes através de um sistema de reconhecimento facial 

integrado ao Facebook. Em cada foto ou vídeo, outros usuários podem postar comentários e 

compartilhar o conteúdo em seu próprio perfil. 

  A seção de Amigos é separada em categorias, facilitando a procura por amigos 

em comum. As divisões de amigos mútuos, melhores amigos, amigos de escola e amigos de 

trabalho são definidos por padrão em todo perfil sendo possível criar novas divisões. Há 

também um campo de pesquisa que exibe de forma dinâmica os resultados da busca. 

  A seção More é subdividido em várias categorias permitindo informar cada 

detalhe do usuário. Filmes, bandas, jogos e favoritos são apenas alguns dos itens presentes nessa 

seção sendo possível adicionar a cada um deles diversas informações, tornando o perfil mais 

completo e consequentemente mais exposto. 

  Ao definir de maneira reduzida como é montado um perfil no Facebook, 

percebemos que as informações que podem ser adicionadas são muitas. Na próxima seção são 

discutidos os diversos problemas de segurança que atingem os usuários deste site de 

relacionamentos. 

 

2.3 A QUESTÃO DA SEGURANÇA NO FACEBOOK 

 

 

  Devido à alta demanda por inovação e grande base de dados manipulada, o 

Facebook, assim como todo sistema computacional, está sujeito a falhas. Durante os anos em 

que esteve ativo, o site de relacionamentos passou por diversas atualizações visando o aumento 

da segurança de seus usuários. As brechas vão desde a invasão de privacidade, roubo de dados 

e Data Mining, até roubo de senhas bancárias e números de cartões de crédito [15]. 

  O Facebook oferece diversos recursos para que seus usuários se descrevam da 

melhor maneira possível, além de permitir que os usuários compartilhem experiências, fotos e 
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comentários. Essa possibilidade atraiu milhões de internautas, mas o mal uso destas ferramentas 

trazem um sério problema: a invasão de privacidade. 

  Em seu primeiro ano de vida, o Facebook não contava com um gerenciamento 

de informações, no qual o usuário é capaz de definir quais informações suas serão exibidas para 

determinado grupo de usuários. Essa ausência permitia que qualquer pessoa que possuísse uma 

conta no site fosse capaz de acessar qualquer outro perfil, visualizando todo o conteúdo postado 

mesmo sem possuir vínculo com a pessoa. 

  Esse problema foi amenizado devido a incorporação de ferramentas específicas 

para o controle de privacidade. O usuário agora pode selecionar os conteúdos que quer exibir 

ao público e quais deles devem ser reservados a seu grupo de amigos mais íntimos. Existe 

também a possibilidade de tornar-se “invisível” para certos perfis, evitando que estes possam 

lhe contatar ou ver seus compartilhamentos públicos, tornando a experiência no site menos 

intrusiva. 

  Mesmo com a preocupação com a privacidade na parte tecnológica, não existe o 

mesmo cuidado por parte dos usuários que, por confiança ou ingenuidade, disponibilizam 

informações de cunho pessoal na rede abertamente. O problema é ainda mais grave com o 

preenchimento completo do perfil sem as devidas configurações de privacidade, 

disponibilizando informações importantes para engenheiros sociais a procura de uma vítima. 

  Esse vazamento de informações não somente compromete o alvo no mundo 

virtual mas também fora dele. Em 2011 [16], o portal G1 publicou o caso de um rapaz que 

publicou abertamente em uma site de relacionamentos que estava saindo de férias, quando 

voltou, percebeu que sua casa havia sido furtada e em seu Facebook a seguinte mensagem: 

“Quando for viajar avisa...”. Caso semelhante aconteceu em um prédio da zona leste de São 

Paulo em que ladrões invadiram uma residência pois o proprietário divulgou fotos ostentando 

itens de grande valor. 

  Fora do âmbito criminal, temos também a mineração de dados (Data-Mining) 

que consiste basicamente em extrair informações referentes ao interesse de certos indivíduos e 

depois vendê-los a outros indivíduos ou empresas. De posse destas informações, são lançadas 

propagandas não autorizadas (spam) aos possíveis consumidores dos produtos ou serviços. 

Segundo a empresa Pingdom, 60% de todos os e-mails enviados em 2012 eram spam [17], e-

mails estes que além do aborrecimento que causam consomem muito poder computacional 

inutilmente. 

  Grande parte das questões envolvendo roubo de dados foi resolvida ou 

amenizada graças as configurações de privacidade implantadas, entretanto ainda temos uma 
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abordagem sem solução: a engenharia social. Na seção 2.4 detalharemos o que é, como funciona 

esta técnica e porque é tão perigosa nos sites de relacionamento, em especial no Facebook. 

 

2.4 ENGENHARIA SOCIAL: ARTE E CIÊNCIA. 

 

 

  Em uma conversa informal, Christopher Hadnagy, autor de “Social 

Enginnering: The Art of Human Hacking”, perguntou a um grupo de entusiastas em segurança 

como definiriam o conceito de engenharia social, as respostas chocaram o autor - “Engenharia 

social é mentir para pessoas a fim de obter informação.”, “Engenharia social é ser um bom 

ator.”, “Engenharia social é saber como obter coisas de graça.” [18]. 

  Essas definições são as mais comuns na mente dos profissionais da área de 

segurança mas, na opinião do autor, estão incorretas. Christopher define a engenharia social 

como a arte de manipular uma pessoa para que esta faça uma ação que pode ou não ser de seu 

interesse. Este ato visa obter uma informação, acesso à ambiente restrito ou conseguir que a 

“vítima” realize certa ação. 

  A engenharia social não figura somente na área da computação. Médicos, 

psicólogos e terapeutas utilizam também desta arte para convencer seus pacientes a tomarem 

atitudes que os ajudem no tratamento. Em outro contexto, policiais são conhecidos por 

reconhecer expressões faciais, linguagem corporal e utilizar técnicas de manipulação durante 

abordagens e interrogatórios, a fim de extrair o máximo de informações dos suspeitos.  

  Voltando aos engenheiros sociais do mundo virtual, Kevin Mitnick, hacker preso 

pelo FBI nos anos 90, destaca em seu livro alguns cenários em que a engenharia social poderia 

gerar frutos manipulando apenas o fator humano. Em um dos exemplos, um hacker obtém 

acesso à intranet de uma empresa, porém, ele precisa de uma senha que por motivos de 

segurança é trocada diariamente. O engenheiro espera até um dia de chuva forte e entra em 

contato com a empresa alegando ser um funcionário que está preso em casa em decorrência da 

tempestade, após alguns minutos ao telefone enfim o operador a libera a senha do dia [1]. 

  As técnicas empreendias por um engenheiro social experiente são muito eficazes 

nas mais diversas situações envolvendo outros humanos, isto porque, de acordo com [18]: 

 A maioria das pessoas tem o desejo de ser educado, especialmente com estranhos 

 Profissionais querem parecer bem informados e inteligentes. 

 A maioria das pessoas não mentem pelo simples fato de acharem errado. 
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 A maioria das pessoas trata amigavelmente as pessoas que parecem preocupadas 

com elas. 

  Aliando estes fatos ao conhecimento geral obtido através de garimpo de 

informações, um hacker é capaz de obter dados privados ou acesso restrito de pessoas e 

empresas sem que seja necessário burlar os sistemas de segurança, que em geral estão 

atualizados e livres de brechas conhecidas. 

  Winn Schwartau, consultor de segurança há mais de 25 anos e fundador da 

Security Awareness Company, afirma em uma de suas palestras: “Nós não tocamos em redes, 

nós tocamos nas pessoas. Porque, no fim, o elo mais fraco em todas essas coisas é a pessoa que 

está à frente da tela.” [18]. Conclui-se, portanto, que o método mais eficaz de proteger sua 

empresa atualmente é o treinamento dos funcionários que figuram geralmente como ponto de 

entrada para pessoas mal intencionadas. 

  Em uma pesquisa realizada em 2003 pela BBC, 70% dos entrevistados 

entregariam a senha de sua estação de trabalho em troca de algum presente [19]. Além disto, 

foi evidenciado que a maioria destes indivíduos utilizava datas, nome de animais de estimação 

ou nome dos filhos para formular suas palavras-chave. 

  A partir destes dados, percebemos que o fator humano é essencial na segurança 

de dispositivos e componentes de uma rede privada, permitindo que um hacker alcance seus 

objetivos sem que seja necessário utilizar um teclado. Com a evolução tecnológica já não é mais 

necessário que o engenheiro social se exponha para buscar seus objetivos. O uso do telefone 

em diversos golpes já não é novidade mas temos agora uma nova alternativa, maior e ainda 

mais impessoal: as redes sociais. 

  Com este fenômeno em expansão, as pessoas podem facilmente compartilhar 

cada aspecto de suas vidas com quem quiserem, tornando informações confidenciais mais 

rapidamente disponíveis do que nunca [18]. Será discutido na próxima seção, como os 

engenheiros sociais utilizam os recursos disponíveis em um site de relacionamentos para aplicar 

golpes, garimpar informações ou roubar identidades. 

 

2.5 ENGENHARIA SOCIAL VISANDO AS REDES SOCIAIS. 

 

 

  O grande sucesso das os sites de relacionamento criou um novo espaço para 

compartilhamento de informações, consequentemente, formou um “mural” no qual os 

engenheiros sociais são capazes de garimpar dados de forma anônima. Nos exemplos citados 
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na seção anterior, era necessária uma maior exposição do hacker a fim de obter informações ou 

o acesso a estas. Através das redes sociais é possível realizar uma tarefa semelhante sem contato 

físico e sem deixar rastros (e-mails, grampos, filmagens). 

  A grande maioria dos usuários não sabe o quanto as informações publicadas 

abertamente podem ser prejudiciais. Lim [20], cita as características mais marcantes 

encontradas nestes indivíduos: 

 Necessidade de expressar-se – Muitos usuários, especialmente os mais jovens, 

sentem grande necessidade de se expressarem publicamente. 

 Necessidade de atenção – Inerente do ser humano, muitos indivíduos utilizam o 

espaço virtual visando a atenção de outros usuários. 

 Necessidade de popularidade – Esta característica também é conhecida no 

mundo real, em que se destacam as pessoas mais populares. No mundo virtual 

não é diferente, usuário postam fotos provocativas ou ostentando objetos de 

valor visando alcançar popularidade na rede. 

  Estas necessidades citadas por Lim são comuns em comunidades reais, 

entretanto mais difíceis de se alcançar nestes meios. Buscando estas características no mundo 

virtual, os usuários acabam expondo de maneira inconsciente informações que deveriam ser 

privadas. A seguir é discutido como os dados compartilhados por um perfil podem comprometer 

a segurança do usuário. 

  Completando todos os campos pertencentes ao Profile, o usuário publicará 

informações valiosas para prática do phishing ou roubo de identidade. Nome, cidade, opção 

sexual, visão política, religiosidade, instituições de ensino e local de trabalho já formam um 

quadro completo a ser explorado por um indivíduo mal intencionado. Se formos mais afundo, 

é possível ainda preencher dados como telefone e endereço residencial que sozinhos já dão 

margem a um falso sequestro. 

  As fotos postadas na Timeline ou álbuns de um perfil revelam um grande leque 

de informações a um engenheiro social como gostos, familiares, amigos, locais de trabalho, 

poder aquisitivo e hábitos pessoais. A Figura 2.4 ilustra como estes dados são disponibilizados, 

complementando o profile de um usuário que por ventura não tenha disponibilizado estas 

informações conscientemente. 

  Os likes de um usuário definem seus gostos e personalidade de maneira concreta, 

exibindo seus ídolos, hábitos, visão política, locais frequentados, entre outros. Estas 

informações não só são complementares ao profile mas também revelam de forma mais 

marcante as características da vítima. 
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Figura 2.4 - exemplo de álbuns com informações expostas 

  

  Por fim, os comentários postados na própria timeline, timelines de outros perfis, 

fotos e vídeos são componentes valiosos durante a avaliação de um engenheiro social, traçando 

uma lista de amigos mais íntimos, localização, compromissos e eventos de uma possível vítima. 

No caso citado sobre o furto durante uma viagem (seção 2.3), todas as informações utilizadas 

para se aplicar o golpe foram originadas de comentários da vítima. 

  A partir das informações colhidas pelos criminosos, vários tipos de golpes 

podem ser praticados, o mais comum deles envolve senhas de banco e números de cartão de 

crédito. Foi o caso de Flavio Morales, que teve seu cartão clonado e posteriormente sua conta 

bancária furtada [21]. 

  Diante de muitos casos como o citado, fica claro que os usuários comuns de sites 

de relacionamento publicam mais informações do que deveriam, tornando-se alvos fáceis para 

engenheiros sociais mal intencionados. 

  No capítulo 3, são descritas as ferramentas e técnicas desenvolvidas pelos 

responsáveis do Facebook, como funcionam e como são utilizadas para diminuir a quantidade 

de informações privadas publicada. 
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3 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NO FACEBOOK 

 

  A fim de proteger a privacidade de seus usuários, os sites de relacionamento 

investem constantemente em novas ferramentas e novos métodos de segurança da informação. 

Desde sua criação, o Facebook evoluiu muito na área da sociabilização trazendo novos recursos 

a cada atualização do sistema, com a segurança não foi diferente. 

  Como dito anteriormente, quando o Facebook tornou-se público, não havia 

opções de privacidade disponível para os usuários, o que permitia que qualquer indivíduo com 

um perfil cadastrado no site obtivesse acesso a todos os outros, mesmo sem vínculo algum. 

  Antes de tornar-se disponível para o público, o Facebook era um site de 

relacionamentos fechado, voltado somente para uma nata da sociedade acadêmica e umas 

poucas empresas convidadas. Desta forma, mesmo que todo perfil fosse aberto a comunidade, 

os outros membros eram conhecidos e não geravam preocupação no quesito da privacidade. 

  A partir do momento que esta política foi abandonada, uma onda de novos 

usuários passaram a integrar o site, trazendo, além de um grande crescimento da rede, pessoas 

de realidades diferentes e no meio destas, pessoas de má índole, fraudadores e golpistas. A 

Figura 3.1 mostra como eram os perfis em 2005. 

 

 

Figura 3.1 - interface do Facebook em 2005 [22] 
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  Para evitar possíveis problemas com privacidade, o Facebook, assim como 

outras redes sociais, implantou um sistema de permissão a nível de grupo, ou seja: Todas as 

informações pessoais, posts, fotos, vídeos e comentários ficam disponíveis apenas para os 

usuários classificados como friend. Existem diversas classificações de amigos previamente 

implantadas, usuários caracterizados como coworker ou Acquaintances por exemplo possuem 

um menor nível de detalhes do perfil em questão. 

  Além dos níveis de permissão pré-definidos é possível criar novos grupos e 

impor a eles configurações personalizadas de privacidade, permitindo um acesso selecionado 

às informações publicadas. Fora do campo de amizades, também podem ser impostas outras 

regras como quem pode lhe enviar pedido de amizade e quais informações suas estão 

disponíveis ao público. 

  Podemos concluir que o Facebook utiliza um controle de privacidade muito 

parecido com outros sites de relacionamento. A ideia é a mesma utilizada em plataformas de 

cunho social: Existe um administrador que é responsável pelas opções avançadas de cada 

usuário. Por possuir uma vasta quantidade de contas, os “administradores” no Facebook são os 

próprios donos dos perfis, sendo eles capazes de controlar todo acesso à suas informações. A 

figura 3.2 exibe as opções de privacidade fornecidas pelo Facebook sendo elas, “Quem pode 

ver minhas coisas”, “Quem pode me contatar” e “Quem pode procurar por mim”. 

 

 

Figura 3.2 - opções de privacidade disponíveis 
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  Com o uso deste sistema de permissões, qualquer post feito por um usuário tem 

as opções de privacidade próprias e, desta forma, pode ser destinado apenas a um grupo 

específico de amigos. Para aqueles outros usuários que não pertencem ao nicho escolhido, não 

serão exibidas as informações nem receberão alertas sobre o conteúdo postado. 

  Além das ferramentas de proteção à privacidade, o Facebook possui também 

mecanismos para impedir outras formas de intrusão não relacionadas aos dados publicados. 

Spam, phishing e roubo de identidade são dificultados graças a constante evolução da 

plataforma com o passar dos anos. 

  Qualquer link postado por um usuário tanto em sua timeline quanto em algum 

comentário, são filtrados pelo Facebook a fim de identificar possíveis tentativas de phishing. 

Ao postar algum conteúdo com o prefixo “http://”, o Facebook compara o site em questão com 

uma whitelist própria com o intuito de aprovar o link postado sem necessidade de confirmação. 

No caso do site não ser reconhecido, o sistema permite um certo número de postagens com o 

mesmo link antes de solicitar uma confirmação física do usuário (captcha). 

  A fim de apoderar-se de uma conta em específico, um hacker pode utilizar 

informações liberadas pela própria vítima através da engenharia social. Com dados comuns 

como nome da rua, nome de filhos ou animais de estimação, um hacker utiliza combinações 

destas palavras a fim de encontrar a senha correta. Para inibir este tipo de “ataque”, o Facebook 

exige que seja preenchido um captcha após três tentativas inválidas. Desta forma, softwares 

que automatizam estes ataques são inibidos. 

  Ainda no campo do roubo de identidade, existe uma autenticação em duas fases 

que pode ser ativada pelo dono do perfil (Figura 3.3). Ao efetuar o login, o usuário recebe um 

código em seu telefone celular, sendo necessário informa-lo para obter acesso ao site. Este 

método, mesmo exigindo que o celular esteja com a pessoa o tempo todo, é 100% efetivo 

mesmo que o hacker possua o usuário e senha corretos da vítima. 

 

 

Figura 3.3 - ativando a autenticação em 2 fases 
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  Finalmente, para evitar spams e mass friend request (envio automatizado de 

convites de amizade), o Facebook também utiliza o sistema de captcha a partir de um 

determinado número de mensagens ou convites enviados. Desta forma, os softwares que 

automatizam estes “ataques” (geralmente utilizados em propagandas) são impedidos de 

funcionar pelo fator humano necessário para concluir o captcha. 

  No capítulo 4 iremos avaliar como os usuários utilizam as ferramentas 

disponibilizadas pelo Facebook, levantando dados a partir de um estudo de caso e lançando 

ataques falsos a fim de testar a ingenuidade dos perfis. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

  Nos capítulos anteriores analisamos de forma teórica o comportamento dos 

usuários comuns de sites de relacionamento. Este estudo de caso visa levantar dados de forma 

prática, a fim de definir o quanto estão expostas as informações publicadas e qual o nível de 

desconfiança destes indivíduos quanto a pessoas desconhecidas. 

  Para que fosse possível ter acesso à outros perfis de forma anônima, foram 

criados quatro perfil falsos na rede social Facebook. O objetivo desta etapa é conhecer as 

ferramentas de privacidade disponíveis aos usuários e como utiliza-las da melhor maneira 

possível. Ainda neste escopo do estudo, enviamos convites a diversos usuários aleatórios 

visando analisar o quão críticos estes são ao receber solicitações de estranhos. 

  Após catalogarmos as informações disponíveis por cada perfil analisado, 

agrupamos estes dados a fim de classifica-los em diversos níveis de privacidade criados pelo 

autor. Estes níveis avaliam o quão exposto estão os usuários e quais deles seriam possíveis 

vítimas de engenheiros sociais. Essa etapa do estudo é detalhada na seção 4.1. 

  Por fim, foram lançados ataques de phishing não danosos visando levantar 

quantos usuários realmente clicariam no link disponibilizado. Esta última parte do estudo de 

caso pode ser considerada a mais importante, afinal, o conteúdo do site falso pode levar o 

usuário a liberar informações sigilosas além comprometer toda a segurança da máquina da 

vítima através de exploits. 

  Na próxima seção será detalhada a criação de cada perfil utilizado neste estudo 

de caso, exibindo os objetivos de cada um e como foram feitas as solicitações de amizade. 

 

4.1 PERFIS FALSOS E LANÇAMENTO DE CONVITES 

 

 

  Como base para este estudo de caso, foi necessário criar quatro perfis falsos a 

fim de obter informações dentro do Facebook. Para melhor avaliar o senso crítico dos usuários, 

os perfis foram criados visando dois homens e duas mulheres, todos entre 20 e 30 anos e com 

informações básicas exibidas. Dois destes profiles foram povoados com informações mais 

relevantes, além de dois álbuns de fotos e algumas páginas “curtidas”. 
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Figura 4.1 - usuário "Fulano 1" 

 

   

  O primeiro perfil criado foi do usuário “Fulano” (Figura 4.1). Este profile teve 

apenas informações mais simples preenchidas como nome, cidade e idade. Outros dados não 

foram informados, não existe postagens por parte de usuários e somente uma foto para ilustrar 

o perfil. 

 

 

Figura 4.2 - usuária "Fulana 1" 

 

   

  Seguindo o mesmo objetivo do primeiro perfil, a Figura 4.2 mostra a usuária 

“Fulana 1” que também disponibiliza apenas informações mais básicas. O número de dados 

reduzidos tem a intenção de avaliar o senso crítico dos usuários em relação à solicitação de 

amizade recebido. Um perfil com poucas informações levanta maiores suspeitas por parte dos 

usuários que receberam os convites 

 

 

Figura 4.3 - usuário "Fulano 2" 
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  A Figura 4.3 exibe o usuário “Fulano 2”, criado visando um homem solteiro e 

interessado em mulheres. Entre seus likes estão: “Burger King”, “Reggae”, “Surf Brazilian 

Storm”, “Heineken” e “Praia”. A fim de aumentar a credibilidade do perfil, foram inseridos 

dois álbuns de fotos contendo cinco itens cada. 

 

 

Figura 4.4 - usuária "Fulana 2" 

 

 

  Por fim, foi criado o perfil feminino “Fulana 2” (Figura 4.4), visando uma mulher 

interessada em homens, solteira e bilíngue. Entre seus likes estão: “Influx – Inglês e Espanhol”, 

“Angry Birds”, “Cats”, “Smirnoff” e “Palmeiras desde Criancinha”. Para finalizar, foram 

inseridos também dois álbuns com cinco itens cada, desta maneira, todos os perfis criados 

seguiram um mesmo padrão. 

  Com todos os usuários falsos criados e configurados corretamente, foram 

realizadas 50 solicitações de amizade por cada um deles totalizando 200 possíveis vítimas. Para 

que os dados levantados fossem mais precisos, os convites foram divididos igualmente entre 

homens e mulheres. Como cada perfil criado “reside” em cidades diferentes, utilizamos a 

seguinte pesquisa: People who live in City, em que “city” refere-se à cidade de cada um. 

  Lançados todos os convites, foi dado um prazo de 30 dias para que as solicitações 

fossem julgadas. Durante este período, nenhum dos perfis criados interagiu com usuários reais, 

deste modo, apenas o senso crítico dos indivíduos pesaram na decisão de acatar ou não o pedido 

de amizade 

  Após o determinado período, foram analisadas as informações disponibilizadas 

por cada usuário que aceitou o convite buscando avaliar o grau de risco a que cada um deles 

estava exposto. Os itens tabelados foram:  

 About – Nome, idade, cidade e estado civil. Dados que são preenchidos ao 

cadastrar uma conta. 
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 Photos – Verificar se as fotos postadas revelam detalhes da vida do usuário como 

locais frequentados (residência, trabalho, lazer), parentes, amigos e 

relacionamento. 

 Likes – Analisar se o usuário possui links para suas atividades favoritas, livros, 

filmes, músicas, entre outros. 

   Baseando-se no enfoque em privacidade dado pelos autores em [1], [18], [23], 

[24] e [25], foram definidos pesos para cada informação disponibilizadas pelos usuários. Ao 

somar esses pesos, obtemos um valor entre 0 e 40 que iremos nomear como IE (índice de 

exposição). Quanto menor este número, mais seguro está o usuário e, à medida em que o índice 

aumenta, menos seguro. 

  Durante a criação de um perfil, o usuário deve preencher alguns campos básicos 

como nome, data de nascimento e cidade. Além deles, uma foto pode ser adicionada ao profile 

e amigos podem ser adicionados utilizando o campo de pesquisa. A timeline por padrão, é 

exibida publicamente mas existe a opção de bloqueá-la a não conhecidos. Cada um destes itens 

somam 1 ponto no IE. 

  Outras informações do usuário podem ser inseridas posteriormente. Neste 

estudo, álbuns de fotos e likes genéricos, ou seja, que não descrevem hábitos, amigos ou locais 

frequentados, adicionam 2 pontos no IE. Instituição de ensino frequentada e ocupação somam 

o mesmo número de pontos ao índice. 

  Dados mais expositivos como local de trabalho (nome da empresa), tags no 

Foursquare (serviço que salva os locais físicos visitados pelo usuário), likes e álbuns de fotos 

descritivas somam 3 pontos. São considerados descritivos, itens que revelam amizades, locais 

visitados, bens materiais, residência, etc. 

  Por fim, endereços, telefones e lista de parentes somam 4 pontos. Estes itens 

dificilmente são preenchidos, mas quando estão presentes, diminuem bruscamente a 

privacidade do usuário. A tabela 4.1 resume o sistema de pontuação proposto. 

 

 

PONTO(S) ITENS ANALISADOS 

1 Nome, nascimento, cidade, foto de perfil, amigos e timeline. 

2 Instituição de ensino, fotos e likes genéricos.  

3 Local de trabalho, Foursquare, fotos e likes descritivos. 

4 Endereços, telefone, celular e lista de parentes. 
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Tabela 4.1 - sistema de pontuação 

  Para classificar cada perfil analisado, foram criadas categorias que indicam de 

forma genérica a exposição do usuário. 

 Grau 1 (0 a 7 pontos) – Usuários que exibem somente as informações 

básicas em seu perfil.  

 Grau 2 (8 a 15 pontos) – Perfis com conteúdo público, porém não 

reveladores. 

 Grau 3 (16 a 24 pontos) – Perfis com conteúdo público revelador. É 

possível inferir informações através de fotos ou comentários. 

 Grau 4 (25 a 32 pontos) -  Com alguns cliques é possível criar um quadro 

completo de hábitos, familiares, residência e local de trabalho. 

 Grau 5 (33 a 40 pontos) – Usuários completamente expostos. Alvos 

certos caso sejam encontrados por engenheiros sociais. 

  Esta classificação nos permite avaliar a privacidade de qualquer perfil do 

Facebook atualmente. Na próxima seção, serão exibidos os resultados da pesquisa consolidada 

utilizando, além do índice de exposição, análises estatísticas gerais. 

 

4.2 ANÁLISES DOS DADOS OBTIDOS NA PRIMEIRA FASE DO ESTUDO 

 

 

  Os gráficos exibidos a seguir visam ilustrar as informações publicadas e o 

comportamento de um usuário comum do Facebook. Serão avaliadas as mais diversas 

características, mas a questão mais primitiva é: quantos dos convites foram aceitos? 

 

 

Figura 4.5 - solicitações aceitas e rejeitadas 
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  Como mostra a Figura 4.5, das 200 solicitações de amizade enviadas pelos perfis 

falsos, 71 (35,5%) delas foram aceitas sem necessidade de confirmação. Deve-se ressaltar que 

14 dos perfis escolhidos não recebiam convites de estranhos, neste caso, optou-se por escolher 

o próximo usuário da pesquisa a fim de manter o número de solicitações padrão. 

  Outro enfoque do estudo era avaliar o senso crítico dos usuários ao receber 

solicitações de perfis completos e incompletos. 

 

 

Figura 4.6 - aceitação de perfis incompletos e completos 

 

   

  Pode-se observar na Figura 4.6 que os convites lançados através dos perfis 

completos tiveram uma aceitação superior aos lançados por perfis incompletos. Este estudo 

comprova que a decisão do usuário ao receber um convite é influenciada pelo volume de 

informações disponíveis no solicitante. 

  Também é importante avaliar o quanto o gênero influencia neste julgamento, a 

Figura 4.7 mostra que das 100 solicitações enviadas através dos perfis femininos, 22% deles 

foram aceitos por usuários também do sexo feminino e 11% do sexo masculino. Já nas 

solicitações enviadas pelos perfis masculinos, temos 28% de aceitação por parte de homens e 

10% pelas mulheres. Podemos ainda notar que o número de convites rejeitados por ambos os 

sexos são quase equivalentes e que solicitações enviadas para pessoas de mesmo gênero do 

remetente possuem mais chances de serem aceitos. 
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Figura 4.7 - solicitações de acordo com gênero do solicitado e solicitante 

 

 

  Após esta análise geral dos dados obtidos, foram tabulados todos os dados de 

cada usuário a fim de inclui-lo em um dos índices de exposição comentados na seção 4.1. Dados 

básicos, fotos, likes, local de estudo, trabalho, residência e outros itens que seriam valiosos para 

um engenheiro social, foram colhidos e avaliados segundo o índice de exposição proposto. 

   

 

Figura 4.8 - número de usuários em cada grau de segurança 
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  A Figura 4.8 exibe o número de perfis analisados pertencentes a cada um dos 

níveis de exposição propostos. Por meio deste gráfico, percebe-se a falta de preocupação quanto 

a privacidade por parte dos usuários do Facebook. 

  Com exatos 200 convites lançados aleatoriamente, sem interação com os 

usuários, sem atualização de perfil e sem conhecimento prévio das vítimas, foram encontrados 

3 perfis cheios de informações privadas e que aceitaram a solicitação de amizade 

automaticamente. Um engenheiro social de posse destes dados é capaz de realizar diversos tipos 

de ataque, desde um roubo de identidade quase perfeito até uma simulação de sequestro, já que 

são conhecidos parentes, amigos, localização e hábitos da vítima. 

  Este estudo de caso foi realizado de forma controlada e padronizada visando 

fornecer dados confiáveis. A não postagem e comunicação com as vítimas, tornam os perfis 

criados menos críveis e por isso, menores são as chances de serem aceitos por estranhos. Para 

aumentar a margem de sucesso, poderiam ser postados comentários, fotos e adicionados novos 

amigos diariamente. 

  Na seção seguinte, será detalhada a segunda parte do estudo de caso em que 

foram lançados ataques de phishing a partir de cada perfil visando alcançar o maior número 

possível de vítimas. 

 

4.3 ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS NA SEGUNDA FASE DO ESTUDO 

 

  Como comentado na seção 1.1, os ataques de phishing representam um sério 

problema de segurança da informação. O crescimento dessa ameaça nos últimos anos foi de 

60% [4] e é uma das armas favoritas utilizadas pelos hackers a fim de garimpar informações. 

  Nesta última etapa do estudo de caso, foi lançado um ataque do tipo phishing 

através da timeline de cada um dos perfis falsos. Como este é apenas um estudo, não foram 

injetados códigos maliciosos na página em questão, somente um código capaz de capturar o 

endereço, data e hora do clique. A Figura 4.9 exibe o código utilizado. 

 

 

Figura 4.9 - código PHP para realização do experimento 

 

  O objetivo desta fase do estudo era de observar o quão chamativo para um 

usuário comum é um ataque deste tipo e quantos realmente clicariam em um link malicioso. 
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Para execução desta etapa, foi postado na timeline de cada um dos perfis falsos, uma mensagem 

apelativa acompanhada de um link “malicioso”. A Figura 4.10 ilustra o ataque realizado. 

 

 

Figura 4.10 - modelo de ataque lançado 

  O uso de encurtadores de URL visa esconder o nome real do domínio para que 

não haja suspeitas por parte das possíveis vítimas. Ao clicar no link, é criado um log em um 

arquivo texto contendo as informações básicas do visitante, após este processo o usuário é 

redirecionado para o Google. Como o redirecionamento é automático e nenhuma página 

compatível com o anúncio foi aberta, vários cliques foram dados pelo mesmo usuário criando 

entradas repetidas no arquivo de log. Para fins de estudo, os cliques duplicados foram 

eliminados e os endereços de IP mascarados, uma tabela foi compilada para mostrar o 

desempenho do ataque (Figura 4.11). 

 

IP DIA MÊS ANO HORAS MINUTOS 

xxx.xxx.xxx.xxx 28 10 2013 1 2 

xxx.xxx.xxx.xxx 28 10 2013 1 34 

xxx.xxx.xxx.xxx 29 10 2013 9 46 

xxx.xxx.xxx.xxx 29 10 2013 14 58 

xxx.xxx.xxx.xxx 29 10 2013 19 39 

xxx.xxx.xxx.xxx 31 10 2013 3 30 

xxx.xxx.xxx.xxx 31 10 2013 7 14 
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xxx.xxx.xxx.xxx 31 10 2013 7 21 

xxx.xxx.xxx.xxx 31 10 2013 21 12 

xxx.xxx.xxx.xxx 1 11 2013 21 29 

xxx.xxx.xxx.xxx 1 11 2013 23 16 

xxx.xxx.xxx.xxx 2 11 2013 11 37 

xxx.xxx.xxx.xxx 2 11 2013 16 30 

xxx.xxx.xxx.xxx 2 11 2013 22 47 

xxx.xxx.xxx.xxx 2 11 2013 23 30 

xxx.xxx.xxx.xxx 3 11 2013 13 20 

xxx.xxx.xxx.xxx 3 11 2013 18 57 

xxx.xxx.xxx.xxx 4 11 2013 7 41 

xxx.xxx.xxx.xxx 4 11 2013 16 14 

xxx.xxx.xxx.xxx 4 11 2013 17 21 

xxx.xxx.xxx.xxx 5 11 2013 21 24 

xxx.xxx.xxx.xxx 5 11 2013 23 37 

xxx.xxx.xxx.xxx 6 11 2013 22 36 

Figura 4.11 - logs gerados pelo link malicioso 

 

  Como podemos observar, 23 das 71 possíveis vítimas clicaram no link malicioso 

lançado, alguns até mais de uma vez. Um site falso poderia ser montado facilmente e a partir 

dele, informações sigilosas como documentos e números de cartão de crédito poderiam ser 

obtidas através de um formulário comum. 

  Mesmo que ao clicar em um link falso o usuário perceba que não se trata de algo 

real e feche o navegador, existem diversos exploits que podem ser embutidos em páginas 

comuns. Esses códigos aproveitam-se de falhas dos próprios softwares que a vítima possui e 

desta forma, um hacker pode conseguir acesso total à máquina afetada mesmo que não tenha 

havido interação do usuário. 
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CONCLUSÃO 

 

  Como comentado diversas vezes durante este trabalho, a engenharia social 

explora diversas características humanas a fim de atingir seu objetivo. Exploração de confiança, 

autoconfiança, amizade e persuasão são técnicas comuns deste framework que não existe 

apenas no mundo digital. Deste modo, não podemos contar com um software capaz de inibir 

esta ação, já que, segundo Kevin Mitnick - “não existe patch para estupidez humana” [1]. 

  O foco principal deste estudo foi a privacidade e como usuários leigos do 

Facebook publicam informações privadas, que podem ser garimpadas e posteriormente 

utilizadas por um engenheiro social. Este problema mostrou-se real com o estudo de caso 

realizado e poderia ser facilmente minimizado com a ajuda das ferramentas de segurança 

incorporadas ao site. 

  Ao afirmar que o problema poderia ser facilmente minimizado, estamos 

esbarrando em condições regionais, sociais, religiosas, entre outras que interferem na busca por 

uma solução para este problema. A privacidade como algo cultural é privilégio de poucos 

grupos de pessoas, que são grande minoria na imensidão de usuários da maior rede social 

existente. 

  Devemos ressaltar que mesmo sendo um problema sem solução, as análises 

feitas por este estudo, se fossem implantadas, poderiam diminuir consideravelmente o volume 

de ataques, que crescem constantemente e acumulam prejuízos. 

  Revendo o lado técnico do problema, o Facebook possui um sistema de 

segurança a privacidade robusto e flexível que, se configurado de forma adequada, permite ao 

indivíduo usufruir do site de relacionamento sem se expor excessivamente. Seria conveniente 

que ao criar um perfil, o usuário fosse guiado por um tutorial sobre como proteger suas 

informações e o qual prejudiciais podem ser nas mãos erradas. 

  Explorado durante este estudo, a capacidade de compartilhar links em qualquer 

tipo de postagem, permite que uma variedade de ataques baseados em phishing sejam 

realizados. Seria interessante que o Facebook impedisse que qualquer link fora de sua whitelist 

fosse publicado sem uma confirmação de identidade por meio de captcha. 

  Estas “soluções” sugeridas, impediriam o uso prático da rede e por isso talvez 

ainda não tenham sido implantados. O número de usuários para um site de relacionamentos é o 

seu lucro e é por isso que a facilidade de uso da plataforma sempre estará em primeiro plano. 



 40 

  Voltando ao fator humano, percebemos pelos autores referenciados e o pelo 

estudo de caso, que este é um problema muito mais difícil de ser resolvido. Dos 200 convites 

lançados durante o experimento, nenhum dos usuários se encaixava no nível máximo de 

proteção e apenas 3 encontravam-se no segundo nível. Ficou também evidente que a questão 

de gênero não interfere na privacidade já que a diferença entre perfis masculinos e femininos 

foi muito pequena. 

  O Brasil está entre os 3 países com maior número de usuários no Facebook e este 

interesse em redes sociais já é de domínio público desde a época do Orkut. Os investimentos 

do governo federal em inclusão social, permitiram o abatimento de preços em produtos ligados 

a informática, além do crescimento da banda larga e Internet móvel. Nas escolas públicas e 

centros como o AcessaSP, existem cursos de informática gratuitos a fim de auxiliar analfabetos 

digitais. O grande problema é que foco destes programas é apenas na parte prática e não a 

comportamental. 

  Um conjunto de ações simples poderia mudar este cenário vivido no Brasil e 

ajudar nosso povo a criar uma cultura de privacidade. Lições como “não adicione 

desconhecidos”, “suspeite de links estranhos” ou “não publique informações pessoais”, 

poderiam ser facilmente introduzidos em escolas, e junto com sua popularização viria o 

aumento da privacidade e a diminuição de danos causados por estes vazamentos.  
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