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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 se tornam os objetivos destes criminosos. O seguinte 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 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.
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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 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, 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  experiência 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.
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Este trabalho esta divido da seguinte forma: no Capítulo 2 será apresentado

a fundamentação teórico-metodológica, no Capítulo 3,  será apresentada o estudo de caso.  No

Capítulo 4 uma apresentação dos resultados parciais obtidos, e finalmente no Capítulo 5 serão

apresentadas às conclusões deste trabalho e sugestões para trabalhos futuros.

13



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA

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 às 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].

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
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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 sua 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.
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3 ESTUDO DE CASO

Após longa pesquisa e  reflexões, decidiu-se por dividir o seguinte estudo de caso em duas

etapas: passiva e ativa.

Como requisito básico para ambas as etapas foram criados quarto perfis falsos

no Facebook,  cada um com características  próprias visando analisar,  na primeira  etapa,  o

julgamento dos usuários ao receberem uma solicitação de amizade. 

A segunda etapa consistiu  em criar uma mensagem atraente  acompanhada de

um link malicioso e postá-lo publicamente em cada um dos perfis. Para evitar a invasão de

privacidade  e  roubo  de  informações  sigilosas,  o  link  disponibilizado  é  apenas  um

redirecionador  acompanhado  de  um  script  capaz  de  registrar  o  usuário,  IP,  localização,

navegador, data e hora do acesso.

Figura 3.1: Perfil simples masculino.

Kleina (2011) defende que o uso de informações detalhadas, histórico pessoal,

álbuns de fotos, entre outros itens tornam o perfil mais apresentável e suscetível a ser aceito

por um usuário desconhecido[12]. Para melhor avaliar os alvos deste estudo, os quatro perfis

criados exibem características únicas, visando torná-los mais ou menos críveis.

Figura 3.2: Perfil simples feminino.
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Os perfis exibidos nas Figuras  3.1 e  3.2 são genéricos e pouco descrevem os

usuários.  Uso de  informações  vagas,  falta  de  fotos  e  postagens  forçam o  destinatário  do

convite a avaliar a condição do solicitante como real.

Figura 3.3: Perfil elaborado masculino.

Já  o  perfil  mostrado  na  Figura  3.3,  do  usuário  “João  Paulo”,  foi  criado

visualizando um homem de 23 anos,  solteiro,  estudante de biologia  e surfista.  Entre  seus

interesses estão: “Reggae”, “Praia”, “Heineken”, “Surf Guia Brasil” e “Burger King”. Pode-se

encontrar em suas fotos a bandeira de seu time (“Santos”), fotos de surfistas e fotos genéricas

de entreterimento.

Figura 3.4: Perfil elaborado feminino.

Por fim, temos o usuário “Laura Siqueira”, Figura 3.4, criado visualizando uma

mulher  de  26  anos,  solteira,  professora  de  inglês  e  praticante  de  voleibol.  Para  dar  mais

credibilidade  foram  adicionados  os  seguintes  interesses:  “Wizard”,  “Palmeiras”,  “Beach

Voleyball”, “Smirnoff”, “Gatos” e “Angry Birds”. Em seus álbuns de fotos estão seus dois

gatos, a turma para a qual dá aulas e algumas fotos de sua formatura.

Utilizando uma mensagem simples e sem cunho apelativo, cada perfil criado

enviou 50 solicitações de amizade para usuários reais do Facebook, 25 para homens e 25 para

mulheres de diferentes idades e partes do país.

Todos os 200 usuários alvos  do estudo foram aleatoriamente  escolhidos  no

campo de pesquisas do Facebook, utilizando-se como único filtro o campo “Lives in Brazil”.
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Após o lançamento dos convites, esperou-se por 30 dias para que os mesmos

fossem aceitos ou rejeitados. Após o término do prazo, foi realizado um levantamento com as

informações desejadas de cada um dos perfis como:

• Informações gerais – Nome, idade, e-mail e cidade.

• Fotos – Família, amigos, relacionamentos, escola, trabalho.

• “Likes” – Interesses, hábitos, locais que frequenta, marcas favoritas.

Afim  de  separar  efetivamente  as  informações  obtidas,  foram  criadas  3

categorias de perfis baseando-se nas características de risco descritas por Mattern (2011):

• Baixo Risco:  Usuários com pouca ou nenhuma informação sobre si.

Ausência  de  fotos  próprias,  referência  a  locais  visitados,  família  ou

amigos íntimos.

• Médio  Risco: Usuários  com  referências  indiretas  sobre  profissão,

residência,  amizades  e locais  visitados.  Ex.:  usuário possui fotos em

locais conhecidos, cita um colega de trabalho, comenta de uma viagem.

• Alto Risco: Usuários com referências diretas sobre profissão, amizades,

família e locais visitados. Ex.: usuário possui fotos de sua família, time

para o qual torce, reunião do trabalho.

A análise dos dados obtidos na primeira etapa do estudo são apresentadas no

capítulo 4.
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4 ANÁLISES PRELIMINARES

O processo de envio das solicitações de amizade foi realizado há 11 dias, sendo assim, o

conjunto de dados a serem analisados está incompleto já que foi estipulado um prazo de 30

dias.

Mesmo como uma prévia, as análises da primeira etapa do estudo sugerem que

entre  20  e  25%  dos  usuários  confirmam  a  solicitação  de  amizade  mesmo  tendo  como

remetente perfis suspeitos.  Como representado no  Gráfico  4.1, os  profiles mais elaborados

tiveram uma média de 45% de  aceitação, reforçando a afirmação de que  as características

presentes no perfil o tornam mais crível.

Gráfico 4.1. Percentual de aceitação do perfil simples e elaborado.

Pode-se afirmar  também,  que o gênero  é  um fator  importante  durante  o

processo  de  avaliação.  O perfis  femininos  tiveram uma  aceitação  de  54% por  parte  dos

homens enquanto apenas 18% das mulheres aceitaram a solicitação. O Gráfico  2 mostra a

diferença de aceitação relacionado ao gênero.
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Em cerca de 30% dos casos, os usuários aceitaram o convite sem nem ao

menos  pedir  alguma  informação  ao  usuário  remetente.  Já  os  outros  70% enviaram  uma

mensagem logo depois de aceitarem o convite.

Gráfico 2.  Percentual de aceitação por gênero.

No próximo  capítulo  serão  comentados  os  resultados  parciais  obtidos  a

partir dos dados levantados.
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CONCLUSÃO

Mesmo com grande parte da pesquisa ainda em andamento, algumas conclusões podem ser

obtidas preliminarmente.

Com  alguns  cliques  e  um  pouco  de  paciência  foi  possível  extrair  dados

relevantes de diversos usuários. Informações como local de trabalho, ambientes frequentados,

amigos  próximos  e  família  estão  disponíveis  para  todos  que  acessam  a  plataforma.  O

Facebook oferece diversos sistemas que agregam privacidade à plataforma, além de possuir

passo a passo de como configurá-los.

Alguns perfis  analisados tinham suas opções  de privacidade  ativadas  o que

impedia que seus dados fossem visualizados por usuários não relacionados a ele. Entretanto,

uma simples solicitação de amizade revelou as informações antes escondidas.

Fica claro que, por melhor que sejam os mecanismos de proteção à informação,

a ingenuidade e curiosidade faz do ser humano o elo mais fraco na corrente da segurança,

tornando a engenharia social um método perigoso e eficaz para a extração ilegal de dados

privados.

Espera-se,  ao  final  deste  trabalho,  que  o  estudo  de  caso  revele  outras

informações  sobre  o  comportamento  dos  usuários  no  ambiente  virtual  visando  melhor

entender o problema e como solucioná-lo.
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