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RESUMO
Com as mudanças constantes geradas pelo aumento da utilização de
dispositivos informatizados e da Internet, a disseminação de informações faz com
que a missão de se minimizar os riscos de perda de informação em uma
organização ou até para um usuário convencional seja difícil. Uma das mais antigas
e principais técnicas da engenharia social chamada phishing, se aproveita de
vulnerabilidades humanas para capturar informações relevantes e, ao longo dos
anos, este tipo de ataque tem se intensificado. Este trabalho apresenta um novo
método que assiste o usuário na prevenção a tal tipo de ataque bem como no seu
combate. O método é implementado como um sistema complementar (add-on)
desenvolvido para o navegador Mozilla Firefox criado especificamente para esta
pesquisa de dissertação. Por meio de uma pesquisa contendo um teste prático de
uso aplicado anteriormente e posteriormente à implementação do sistema
complementar, medições foram realizadas tendo como base a capacidade de
identificação dos usuários nos indicadores básicos de segurança, tais como o
protocolo HTTPS, ícone do cadeado, a existência de certificados de segurança. Com
isso foi possível constatar que houve um aumento considerável na capacitação da
identificação de indicadores de segurança por parte dos usuários e também que
ainda existe um grande deficit de conhecimento dos usuários na identificação
destes tipos de indicadores.

Palavras chaves: phishing, engenharia social, indicadores de segurança web,
HTTPS, SSL.
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ABSTRACT
An approach to combat phishing attacks using security indicators
As the constant changes generated by the increasing use of electronic devices
and the Internet, the spread of information makes harder the mission to minimize the
risk of information loss in an organization or even for a conventional user. One of the
oldest and major techniques of social engineering called phishing, takes advantage
of human vulnerabilities to capture relevant information, and over the years this type
of attack has been intensified. This paper presents a new method which assists the
user in preventing this type of attack as well as combating it.The method is
implemented as a complementary system (add-on) developed for Mozilla Firefox
browser created specially for this dissertation research. Through a research
containing a usage test, held before and after the complementary system
implementation, the measurement was made based on the users capacity to identify
basic security indicators, such as HTTPS protocol, padlock icon, and the existence of
safety certificates. Through this research it was possible to verify that there was a
considerable increase in the users ability to identify security indicators as well as the
existence of a great users knowledge deficit in identifying this type of indicators.

Keywords: phishing, social engineering, web security indicators, HTTPS, SSL.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação
Em um contexto de mudanças constantes geradas pelo crescimento na
utilização de dispositivos tais como tablets, ultrabooks, notebooks, netbooks,
smartphones e o antigo desktop, a facilidade da proliferação e disseminação de
informações faz com que a missão de se minimizar os riscos de perda de informação
em uma organização ou até para um usuário convencional seja difícil. O uso sem os
conhecimentos necessários destes recursos é um grande problema para as
organizações e para os usuários que podem ter suas informações confidenciais
(dados bancários, lista de clientes, lista de fornecedores, faturamento, entre outros)
capturadas tendo, como consequências, prejuízos financeiros,

problemas

administrativos ou ambos.
Vulnerabilidades de segurança que, para os hackers, são interpretadas como
oportunidades, se devem ao baixo conhecimento dos usuários em relação aos
indicadores básicos de segurança tais como protocolo HTTPS, ícone do cadeado
fechado e certificados digitais, utilizados pelos principais navegadores como o
Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome.
Uma das mais antigas e principais técnicas da engenharia social chamada
phishing, aproveita-se da vulnerabilidade humana para capturar importantes
informações através de falsificação de e-mails em nome de empresas legítimas e de
sites fraudulentos. Não obstante a falta de conhecimento, com interfaces cada vez
mais simples é possível se notar uma variedade de ferramentas de testes de
penetração como SET, Arachni, Zed, W3af as quais podem ser obtidas facilmente
via Internet, algumas delas, inclusive, com versão web como é o caso da ferramenta
SET. Essas ferramentas, muitas vezes, são utilizadas com o propósito inverso de
sua finalidade original, que é identificar pontos falhos em ambientes corporativos
sendo utilizadas de forma consciente. Porém, como as ferramentas não possuem
uma forma de verificar o caráter de uma pessoa, atraem diversos públicos como, por
exemplo, os lammers, que são uma classe inferior aos hackers e que possuem
pouco conhecimento técnico mas que, em muitos casos, tem como intuito utilizar
ferramentas de forma maliciosa para benefício próprio.
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Segundo o grupo Anti-Phishing Working Group (2014), focado em combater o
crime cibernético de ataques tipo phishing, houve uma intensificação destes ao
longo dos anos, tendo o seu pico em 2009.
O forte investimento, por parte das empresas, na modernização de seus
parques tecnológicos, as atenções voltadas para ferramentas de gerenciamento e a
constante preocupação com a conectividade da infraestrutura, fazem com que o
fator humano, muitas vezes, deixe de ser considerado. Para minimizar este
problema, os principais navegadores passaram a utilizar blacklist contendo URLs
(Uniform Resource Locator) constatadas como phishing. Assim, diversos sites já
obrigam a utilização do protocolo HTTPS e algumas organizações fazem com que
seus usuários realizem a troca de informações utilizando, para isso, autenticação e
criptografia através do uso de VPNs (Virtual Private Network), o que diminui os
riscos na troca de tais informações.
Para Liu et al. (2011), o uso de blacklists pelos navegadores melhoraram
muito o tempo de identificação de um site phishing porém, eles acreditam que se
façam necessárias a criação e implementação de novas técnicas que melhorem o
conhecimento da população de usuários em massa. O artigo em questão aborda a
importância de uma solução híbrida, como um sistema que usa técnicas para
identificação de similaridades visual entre sites, realiza consultas de blacklists em
múltiplas origens e treina os usuários finais.
Moore e Clayton (2007) já alertavam que a solução de remover sites falsos,
adotada por alvos dos ataques phishing, não é eficaz uma vez que, do momento de
identificação até a confirmação de que o site seja fraudulento, diversos usuários já
foram atingidos pelo ataque.
Em estudos anteriores, Dhamija, Tygar e Hearst (2006), após testes
realizados com usuários que demonstraram não entender a serventia dos
indicadores básicos de segurança, advertem que o uso somente dos indicadores
não é o suficiente para sanar o problema e sugerem que sejam necessárias outras
alternativas que auxiliem o usuário na identificação de um site phishing.
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Sendo assim, é de extrema importância que todos os usuários conheçam e
saibam se prevenir dos ataques phishing e, para que isso seja possível, o
entendimento sobre este assunto e formas de como evitar esse tipo de ataque se
tornam primordiais.

1.2 Objetivo

1.2.1 Objetivo Geral
O objetivo deste trabalho é propor um método de prevenção a ataques
phishing ou de acesso a sites inseguros por meio de auxílio aos usuários de Internet
na identificação e capacitação no momento da navegação web quanto aos
indicadores básicos de segurança tais como: o protocolo HTTPS, icone do cadeado,
existência do certificado digital e a URL.
Além disso, o método aqui discutido apresenta uma forma de combate aos
ataques phishing por meio de denúncia.

1.2.2 Objetivo Secundário
O objetivo secundário se refere à validação do método proposto a qual é
realizada por meio das seguintes ações:


Implementar o método como um sistema complementar (add-on) no
navegador Mozilla Firefox;



Analisar a eficiência do método proposto por meio de uma pesquisa
contendo um teste prático de uso com os usuários de Internet antes e
posteriormente à implementação do sistema complementar;



Preparar um site inseguro com um tema de interesse público para
selecionar possíves usuários para a pesquisa.
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1.3 Método do Trabalho
Esta dissertação é de natureza descritiva e quantitativa iniciando-se pela
fundamentação teórica para o tema e tendo como continuidade a especificação,
implementação e validação do método proposto por meio de uma pesquisa realizada
contendo o teste prático de uso.
O diagrama da figura 1 apresenta o método de trabalho que consiste em 4
etapas seguido do detalhamento de cada uma delas.

Figura 1 – Método de trabalho

Fonte: Autor

Etapa 1 – Fundamentação Teórica
A primeira etapa refere-se à fundamentação teórica e aborda o cenário atual
dos ataques phishing bem como suas principais características, comportamento e
formas de prevenção. Esta etapa também analisa os principais trabalhos
relacionados ao combate phishing e pesquisa as principais técnicas destes ataques
disponibilizadas por meio da ferramenta SET (Social Engineering Toolkit).
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Etapa 2 – Especificação
A segunda etapa define as 4 fases envolvidas desde a definição do método
até a validação do mesmo por meio do experimento (pesquisa). São elas:
1 – Especificação do Método Proposto;
2 – Especificação do Sistema Complementar;
3 – Especificação do Site Phishing;
4 – Espeficação do Experimento (Pesquisa contendo o teste prático de uso).

Fase 1 – Especificação do método proposto
A. Definição de cada etapa do método proposto (Prevenção por Identificação,
Prevenção por Capacitação e Combate);
B. Detalhamento de todo o processo envolvido em cada etapa do método
proposto.

Fase 2 – Especificação do sistema complementar para o Mozilla Firefox
A. Definição das funcionalidades do sistema complementar

tais como:

identificação de protocolo HTTP, capacitação do usuário na identificação de
certificado digital, a existência do icone do cadeado, manutenção de senhas
para sites distintos, integração com o site Phishtank, entre outros;
B. Descrição e especificação do ambiente que será utilizado para a criação do
sistema complementar bem como ferramenta e linguagem utilizadas para
codificação deste sistema e requisitos de hardware necessários.

Fase 3 – Especificação do site phishing e parâmetros a serem analisados.
A. Definição das funcionalidades oferecidas pelo site, dentre as quais: últimas
notícias, sala e envio de mensagens com o resultado dos jogos;
B. Definição dos parâmetros que serão medidos quanto ao site phishing tais
como: quantidade de usuários, frequência de acesso e tempo médio gasto
para ler o acordo de uso;
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C. Definição das informações solicitadas, entre elas: usuário, senha, CPF;
D. Descrição e especificação do ambiente que será utilizado para a criação e
administração do site phishing tais como: linguagem utilizada para
codificação, banco de dados, sistema operacional bem como requisitos do
hardware necessários;
E. Definição do acordo de uso do site informando para quais fins as informações
dos usuários serão utilizadas;
F. Definição do provedor onde o site será hospedado.

Fase 4 – Especificação do experimento, por meio da pesquisa, contendo o
teste prático de uso com e sem a utilização do sistema complementar bem
como os parâmetros a serem analisados.
A. Definição dos sites utlizados para o teste prático de uso com os usuários,
incluindo o site criado na fase 3;
B. Definição da quantidade e características dos usuários que serão submetidos
ao teste prático de uso;
C. Definição dos parâmetros a serem analisados e medidos tais como:
identificação de protocolo HTTPS, existência de certificado digital e icone do
cadeado fechado.

Etapa 3 – Codificação e Implementação
A terceira etapa é constituída por 2 fases, a saber: a fase 1, que consiste na
parte prática de codificação e implementação do sistema complementar e do site
phishing; e a fase 2, que refere-se à preparação e implementação do teste prático de
uso.

Fase 1 – Codificação, Implementação e Manutenção do site phishing e do
sistema complementar
A. Codificação do site phishing;
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B. Implementação do site no provedor de Internet;
C. Manutenção de bugs identificados e atualização do site com as últimas
notícias sobre futebol;
D. Divulgação do site;
E. Codificação do sistema complementar;
F. Testes com o sistema complementar.

Fase 2 – Preparação e Implementação da Pesquisa
A. Preparação do ambiente para acesso às páginas web;
B. Preparação do formulário;
C. Preparação das páginas web;
D. Recrutamento dos participantes;
E. Meios de realização da pesquisa;
F. Implementação do sistema complementar.

Etapa 4 – Análise dos Resultados
Esta etapa tem como objetivo a coleta, processamento, análise das
informações, apuração dos resultados e conclusão.
A. Medição dos parâmetros definidos na fase 3 e na fase 4 da etapa 2;
B. Análise comparativa entre os resultados descritos na fase 4 da etapa 2;
C. Conclusão.

1.4 Organização de Trabalho
O capítulo 2 - Segurança da Informação, Engenharia Social e Ataques do tipo
Phishing -, apresenta o cenário atual dos ataques phishing bem como suas
principais características, comportamento e formas de prevenção. Nesta seção
também são analisados os principais trabalhos relacionados ao combate phishing,
seja por meio de abordagens de capacitação de usuários como em Kumaraguru et al
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(2007), seja por meio da implementação de sistemas que combatem este tipo de
ataque como em Yue e Wang (2010).
O capítulo 3 – Especificação -, descreve a especificação para o site phishing
e para o sistema complementar de prevenção e combate ao phishing, abordando as
funcionalidades que serão disponibilizadas, bem como os pré-requisitos de hardware
e de software necessários para codificação destes. Esta seção também abordará a
especificação da pesquisa contendo o teste prático de uso e os pré-requistos
necessários para sua implementação bem como as variáveis a serem analisadas e
o objetivo de sua análise.
O capítulo 4 -

Codificação, Implementação -, contempla a codificação,

implementação e manutenção do site phishing, bem como a preparação e
implementação da pesquisa.
O capítulo 5 – Análise dos resultados -, contempla a compilação dos dados,
análise e comparação dos mesmos.
O capítulo 6 – Conclusão -, apresenta as considerações finais desta
dissertação, bem como as indicações para possíveis trabalhos futuros relacionados
com o tema aqui abordado.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Este capítulo visa apresentar de forma objetiva os principais conceitos sobre
segurança da informação e engenharia social e também apresentar, por meio do
estudo e análise dos principais trabalhos relacionados ao combate de ataques
phishing, as principais características, comportamento e formas de prevenção
referentes a este tipo de ataque.

2.1 Segurança da Informação
Segundo Beal (2005), o processo pelo qual as informações são protegidas de
quaisquer ameaças, seja a sua integridade, disponibilidade ou confidencialidade, é
chamado de segurança da informação a qual visa garantir a confidencialidade, a
integridade e a disponibilidade da informação, seja de uma corporação ou de uma
pessoa física, tendo como principias fronteiras a segurança física, cujo objetivo é
prevenir acesso não autorizado, dano e interferência às informações, equipamentos
e instalações físicas de uma organização e também sua segurança lógica.
Três objetivos básicos devem ser garantidos quando o assunto é segurança
da informação. São eles:


Confidencialidade: Garantia de acesso à informação somente a usuários que
estejam explicitamente autorizados pelo dono da mesma.



Integridade: Garantia de que as informações, ao longo de sua vida, não sejam
alteradas sem a permissão de seu dono, ou seja, assegurar que as
informações ou dados não sejam alterados por pessoas não autorizadas.



Disponibilidade: Garantia de que as informações estejam sempre disponíveis
para os usuários autorizados. Informações indisponíveis no momento crítico
podem ser tão ruins quanto a sua destruição.

Por outro lado, deveria haver uma maior conscientização por parte dos
usuários em relação à confidencialidade, integridade e disponibilidade de seus
dados pessoais. Além disso, também deveriam ser mais exigentes quanto à
qualidade dos serviços prestados pelo seu próprio computador ou por aplicativos
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desenvolvidos ou disponibilizados pelo departamento de informática das empresas
em que atuam.

2.2 Engenharia Social
Segundo Mann (2011), a Engenharia Social é definida como o uso de
técnicas e práticas para ludibriar pessoas visando a captura de informações
confidenciais ou a execução de uma ação desejada pelo agressor a fim de se atingir
um objetivo. Se, tanto as ameaças que a organização pode sofrer bem como as
vulnerabilidades humanas existentes forem compreendidas, será possível a
visibilidade de melhorias preventivas e imediatas.
Ainda conforme o autor, por meio de uma análise realizada foi possível
notar-se que, normalmente, as pessoas obedecem a instruções quando se sentem
ignorantes em um determinado assunto e que, devido ao fato dos atacantes
possuírem conhecimento técnico e prático sobre esse comportamento de
vulnerabilidade, eles podem usar isso em seu próprio benefício. Na maioria dos
casos, um usuário comum vai sempre seguir uma instrução quando perceber que ela
vem de um especialista. Isso não deve ser considerado como falta de inteligência e
sim como ignorância pois é impossível se conhecer tudo sobre todos os assuntos.
A Engenharia Social não funciona somente contra as pessoas com menos
conhecimento, ela é aplicada onde existem vulnerabilidades. Segundo as análises
realizadas em trabalhos relacionados ao assunto como Dhamija, Tygar e Hearst
(2006) e Moore e Clayton (2007), por diversas vezes é possível verificar que os
ataques phishing mantém suas principais características com pouca variação,
basicamente por meio do uso de e-mails fraudulentos que redirecionam para sites
falsos com intuito de capturar informações confidencias. Isso é um sinal de que
ainda muitas pessoas estão sendo vítimas desse tipo de ataque.
A engenharia social utiliza-se de alguns pontos vulneráveis tais como:


Ignorância - a maioria das pessoas obedece a instruções quando se sente
ignorante a respeito da situação em que está.



Credulidade – muitas pessoas, por ingenuidade, crêem em tudo o que lhes é
dito ou mostrado.
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Ser prestativo – é um sinal de respeito e solidariedade que pode ser usado
em atitudes maliciosas.

Ao analisar-se a engenharia social um pouco mais a fundo, é possível
verificar que não se trata de um problema com fácil solução devido à diversidade de
técnicas utilizadas para os ataques, mas se não é possível eliminar 100% o risco de
segurança, é no mínimo recomendado que seja alcançado o máximo possível.
Ainda segundo Mann (2011), o problema é que muitas vezes o ser humano
não é capaz de realizar julgamentos sobre riscos e isso ocorre por alguns motivos
tais como:


Excesso de confiança - Julgar que certos eventos são raros demais para
serem realistas.



Otimismo – Superestimar as próprias habilidades.



Percepção Tardia – Não considerar a possibilidade de um evento.



Inércia – Não fazer nada sobre algum assunto.

2.3 Phishing
Phishing é um mecanismo de crime empregado pela engenharia social por
meio de técnicas de subterfúgio para roubar dados pessoais sobre a identidade dos
usuários bem como credenciais de conta financeira. Uma das principais técnicas
para se realizar esse tipo de ataque é utilizar-se de falsificação de e-mails em nome
de empresas legítimas levando os usuários a sites falsos, enganando-os e
capturando seus dados. Técnicas de subterfugio plantam sistemas maliciosos no
computador pessoal interceptando as credenciais dos usuários online ou
redirecionando-os para um site falso, onde técnicas são utilizadas para o
monitoramento ou a interceptação das teclas pressionadas.
Segundo o grupo Anti-Phishing Working Group (2014), focado em combater o
crime cibernético através da mensuração dos

ataques do tipo phishing, a

quantidade destes ataques intensificou-se ao longo dos anos tendo o seu pico em

27

2009. Na figura 1 é possível identificar um aumento na quantidade de sites phishing
submetidos à verificação entre Outubro e Dezembro de 2013.

Figura 2 – Sites phishing submetidos de outubro a dezembro de 2013

Fonte: Traduzido de APWG, 2014

Entre abril e junho de 2014, este tipo de ataque apresentou pouca variação,
como se pode notar na figura 3.
Figura 3 – Sites phishing submetidos de abril a junho de 2014

Fonte: Traduzido de APWG, 2015

Na busca por se minimizar os problemas com os ataques phishing, uma
alternativa adotada em massa tem sido o uso de blacklists que são listas contendo
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URLs de sites que foram considerados como phishing. As listas mais conhecidas e
utilizadas são mantidas pela Microsoft, Google e o grupo sem fins lucrativos
chamado PhishTank.
Segundo o grupo PhishTank, em estatísticas recentes, a quantidade de sites
phishing confirmados tem aumentado conforme tabela 1.

Tabela 1 – Estatística de sites phishing

Fonte: Traduzido de PhishTank, 2015

Na mesma tabela é possível verificar também que o o tempo médio para
confirmação de um site phishing sofre variações.
Apesar de algumas melhoras em relação ao tempo para identificação e
confirmação do site phishing, Moore e Clayton (2007) em seu artigo já afirmavam
que, até que os sites fossem removidos, os fraudadores conseguiam capturar as
senhas, números de cartão de identificação pessoal e outros dados pessoais dos
usuários que eram enganados ao visitá-los. O artigo, na época, analisou dados
sobre tempos de remoção de um site phishing e o número de visitantes que os sites
atraíam, e concluíram que a remoção do site é parte da resposta de combate ao
phishing, mas não é rápida o suficiente para resolver o problema.
Segundo a análise realizada, a maioria das páginas phishing são identificadas
e removidas dentro de pouco tempo, mesmo assim isso não parece desencorajar os
atacantes, que movem tais páginas para uma nova localização e continuam com as
suas atividades. Em sua análise, além da medição do tempo de duração de uma
página phishing, os autores escolheram 83 páginas phishing e, por meio de um
sistema chamado Webalizer, conseguiram mensurar que em média, por site, no
primeiro dia, 22 usuários (totalizando 1.826 usuários) seguiram até a página de
confirmação à qual o usuário é redirecionado após a entrada de informações.
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Nas figuras 4 e 5 verifica-se a existência de diversos alvos, apesar da
evidente preferência dos atacantes pelos setores que envolvem movimentação
monetária. Outros setores também são atingidos.
Figura 4 – Setores da indústria atingidos pelos ataques phishing – (global)

Fonte: Traduzido de APWG (Anti-Phishing Working Group), 2013

Figura 5 – Setores da indústria atingidos pelos ataques phishing – (global)

Fonte: Traduzido de APWG (Anti-Phishing Working Group), 2015
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2.3.1 Phishing nas Redes Sociais
Ao longo dos anos, redes sociais como LinkedIn, Facebook e Twitter estão
em constante crescimento e atraem uma diversidade grande de pessoas que
buscam encontrar novos e velhos amigos bem como dividir informações gerais e
pessoais por meio de texto, vídeos ou fotografias. O problema é que a publicação e
compartilhamento destas informações atraem os atacantes, que se utilizam das
redes sociais como um novo meio para alcançar as vítimas e aplicam técnicas
conhecidas de ataques como spam, phishing, malware ou worms para atividades
ilegais.
Para criar uma mensagem com intuito phishing e, por meio dela, atrair a
atenção e confiança da vítima, o atacante utiliza de informações públicas e
compartilhadas como, por exemplo, nome completo e endereço que são
disponibilizados na rede pelo usuário.
Algumas redes sociais que possuem funcionalidades cujo objetivo é a
recomendação de amigos baseados em similaridades como gostos musicais,
animais de estimação, esportes entre outros, possibilitam ao atacante criar laços de
“amizade” com a vítima no intuito de estabelecer uma relação de confiança uma vez
que, ao receberem mensagens de supostos amigos, os usuários tendem a tomar
atitudes como, por exemplo, clicar em links contidos nelas.
Jagatic. et al, (2007) já alertava que as tentativas de phishing são mais
propensas a ter sucesso se o atacante usar informações roubadas de amigos de
vítimas em redes sociais para produzir o seu e-mail phishing. O artigo alerta para a
necessidade da criação de campanhas sobre o phishing e outros tipos de ataques.
Segundo Danesh. et al (2010), em ataques do tipo Engenharia Social
Reversa, o atacante não inicia qualquer contato com a vítima, pelo contrário, a vítima
é levada a entrar em contato com o atacante e estabelece um alto grau de confiança
com este, uma vez que foi ela quem estabeleceu a relação. O artigo demonstra
como os atacantes utilizam recursos fornecidos por redes sociais para lançar
ataques automatizados de engenharia social reversa. O objetivo do artigo, segundo
os autores, é sensibilizar os usuários quanto aos perigos existentes e incetivar os
provedores de redes sociais a adotar alguma medida defensiva.
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2.3.2 Comportamentos de um ataque do tipo phishing
Os ataques phishing podem ter variações, mas normalmente um ataque deste
tipo pode ser descrito em apenas 4 passos. São eles:
1- Os golpistas preparam um web site falso que parece exatamente com um web site
legítimo.
2- É enviada uma grande quantidade de e-mails fraudulentos para os usuários alvo
em nome de empresas legítimas, tentando convencer as vítimas em potencial para
que visitem seus web sites falsos.
3- Receptores recebem o e-mail, abrem-no e clicam no hiperlink, digitando as
informações necessárias para o acesso.
4- Os golpistas roubam informações pessoais e realizam fraudes como, por
exemplo, transferência de dinheiro das contas da vítima.

2.3.3 Vulnerabilidades exploradas
Como qualquer outro tipo de ataque, o phishing procura vulnerabilidades, tais
como:


Falta de conhecimento
Muitos usuários não tem o conhecimento sobre sistemas operacionais,

aplicações, e-mail e ou como funciona a Internet. Sites de phishing exploram esta
falta de conhecimento de várias formas. Alguns usuários, por exemplo, não
entendem o significado ou a sintaxe dos nomes de domínio não distinguindo, assim,
se o site é legítimo ou se as URLs (Uniform Resource Locator - Localizador-Padrão
de Recursos) são fraudulentas.
Há falta de conhecimento de segurança e de indicadores de segurança, pois
muitos usuários não os entendem. Normalmente eles não sabem que um cadeado
fechado, ícone encontrado no browser, indica que a página que estão visualizando
utiliza segurança SSL (Secure Sockets Layer), um mecanismo de segurança que
utiliza duas chaves: uma chave pública, emitida pelo servidor e uma chave privada,
codificada com a chave pública do servidor emitida pelo cliente. Esse conhecimento
da chave simétrica por ambas as partes – servidor e cliente – faz com que os dados
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sejam codificados ao serem trafegados entre o computador do usuário e uma página
da Internet. Alguns ataques do tipo phishing inserem um cadeado no conteúdo da
página web com intuito de causar confusão.



Engano Visual
Imitação de textos, imagens e janelas legítimas são truques dos quais os

golpistas utilizam para causar engano visual. Até mesmo usuários com um bom
conhecimento podem ser enganados. Além disso, a sintaxe de um nome de domínio
em ataques de “typejacking”, nos quais letras na URL são substituídas podendo
passar despercebidas, é outra forma de truque usado para enganar os usuários.
Existe também a técnica de utilização de janelas subjacentes, onde janelas
falsas são inseridas ao lado de uma janela legítima tendo a mesma aparência desta,
levando o usuário à confusão e induzindo-o a clicar na janela falsa.
Segundo Liu. et al (2005), se faz necessário um método para identificar
similaridades entre sites. Para isso, propõe em seu artigo a verificação de
similaridades por meio da segmentação das páginas.



Atenção limitada
Mesmo que os usuários tenham o conhecimento descrito nos pontos

anteriores, eles ainda podem ser vítimas de problemas relativos à atenção limitada
pois, quando concentram-se em suas principais tarefas, podem não perceber os
indicadores de segurança ou ler mensagens de aviso.
Segundo Dhamija et al. (2006), grande parte dos usuários não verifica as
barras de endereço ou barra de status, nem os indicadores de segurança padrão
como HTTPS, cadeado de segurança ou a existência de certificados. Em seu artigo,
no qual o objetivo era identificar como e porque esse tipo de ataque funciona para
que soluções pudessem ser produzidas pelos desenvolvedores web, uma análise
por meio de captura de um grande conjunto de ataques do tipo phishing foi realizada
desenvolvendo, assim, hipóteses sobre o seu funcionamento, ou seja, hipóteses
sobre como os usuários são enganados. Em seguida, depois de avaliadas estas
hipóteses, os autores do artigo, por meio de um estudo de usabilidade com alguns
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participantes, chegaram à conclusão, por meio dos resultados, que os indicadores
padrão de segurança não foram eficazes para uma fração substancial de usuários.
O estudo de usabilidade envolveu

22 participantes e 20 web sites. Os

usuários deveriam determinar quais sites eram fraudulentos. Os resultados foram os
seguintes:


Os sites de phishing melhor elaborados enganaram 90% dos participantes.



23% dos participantes não verificaram informações como barra de endereços,
barra de status ou indicadores de segurança.



Em média, os usuários cometeram erros no conjunto de testes durante 40% do
tempo.



Pelo estudo, educação, idade, sexo, experiência anterior, horas de uso do
computador não estabelecem uma correlação estatisticamente significativa com a
vulnerabilidade ao ataque phishing.

O artigo apresentou, através dos testes realizados, que mesmo tendo
conhecimento da existência dos sites falsos, uma grande parte dos usuários não
consegue distinguir um site legítimo de um ilegítimo. Alguns usuários informaram
que o ícone do cadeado, por exemplo, é mais confiável se exibido dentro da página
ao invés do navegador, comprovando assim que o não reconhecimento dos
indicadores básicos de segurança e o não entendimento sobre o seu funcionamento
denota a existência de vulnerabilidades. Os autores sugerem outras alternativas que
auxiliem o usuário na identificação de um site phishing, tais como: alertas, uso de
cores na barra de endereço que indiquem sites suspeitos ou verdadeiros entre
outros. Este artigo é base para a preparação dessa dissertação.

2.3.4 Ferramentas de Engenharia Social e exemplos de ataques phishing
Quando um ataque do tipo phishing é analisado, tem-se a impressão do
ataque ser complexo, caso seja levado em consideração o conhecimento técnico
necessário como, por exemplo, a programação de uma página da Internet falsa
similar a uma página da Internet legítima, o conhecimento sobre redes necessário
para se capturar as informações, entre outros fatores. Porém, com interfaces cada
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vez mais simples, ferramentas de engenharia social que podem ser usadas para
ataques do tipo phishing estão disponíveis na Internet e não exigem muita habilidade
ou conhecimento técnico dos seus usuários. Com toda essa simplicidade, um ataque
do tipo phishing pode ser feito em poucos passos. Uma ferramenta chamada SET
(Social Engineer Toolkit), disponibilizada com o sistema operacional BackTrack 5 em
BackTrack Linux (2013) baseado em Linux, está disponível para download na
Internet e permite que a criação de um ataque phishing seja realizado em poucos
minutos.
O BackTrack é uma distribuição Linux contendo testes de segurança e pen
tests (testes de penetração), a qual pode ser iniciada diretamente pelo CD ou mídia
removível sem necessidade de instalar em disco rígido. A ferramenta SET foi
projetada especificamente para executar ataques avançados contra o ser humano e
pode ser usada para ataque de engenharia social como o phishing.
Abaixo estão listados alguns possíveis ataques phishing realizados por essa
ferramenta:
 Spear-Phishing Attack Vectors: É usado para realizar ataques de e-mail
direcionados contra uma vítima. Pode enviar vários e-mails para uma única
pessoa.
 Website Attack Vectors: É usado por realizar ataques de phishing contra a vítima
na esperança da mesma clicar no link de Internet enviado sendo direcionada
para uma página de Internet falsa.
 Infectious Media Generator: É usado para criar um arquivo que executa
automaticamente caso um DVD/USB/CD seja inserido tendo a execução
automática habilitada comprometendo, assim, o sistema.
 Mass Mailer Attack: Permite enviar vários e-mails para as vítimas e personalizar
as mensagens. Esta opção é geralmente usada para executar um ataque de
phishing em massa.
 Wireless Access Point Attack Vector: O conceito é bastante simples. Essa opção
cria um ponto de acesso sem fio, servidor DHCP e DNS falsos para redirecionar
o tráfego para a máquina atacante.
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Em testes realizados com este sistema somente com o intuito de
embasamento para esta dissertaçao, foi possível confirmar a facilidade de download,
instalação e usabilidade, bem como a facilidade de acesso a diversas vídeos-aula
encontradas gratuitamente em sites de grande público como Google e Youtube.

2.3.5 Formas de Prevenção
Conforme tratados nos capítulos anteriores, os ataques do tipo phishing se
aproveitam das vulnerabilidades das pessoas. Algumas pessoas não são capazes
de distinguir entre o que é um site legítimo e o que é um site falso e qualquer pessoa
que utiliza a Internet pode estar suscetível a receber um e-mail de phishing alegando
ser de uma fonte legítima. Segundo a organização Social-Engineer.Org (2014), a
qual tem como objetivo orientar os usuário sobre segurança da informação por meio
da educação, alguns cuidados básicos podem ser utilizados como forma de
prevenção contra estes ataques como, por exemplo:


A importância de se reconhecer e-mails de phishing.
Ao receber uma mensagem de e-mail solicitando atividades imediatas tais

como atualização e confirmação de senhas, alteração de dados cadastrais entre
outros referentes a contas bancárias, é importante analisar detalhadamente a
atividade solicitada e evitar qualquer ação através do e-mail recebido. Um fator
importante a ser notado refere-se ao fato de que a maioria dos e-mails de phishing
abordam o usuário como "Prezado cliente" ou “Querido cliente”, enquanto que emails legítimos de empresa de cartão de crédito ou banco normalmente abordam os
clientes pelo nome.


Evitar enviar qualquer tipo de informações pessoais confidenciais
usando um e-mail.
E-mails não são a forma mais segura de comunicação disponível. Certamente

muitos lammers são capazes de produzir um e-mail que parece legítimo e assim
facilmente forjar esse documento para, em seguida, obter as informações desejadas
com o documento falso.
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Se existir a necessidade de se transmitir informações pessoais através
da Internet, certificar-se de que o site utilizado seja seguro.
Uma das maneiras mais simples e eficaz para uma pessoa identificar se um

site é seguro ou não, é verificar o endereço do site e indicadores de segurança.
Todos os sites que deveriam ser seguros devem começar com "https://" exemplo
https://www.itau.com.br e não com "http://". Na barra de status dos principais
navegadores, é possível também verificar se algum ícone de cadeado está sendo
exibido. Este ícone deve estar no navegador e não no corpo da página.



Ao receber um e-mail de alguém desconhecido contendo um link, não
acessar o link.
Caso o e-mail recebido faça referência a alguma empresa conhecida, uma

nova página do navegador deverá ser aberta, em seguida, o endereço conhecido e
autêntico deve ser informado. Um contato telefônico pode ser estabelecido antes da
tomada de qualquer ação.



Utilizar navegadores confiáveis.
Existem diversos navegadores, nem todos confiávies. Convém utilizar um

navegador confiável e, se possível, conhecido e utilizado por uma ampla
abrangência de usuários.



Caso haja suspeita de phishing, entrar em contato com a fonte legítima.
Ao se identificar um ataque phishing, é importante entrar em contato

diretamente com a fonte legítima e informar sobre a situação. As fontes
provavelmente tomarão alguma providência evitando, dessa forma, o aumento do
número de vítimas.
Segundo Kumaraguru et al (2007), pouco esforço tem sido dedicado ao
desenvolvimento de métodos para se capacitar os usuários de forma que estes
sejam menos suscetíveis a este tipo de ataque. Utilizando-se de uma abordagem na
qual o usuário, como tarefa primária incorporada ao seu dia a dia, realiza
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treinamentos anti phishing na prática, ou seja, participa de simulações de ataques
phishing, foi possível comprovar que sua capacidade de identificar e-mails de
phishing e sites de phishing foi maior do que através do uso de materiais educativos,
os quais, por diversas vezes, são ignorados pelos usuários.
O treinamento em questão, abordado pelo artigo, apresentou a imagem
contida na figura 6 aos participantes que clicaram em links relativos a páginas
phishing.

Figura 6 – Imagem do material de treinamento incorporado após usuário clicar no link
phishing

Fonte: Traduzido de Kumaraguru et al, 2007

Na comparação entre o treinamento prático e o treinamento por meio de
materias

educativos

por

e-mail,

os

experimentos

realizados

pelo

artigo

demonstraram os seguintes resultados:


os usuários submetidos ao treinamento prático incorporado ao seu dia a dia tem
um aprendizado mais efetivo do que através do treinamento entregue em
materias educativos por e-mail.
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os usuários submetidos ao treinamento prático retém e transferem o
conhecimento, mais do que o que acontece por aqueles que recebem
informações por meio de materias educativos por e-mail.

Ainda segundo o autor, a educação dos usuários no contexto de segurança
se torna difícil porque segurança é sempre uma tarefa secundária para eles pois
usuários não são motivados a ler sobre privacidade e os que o fazem desenvolvem
medo de transações online ao invés de aprenderem como se proteger.
O artigo afirma que somente o estudo ou formas de prevenção e detecção a
ataques phishing não são suficientes para evitar que os mesmos ocorram,
tornando-se, assim, necessária a busca por desenvolvimento de novos métodos
para se capacitar os usuários de forma que estes sejam menos suscetíveis a este
tipo de ataque.
Para Sheng et al. (2007), sistemas informatizados podem ser usados para
identificar e-mails fraudulentos e sites falsos. No entanto, tais sistemas não foram
completamente precisos na detecção de ataques de phishing em um estudo
realizado com o uso de dez ferramentas anti-phishing testadas. Neste estudo,
apenas uma delas foi capaz de identificar mais de 90% dos sites de phishing, porém
a ferramenta também identificou 42% dos sites legítimos como fraudulentos. Por
este motivo os autores acreditam que seja improvável que qualquer sistema seja
completamente exato na detecção de ataques de phishing, especialmente quando a
detecção exige conhecimento de informações contextuais. Os autores não se
mostraram aversos contra a utilização de sistemas na detecção dos ataques, apenas
acreditam que enquanto houver a necessidade de decisões sobre confiança que os
usuários devem fazer por conta própria, faz-se necessário encontrar formas eficazes
para capacitar as pessoas para identificar e evitar sites de phishing.
Já Yue e Wang (2010) tem uma visão diferente dos artigos anteriormente
analisados e acreditam que muitos mecanismos anti-phishing somente tratam de
ajudar os usuários a verificarem se uma página web é genuína. No entanto, segundo
os autores, estudos de usabilidade têm demonstrado que as abordagens baseadas
em formas de prevenção isoladamente, não suprimem efetivamente ataques
phishing e não protegem os usuários de revelar suas credenciais para este tipo de
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sites. Os autores acreditam que somente o treinamento dos usuários não é o
suficiente para acabar com o phishing pois o ser humano é suscetível a erros.
No artigo analisado, ao invés de se impedir que usuários caiam no ataque, foi
proposta uma nova abordagem para a proteção contra ataques phishing, permitindo
que os usuários caiam nos ataques, porém fornecendo informações falsas que, por
sua vez não comprometem sua identidade.
Conforme pode ser observado na figura 7, o artigo apresenta a
implementação de uma ferramenta anti-phishing chamada BogusBiter, que atua sem
conhecimento dos usuários, fornecendo falsas credenciais para um site de phishing
suspeito como linha ofensiva. O propósito da ferramenta basicamente é esconder a
credencial real de uma vítima entre credenciais falsas. Além disso como linha
defensiva, permite que um site legítimo identifique as credenciais roubadas por meio
de uma regra de correlação.

Figura 7 – Funcionamento do Bogus Biter

Fonte: Traduzido de YUE e WANG, 2010

Apesar de ser uma boa idéia, um dos problemas verificados é que o golpista
ainda obterá as credencias oficiais e, caso o site legítimo não esteja preparado para
verificar as tentativas de logon por meio da regra de correlação, é bem provável que
o golpista obtenha sucesso.
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Conforme o que foi descrito durante todo este capítulo somado à tabela 2, é
possível se verificar, por meio de um comparativo, que os trabalhos relacionados
estudaram o phishing por abordagens diferentes porém, em resumo, parte dos
autores acredita que a capacitação dos usuários é essencial, seja ela individual ou
em massa, enquanto outra parte acredita que somente o treinamento dos usuários
não seja suficiente para acabar com o phishing uma vez que o ser humano é
suscetível a erros sugerindo, assim, que o phishing deve ser controlado com a
utilização de sistemas informatizados.

Tabela 2 – Comparativo dos trabalhos relacionados

Fonte: Autor

Corroborando

com

as

idéias

apresentadas

nos

artigos

analisados

previamente, o principal objetivo dessa dissertação é unir a idéia das abordagens
analisadas anteriormente, seja por capacitação do usuário, seja por uso de sistemas
informatizados propondo, dessa forma, a criação de um novo método misto na
prevenção e combate ao phishing.
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O método permitirá ao usuário, no momento do acesso às páginas da
Internet, verificar a existência e adquirir, caso desejado, o conhecimento básico
necessário nos indicadores de segurança tais como o protocolo HTTPS, o ícone do
cadeado fechado e os certificados de segurança. Além disso, o método permitirá
uma ação de contra ataque na qual o usuário poderá submeter uma página suspeita
à análise ou verificar se a mesma já foi submetida e está sendo analisada.
Para se analisar a eficiência do método proposto, o mesmo será
implementado como um sistema complementar para o navegador Mozilla Firefox e,
por meio de uma pesquisa contendo um teste prático de uso com sites diversos, os
usuários serão analisados quanto a sua capacidade de identificação de indicadores
de segurança tais como o protocolo HTTPS, icone do cadeado, existência do
certificado antes e depois da implementação do sistema.
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3 ESPECIFICAÇÃO
No capítulo 2 foram apresentados conceitos sobre o phishing e potenciais
ferramentas de prevenção a estes tipos de ataques sendo possível perceber que,
apesar das diversas soluções já apresentadas e conforme a figura 3 do grupo AntiPhishing Working Group (2015) demonstra, este tipo de ataque ainda continua em
uso, indicando que ainda se faz necessário entender porque isso ocorre buscando,
assim, melhorias para evitar este tipo de ataque. Para se alcançar o objetivo desta
dissertação na prevenção e combate ao phishing, este capítulo define o escopo e
as características das seguintes fases:
1 – Método Proposto;
2 – Sistema Complementar;
3 – Site Phishing;
4 – Experimento (Pesquisa contendo o teste prático de uso).

3.1 Método Proposto
Com o intuito de se minimizar o crescimento de vitímas de ataques phishing e
a intensificação dos mesmos, um novo método é proposto apresentando 3 estágios
essencias na batalha contra estes tipos de ataques. Conforme figura 8, o método
tem como base sua principal função: a prevenção por identificação. Logo depois,
temos a prevenção por capacitação e no topo da pirâmide encontramos o combate o
qual, apesar de não ter a mesma relevância dos demais, ainda é de grande
importância.
Figura 8 – Pirâmide do Método de Prevenção e Combate ao Phishing

Fonte: Autor
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Estágio 1 – Prevenção por Identificação
Para se minimizar os riscos inerentes ao acesso a um site inseguro ou
ataques phishing, o estágio base é o de identificação, o qual deverá ser capaz de
verificar se no momento da navegação web:


informações tais como senhas, número de conta bancária, agência bancária e
CPF são solicitadas com a utilização do protocolo HTTP devido ao mesmo
não utilizar criptografia na troca de informações;



o endereço URL digitado na barra de endereços se inicia com um endereço
IP;

O método deverá ser capaz de reportar aos usuários as vulnerabilidades
identificadas.

Figura 9 – Fluxograma do estágio de prevenção por identificação

Fonte: Autor

Para melhor visualização veja a seção Apêndices.
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Estágio 2 – Prevenção por Capacitação
Para prevenção dos riscos inerentes aos usuários no acesso a um site
inseguro ou ataques

phishing,

sejam

eles

pré ou pós

identificação

de

vulnerabilidades existentes, o processo de capacitação deverá instruir o usuário
quanto aos seguintes tópicos no momento da navegação web:


benefícios da utilização de uma conexão com o protocolo HTTPS ao invés do
protocolo HTTP e como verificar qual tipo de protocolo está sendo utilizado;



a existência do ícone do cadeado fechado e qual a sua serventia;



a existência do uso do certificado e qual a sua utilidade;



formas de prevenção;



a importância da utilização de senhas distintas para sites diversos;

Figura 10 – Fluxograma do estágio de prevenção por capacitação

Fonte: Autor

Para melhor visualização veja a seção Apêndices.
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Estágio 3 – Combate
Com intuito de que o usuário deixe de ser apenas uma vítima e possa tomar
alguma providência contra o atacante, o método deverá permitir que o usuário no
momento da navegação web reporte um site phishing, caso desejado.

Figura 11 – Fluxograma do estágio de combate

Fonte: Autor

Para melhor visualização veja a seção Apêndices.
Na seção Apêndices é apresentada uma figura que demostra o fluxograma
completo do método de prevenção abrangendo todas os seus estágios.
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Limitações do método


O método proposto não é capaz de identificar sites phishing por similaridades;



O método proposto não pode garantir que um site utilizando o protocolo
HTTPS seja 100% seguro;



O método proposto não pode garantir que um um site utilizando o protocolo
HTTP seja um site phishing;



O método proposto não identifica o uso de certificados, pois os navegadores
de Internet atuais tais como Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome, Safari entre outros já possuem essa funcionalidade.

3.2 Sistema Complementar
O método proposto será implementado por meio de

um

sistema

complementar add-on para o navegador Mozilla Firefox pemitindo que o usuário, no
momento do acesso às páginas da Internet, verifique a existência e adquira, caso
desejado, o conhecimento básico necessário nos indicadores de segurança tais
como o protocolo HTTPS, o ícone do cadeado fechado e o certificado de segurança.
Além disso, o sistema permitirá uma ação de contra ataque na qual usuário poderá
submeter ao grupo PhishTank uma página suspeita ou consultar, caso deseje, o
status atual de uma página submetida.

Funcionalidades
O sistema complementar irá atuar nos 3 estágios definidos no método, a saber:
identificação,

capacitação

e

combate.

Como

identificação,

as

seguintes

funcionalidades serão implementadas:
A. Verificação da barra de endereços - Na barra de endereços será verificado se
o endereço inserido se inicia com um endereço IP ou por um endereço padrão
composto por letras. Caso seja identificada a utilização de um endereço IP,
uma mensagem de aviso será reportada para o usuário informando que sites
legítimos não costumam usar números no inicio de suas URLs;
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B. Na barra de endereços será verificado se o protocolo utilizado é o protocolo
HTTPS ou HTTP. Caso o protocolo seja HTTP, o sistema realizará a leitura
da página com intuito de identificar se existe algum campo contendo as
palavras nome, senha, agência, conta ou CPF e que sejam destinados a
preenchimento. Se qualquer destas palavras for identificada seguida de um
campo para preenchimento, o sistema irá reportar uma mensagem de aviso
informando que entrar com informações pessoais em um site HTTP pode
acarretar diversos problemas de segurança
C. Caso o usuário ainda queira entrar com os dados, o sistema complementar irá
apresentar uma mensagem oferecendo uma funcionalidade para criação de
senhas aleatórias.

Para capacitar os usuário, as seguintes funcionalidades serão implementas:
A. Ao acessar um site HTTP que solicite informações pessoais, dentro do aviso
anteriormente mencionado no tópico B, o usuário poderá acessar um tópico
chamado “Obter mais informações” no qual será apresentado um texto
explicando em poucas palavras as diferenças na utilização do protocolo HTTP
ou HTTPs.
B. O sistema complementar também irá disponibilizar um botão exclusivo para o
usuário na barra de ferramentas do Mozilla Firefox descrevendo boas práticas
e as principais armadilhas utilizadas pelos atacantes.

Como combate, o sistema complementar irá disponibilizar a seguinte
funcionalidade:
A. Se o usuário, por algum motivo, acreditar que esteja acessando um site
phishing e desejar tomar alguma providência contra isso, um botão estará
disponível na barra de ferramentas com o objetivo de direcionar o usuário
para o site www.phishtank.com onde o mesmo poderá submeter um site para
análise, verificar status de sites já submetidos e rastrear submissões já
realizadas.
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3.3 Site Phishing
Com intuito de selecionar possíveis usuários a participarem da pesquisa
contendo o teste prático de uso, um site totalmente inseguro, o qual poderia ser
utilizado para phishing, com um tema de interesse público - neste caso futebol - será
desenvolvido atraindo o usuário a fornecer informações relevantes, as quais
poderiam ser utilizadas para algum tipo de ataque caso desejado.
O site ficará em atividade por 9 meses medindo a quantidade de usuários
cadastrados e tendo como objetivo secundário medir a frequência de acesso e
tempo de leitura do acordo de uso. O objetivo é verificar se os usuários continuam
acessar o site inseguro após o cadastro e se os mesmos se preocupam em realizar
a leitura do termo de acordo de uso o qual, normalmente, está disponível no
momento do cadastro do usuário em redes sociais.

Funcionalidades
Para despertar interesse dos usuários, as seguinte funcionalidades serão
disponibilizadas:
A. Últimas notícias do futebol no mundo, incluindo resultados dos Campeonato
Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa do Mundo bem como
contratações;
B. Envio automático por e-mail de resultados das partidas conforme o time
cadastrado pelo usuário;

Parâmetros a serem medidos
A. Quantidade de usuários cadastrados – O intuito é verificar quantos
usuários irão se cadastrar em um período de tempo de 9 meses e
selecionar estes usuário para o teste prático de uso;
B. Frequência de acesso – é uma informação complementar na dissertação e
tem como objetivo verificar se os usuários continuam a utilizar o site após
o cadastro, mesmo este não sendo seguro;
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C. Tempo médio gasto para a leitura do acordo de uso do site – é uma
informação complementar para a dissertação e tem como objetivo
identificar se os usuários realmente leêm o termo de acordo de uso, visto
que sites como rede sociais podem utilizar informações pessoais para seu
próprio interesse desde que o usuário aceite o termo.

Campos de preenchimento obrigatório
A. E-mail – Este campo será destinado ao preenchimento do e-mail do
usuário.
B. Senha - Este campo será destinado ao preenchimento da senha do
usuário.
C. Nome Completo - Este campo será destinado ao preenchimento do nome
do usuário.
D. CPF - Este campo será destinado ao preenchimento do CPF do usuário.
E. Time – Este campo será destinado ao preechimento do time para o qual o
usuário torce.
F. Aceite do termo de Uso – Este campo de destina a aceitação do termo de
uso do site por parte do usuário

Campos de preenchimento livre
A. O usuário poderá aceitar a opção “Desejo receber notícias por e-mail do meu
time” caso o mesmo queira receber as notícias do seu time via e-mail

Validações
A. O campo e-mail será validado quanto a sua estrutura e caso o usuário, por
qualquer motivo, não preencha com um endereço de e-mail válido, a
seguinte mensagem será apresentada: “E-mail digitado inválido”
B. O campo email será validado em caso de duplicidade e a seguinte
mensagem será apresentada: “E-mail digitado já cadastrado”
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C. O campo CPF será validado quanto a sua estrutura e caso o usuário, por
qualquer motivo, não preencha com um CPF válido, a seguinte mensagem
será apresentada: “CPF digitado inválido”
D. Caso o campo “Aceito os termos de uso” não seja selecionado, a seguinte
mensagem de erro será apresentada: “Por Favor aceite o termos de uso”

O site será criado propositadamente utilizando-se o protocolo de aplicação
HTTP não oferecendo qualquer tipo de criptografia para as informações trafegadas
entre o usuário e o site porém, para segurança dos usuários, as informações de
senha armazenadas no site serão criptografadas e não sofrerão nenhum tipo de
divulgação.

3.4 Experimento – (Pesquisa contendo o teste prático de uso)
Segundo Kauark et al (2010), o questionário em uma pesquisa é um
instrumento ou programa de coleta de dados. A linguagem utilizada no questionário
deve ser simples e direta para que o interrogado compreenda com clareza o que
está sendo perguntado.

Acompanhando o questionário, deve seguir a Carta

Explicação com proposta da pesquisa, instruções para preenchimento, instruções
para devolução, incentivo para o preenchimento e agradecimento.
Seguindo as orientações destes autores, para se analisar a eficácia do
método proposto aplicado por meio sistema complementar especificado no item 3.2,
será realizado uma pesquisa contendo um teste prático de uso medindo a
capacidade dos usuários na identificação de indicadores de segurança básicos tais
como protocolo HTTPS, icone do cadeado e certificado digital para sites diversos,
incluindo o site especificado no item 3.3, anterior e posteriomente à implementação
do sistema complementar.
Os sites serão apresentados da seguinte forma:


2 websites com segurança SSL;



2 websites sem segurança SSL;



1 website phishing, cópia do site legítimo sem qualquer tipo de
segurança;
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Os sites utilizados serão:
1 - https://www.itau.com.br/ - Site oficial do banco Itaú o qual oferece segurança de
criptografia na troca de informações;
2 – http://192.168.209.128 – Site phishing simulando o site oficial do Facebook
criado através do sistema Linux BackTrack e que não oferece qualquer tipo de
segurança. Ao acessar este site é possível capturar informações como usuário e
senha, função esta desabilitada para esta pesquisa;
3 – http://www.bol.com.br – Site oficial do Universo Online o qual não obriga o
usuário a manter conexão criptograda para troca de informações;
4 – https://pt-br.facebook.com/login/ - Site oficial da rede social Facebook o qual
oferece segurança de criptografia na troca de informações;
5 – http://www.fishingfutebolclube.com.br – Site criado para esta dissertação o qual
poderia ser utilizado com o intuito de phishing. O mesmo não possui qualquer tipo de
segurança não obrigando, assim, o usuário a manter conexão criptograda.

Recrutamento dos participantes
O público alvo da pesquisa são usuários de sistemas informatizados em um
total de 100 participantes ou superior a isto, os quais serão recrutados via e-mail
sendo que os dados de e-mail desses usuários serão coletados através do site
www.fishingfutebolclube.com.br, mencionado no tópico 3.3, bem como em lan
houses e locais públicos como igrejas e ou universidades.
Dos participantes que concordarem em participar do teste de
usabilidade, os mesmos poderão atuar em segmentos diferentes com cargos e
ocupações distintas, visto que os ataques do tipo phishing não se limitam a um único
público ou a um determinado segmento. Os cargos e segmentos poderão se repetir.

Parâmetros a serem analisados
Os participantes poderão interagir com o site e os seguintes questionamentos
serão realizados:
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Perguntas sobre o uso da Internet
1- Você possui cadastro em alguma rede social (Twitter, Facebook ou outros) ?
( ) Sim
( ) Não
Escopo:

Identificar se os usuários utilizam rede social e avaliar a resposta

comparando-a à resposta da questão 5 do mesmo tópico a fim de verificar se
usuários que utilizam a mesma senha para sites distintos possuem cadastro em rede
social, um dos principais alvos de ataques phishing.

2- Você realiza operações bancárias pessoais através da Internet?
( ) Sim
( ) Não
Escopo: Identificar os usuários que realizam operações bancárias pessoais e avaliar
essa resposta comparando-a à resposta da questão 4 do mesmo tópico com o intuito
de verificar se usuários os quais realizam operações bancárias pessoais já tiveram
algum treinamento sobre segurança da informação.

3- Você realiza operações bancárias da sua empresa através da Internet?
( ) Sim
( ) Não
Escopo: Identificar os usuários que realizam operações bancárias para a empresa e
avaliar essa resposta comparando-a à resposta da questão 4 do mesmo tópico com
o intuito de verificar se usuários os quais realizam operações bancárias para a
empresa já tiveram algum treinamento sobre segurança da informação.
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4- Você já recebeu qualquer tipo de treinamento sobre segurança da informação?
( ) Sim
( ) Não
Escopo: Identificar se os usuários, em algum momento, já receberam algum tipo de
treinamento sobre segurança da informação, tema de extrema relevância. O intuito é
comparar com as respostas dadaas nas questões de número 2 e 3 deste tópico, afim
de verificar se os usuários que realizam operações bancárias pessoais ou da
empresa já participaram de algum treinamento relativo à segurança da informação.

5- Você já utilizou ou utiliza senhas iguais para diferentes sites?
( ) Sim
( ) Não
Escopo: Identificar se os usuários tem como rotina utilizar a mesma senha para sites
distintos. O intuito é comparar a resposta com a dada à questão de número 6, após
capacitação do usuário por meio do sistema complementar.

6- (Responder somente após conclusão da pesquisa) – Você continuaria utilizando
senhas iguais para diferentes sites?
( ) Sim
( ) Não
Escopo: Identificar se após a capacitação por meio do sistema complementar o
usuário ainda utilizaria senha iguais para sites distintos.
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Perguntas realizadas durante a utilização de cada site (5 sites), referente ao
teste prático de uso anterior e posteriormente à utilização do sistema
complementar contendo o método proposto:
1 – Para este site é apresentado algum indicador de segurança ? Qual ou quais?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não Sei
Qual ou Quais ? ____________________________________
Escopo: Verificar se o usuário possui conhecimento na identificação dos seguintes
indicadores de segurança (protocolo HTTPs, Icone do cadeado e certificado digital).

2 - Existe certificado digital válido para este site?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei
Escopo: Verificar se o usuário consegue identificar se o site possui um certificado
digital válido.

3 - Este site oferece criptografia na troca de informações ?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei
Escopo: Verificar se o usuário possui conhecimento que lhe permite saber se as
informações trafegadas estão sendo criptografadas.
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4 - Em sua opinião, este site oferece segurança suficiente para você inserir suas
informações pessoais tais como usuário, senha, agência, conta, CPF, etc. ?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei
Essa questão visa verificar se o usuário possui o conhecimento necessário para
identificar se o site oferece segurança suficiente para inserir suas informações
pessoais.
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4 CODIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
Este capítulo contempla a codificação, implementação e manutenção do site
phishing e do sistema complementar, bem como a preparação e implementação da
pesquisa contendo o teste prático de uso.

4.1 Codificação, Implementação e Manutenção do Site Pishing
A - Como requisito de

hardware utilizado para se codificar o site phishing, foi

utilizado um notebook com as seguintes especificações:


Processador AMD E-350 1.60 GHz, 400 GB de disco rígido, 8.00 GB RAM

B - Para codificação do site phishing foi utilizada a linguagem Vb.Net e Java Script.
C - Para o armazenamento das informações no banco de dados foi utilizada a
versão MySql Server 5.1.
D - Para implementação do site, o mesmo foi hospedado no provedor localweb.
E - Para se realizar a manutenção das notícias e os resultados de futebol, as fontes
utilizadas foram os sites Globo Esporte (2014) e Gazeta Esportiva (2014) , tendo
como periodicidade a atualização de 3 a 4 vezes por semana de acordo com os
jogos.

4.2 Codificação, Implementação do sistema complementar
A – Para codificação do sistema complementar foi utilizada a linguagem Java
através do Addon SDK versão 1.16.
B - Como requisito de

hardware utilizado para se implementar o sistema

complementar, foi utilizado um notebook com as seguintes especificações:


Processador AMD E-350 1.60 GHz, 400 GB de disco rígido, 8.00 GB RAM

C – Como requisito de software utilizado para implementar o sistema complementar,
foram utilizadas as seguintes especificações:


Sistema Operacional Windows 7 Home Basic – versão 64 – bits



Navegador Mozilla Firefox 36.0.4
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O código utlizado na preparação do sistema complementar está anexo à
seção de apêndices

4.3 Preparação e Implementação da pesquisa contendo o teste prático de uso
A – As questões referentes à pesquisa foram impressas em papel A4;
B – Para implementação da pesquisa, foi criada uma folha de rosto, conforme
mostrado na figura 12, apresentando o propósito das perguntas e as informações
necessárias para o seu correto preenchimento:

Figura 12 – Folha de rosto da pesquisa (teste prático de uso)

Fonte: Autor
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C – A pesquisa deveria ser respondida à caneta;
D – Para o usuário não sentir-se intimidado com a pesquisa, o campo nome e e-mail
foram tratados como opcionais;
E – Afim de se constatar a ocupação ou cargo e segmento da empresa, foram
inseridos 2 campos de prenchimento obrigatório;
F – A pesquisa foi dividida em 3 fases:


Perguntas sobre utilização da Internet (6 questões);



Perguntas referentes ao teste prático de uso com

sites diversos (20

questões);


Perguntas referentes ao teste prático de uso após a utilização do sistema
complementar (20 questões) .

G – As perguntas realizadas foram as mesmas apresentadas no tópico 3.4 desta
dissertação chamado “Parâmetros a serem analisados”.
H – Qualquer pesquisa respondida de forma incompleta foi desconsiderada;
I – As pesquisas foram realizadas pessoalmente ou pela Internet;
J - O sistema utilizado para participação da pesquisa por meio da Internet foi o
TeamViewer 10;
K- Todos os participantes, seja por meio da Internet, seja pessoalmente, tinham
acesso total para verificar quaisquer elementos apesentados pelas páginas e pelo
navegador.
L – Participaram da pesquisa um total de 102 usuários.
M – Para a questão de número 1 – Fases 2 e 3, referente ao teste prático de uso -,
para 1 indicador de segurança respondido corretamente, a resposta em geral foi
considerada como correta.

Uma cópia do formulário de pesquisa se encontra disponível na seção
Apêndices.
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Este capítulo apresenta os resultados coletados pela a pesquisa contendo o
teste prático de uso e o site phishing apresentando, quando necessário, um
comparativo entre os resultados tendo como intuito avaliar se houve ganho com a
utilização do método proposto. Participaram do experimento um total de 102
usuários atuando em segmentos distintos conforme mostrado na figura 13.
Figura 13 – Segmento de atuação dos usuários participantes

Fonte: Autor

5.1 Resultados individuais
Este sub-capítulo apresenta os resultados individualmente, sem comparação
com demais resultados.
5.1.1 Resultados Inividuais – Pesquisa
Para a fase 1 da pesquisa referente à utilização da Internet, os seguintes
resultados foram coletados:
97% dos usuários informaram possuir cadastro em redes sociais e apenas 3%
informaram não possuir, conforme se pode observar na figura 14.
Figura 14 – Participantes que possuem cadastro em rede social

CADASTRO Não
EM REDE SOCIAL
3%

Sim
97%

Fonte: Autor
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59% dos usuários informaram realizar operações bancárias pessoais e 41%
informaram que não realizam, conforme observado na figura 15.

Figura 15 – Participantes que realizam operações bancárias pessoais

OPERAÇÕES BANCÁRIAS (PESSOAL)
Não
41%
Sim
59%

Fonte: Autor

32% dos usuários informaram realizar operações bancárias em nome da
empresa e 68% informaram que não realizam, o que pode ser observado na figura
16.

Figura 16 – Participantes que realizam operações bancárias para empresa

OPERAÇÕES BANCÁRIAS (EMPRESA)
Sim
32%

Não
68%

Fonte: Autor

79% dos usuários informaram não ter participado de qualquer treinamento
sobre segurança da informação e 21% informaram que já tiveram algum
treinamento, como observado na figura 17.
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Figura 17 – Participantes os quais já tiveram treinamento de segurança da informação

TREINAMENTO SOBRE SEG. INFORMAÇÃO
Sim
21%

Não
79%

Fonte: Autor

79% dos usuários informaram utilizar senhas iguais para sites distintos e 21%
informaram não utilizar, conforme observado na figura 18.

Figura 18 – Participantes que usam senhas iguais para sites distintos
(anteriomente à utlização do sistema complementar).

SENHAS IGUAIS EM SITES DISTINTOS
Não
21%

Sim
79%

Fonte: Autor

após a utilização do sistema complementar, somente 9% dos usuários
informaram que continuariam utilizar a mesma senha para sites distintos, conforme
observado na figura 19.
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Figura 19 – Participantes que continuariam usando senhas iguais para sites distintos (após
aplicação do sistema complementar).

SENHAS IGUAIS EM SITES DISTINTOS (APÓS SISTEMA)
Sim
9%

Não
91%

Fonte: Autor

Para a fase 2 da pesquisa, referente ao teste prático de uso anteriormente a
utilização do sistema complementar conforme descrito detalhadamente no tópico
3.4, as seguintes perguntas foram realizadas:

1 - Para este site é apresentado algum indicador de segurança ? Qual ou quais?
2 - Existe certificado digital válido para este site?
3 - Este site oferece criptografia na troca de informações?
4 - Em sua opinião este site oferece segurança suficiente para você inserir suas
informações pessoais tais como usuário, senha, agência, conta, CPF, etc.?
As perguntas foram dispostas conforme ordem acima.
A tabela 3 mostra as respostas aos questionamentos acima para os seguintes
sites na ordem abaixo:


https://www.itau.com.br – Site I



http://192.168.209.128 – Site II



http://www.bol.com.br – Site III



https://pt-br.facebook.com/login/ - Site IV



http://www.fishingfutebolclube.com.br – Site V
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A tabela 3 apresenta os resultados do teste prático de uso antes do sistema
complementar.
As figuras 20, 21, 22 e 23 subsequentes, ilustram o resultado por questão
para todos os sites.
Para melhor visualização dos resultados individuais, verifique a seção
Apêndices

Tabela 3 – Pesquisa – fase 2 - teste prático de uso antes do sistema complementar

Fonte: Autor
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Figura 20 – Resultados referentes à primeira questão sobre a existência de indicadores de
segurança para todos os sites, anteriormente aplicação do método proposto

Fonte: Autor

Figura 21 – Resultados referentes à segunda questão sobre a existência de certificado
digital para todos os sites, anteriormente aplicação do método proposto

Fonte: Autor
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Figura 22 – Resultados referentes à terceira questão sobre a utilização de informações
trafegadas com criptografia para todos os sites, anteriormente aplicação do método proposto

Fonte: Autor

Figura 23 – Resultados referentes à quarta questão sobre a existência de segurança
suficiente para todos os sites, anteriormente aplicação do método proposto

Fonte: Autor
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Para a fase 3 da pesquisa, referente ao teste prático de uso após a utilização
do sistema complementar conforme descrito detalhadamente no tópico 3.4, as
seguintes perguntas foram realizadas:
1 - Para este site é apresentado algum indicador de segurança ? Qual ou quais?
2 - Existe certificado digital válido para este site?
3 - Este site oferece criptografia na troca de informações?
4 - Em sua opinião, este site oferece segurança suficiente para você inserir suas
informações pessoais tais como usuário, senha, agência, conta, CPF, etc.?

As perguntas foram dispostas conforme ordem acima.
A tabela 4 mostra as respostas aos questionamentos acima para os seguintes
sites na ordem abaixo:


https://www.itau.com.br – Site I



http://192.168.209.128 – Site II



http://www.bol.com.br – Site III



https://pt-br.facebook.com/login/ - Site IV



http://www.fishingfutebolclube.com.br – Site V
As figuras 24, 25, 26 e 27 subsequentes ilustram o resultado por questão para

todos os sites.
Para melhor visualização dos resultados individuais, verifique a seção
Apêndices
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Tabela 4 – Pesquisa – fase 3 - teste prático de uso após sistema complementar

Fonte: Autor
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Figura 24 – Resultados referentes à primeira questão sobre a existência de indicadores de
segurança para todos os sites, após aplicação do método proposto

Fonte: Autor

Figura 25 – Resultados referentes à segunda questão sobre a existência de certificado
digital para todos os sites, após aplicação do método proposto

Fonte: Autor
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Figura 26 – Resultados referentes à terceira questão sobre a utilização de informações
trafegadas com criptografia para todos os sites, após aplicação do método proposto

Fonte: Autor

Figura 27 – Resultados referentes à quarta questão sobre a existência de segurança
suficiente para todos os sites, após aplicação do método proposto

Fonte: Autor
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5.1.2 Resultados individuais – Site Phishing
Somente com
dissertação,

os

o intuito de informações complementares

seguinte

dados

foram

levantados

a

partir

para esta
do

site

http://www.fishingfutebolclube.com.br, criado especificamente para este trabalho:


102 usuários cadastrados;



tempo médio de aceite do termo de acordo de uso = 10,538 segundos,



quantidade média de acessos = 2

5.2 Resultados comparativos
Este sub-capítulo apresenta os Resultados comparativos, sendo estes
utilizados como embasamento para a conclusão desta dissertação.
Para a fase 1 da pesquisa, referente à utilização da Internet, os seguintes
resultados foram coletados:
Tabela 5 – Resultados comparativos – fase 1 – perguntas sobre utilização da Internet

Fonte: Autor

Conforme tabela 5 e figura 28, para um total de 100% dos usuários que
responderam realizar operações bancárias pessoais, 30% deles receberam algum
tipo de treinamento sobre segurança da informação.
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Figura 28 – Participantes que realizam operações bancárias pessoais e que já tiveram
algum tipo de treinamento sobre segurança da informação

Oper. Bancária (Pessoal) vs Treinamento Seg. Inf.
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%

100.00%

40.00%

30.00%
20.00%

30.00%

10.00%
0.00%
Oper. Bancária (Pessoal)

Treinamento Seg. Informação

Fonte: Autor

Conforme tabela 5 e figura 21, para um total de 100% dos usuários que
responderam realizar operações bancárias da empresa, 36,36% deles receberam
algum tipo de treinamento sobre segurança da informação.
Figura 29 – Participantes que realizam operações bancárias da empresa e que já tiveram
algum tipo de treinamento sobre segurança da informação

Oper. Bancária (Empresa) vs Treinamento Seg. Inf.
100,00%
90,00%

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

100,00%

40,00%
30,00%
20,00%

36,36%

10,00%

0,00%
Oper. Bancária (Empresa)

Treinamento Seg. Informação

Fonte: Autor

Conforme tabela 5 apresentada anteriormente e figura 30, para um total de
100% dos usuários que responderam possuir cadastro em redes sociais, 81,82%
deles informaram que utilizam ja utilizaram senhas iguais para sites distintos.
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Figura 30 – Participantes que possuem cadastro em rede social e que utilizam senhas
iguais para sites distintos

Cadastro (Rede Social) vs Senhas Iguais Sites
Distintos
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

100,00%
81,82%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Rede Social

Senhas Iguais em Sites Distintos

Fonte: Autor

Conforme tabela 5 apresentada anteriormente e figura 31, para um total de
100% dos usuários que responderam utilizar ou já terem utilizado senhas iguais para
sites distintos, somente 11,11% ainda continuariam realizando tal procedimento.

Figura 31 – Participantes que utilizam senhas iguais em sites distintos antes e depois da
utilização do sistema complementar

Senhas Iguais Sites Distintos (Antes/Depois Sistema Complementar)
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%

100.00%

40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

11.11%

0.00%

Senhas Iguais em Sites Distintos (Antes) Senhas Iguais em Sites Distintos (Depois)

Fonte: Autor
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Para as fases 2 e 3 da pesquisa referente ao teste prático de uso anterior e
posteriomente à utilização do sistema complementar, os resultados foram apurados
conforme tabela 6.
Para melhor entendimento, as figuras de 32 à 51 subsequentes à tabela 6,
ilustram os dados comparativos apurados por ordem de site e por ordem de
questões.
Tabela 6 – Resultados comparativos – fases 2 e 3 – teste prático de uso

Fonte: Autor
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Figura 32 – Resultados comparativos – primeira questão – site I – antes e depois da
utilização do sistema complementar

Site Itaú (Oficial) - Indicadores de segurança
100.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

32.35%
11.76%
0.00%
Sim com
erros

35.29%
20.59%
0.00%
0.00%

Sim sem
erros

Não

Depois
Antes

Não Sei

Fonte: Autor
Figura 33 – Resultados comparativos – segunda questão – site I – antes e depois da
utilização do sistema complementar

Site Itaú (Oficial) - Certificado Digital
100.00%

88.24%

100.00%
80.00%

Depois

60.00%
40.00%

8.82%

20.00%

Antes
2.94%
0.00%

0.00%

0.00%
Sim

Não

Não Sei

Fonte: Autor
Figura 34 – Resultados comparativos – terceira questão – site I – antes e depois da
utilização do sistema complementar

Site Itaú (Oficial) - Criptografia

100.00%
100.00%

85.29%

80.00%
60.00%

Depois

40.00%
20.00%

Antes

14.71%
0.00%0.00%

0.00%

0.00%
Sim

Não

Fonte: Autor

Não Sei
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Figura 35 – Resultados comparativos – quarta questão – site I – antes e depois da
utilização do sistema complementar

Site Itaú (Oficial) - Segurança Suficiente
100.00%

94.12%

80.00%
60.00%
40.00%

44.12%

38.24%

Antes

17.65%

20.00%

0.00%

Depois

5.88%

0.00%
Sim

Não

Não Sei

Fonte: Autor
Figura 36 – Resultados comparativos – primeira questão – site II – antes e depois da
utilização do sistema complementar

Site Facebook (Phishing) - Indicadores de
Segurança
100.00%
100.00%
47.06%

35.29%

50.00%
17.65%
0.00%

0.00%

Depois
Antes

0.00%
Sim

Não

Não Sei

Fonte: Autor
Figura 37 – Resultados comparativos – segunda questão – site II – antes e depois da
utilização do sistema complementar

Site Facebook (Phishing) - Certificado Digital
100.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

91.18%

Depois
0.00%0.00%
Sim

8.82%
Não

Fonte: Autor

Antes
0.00%
Não Sei
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Figura 38 – Resultados comparativos – terceira questão – site II – antes e depois da
utilização do sistema complementar

Site Facebook (Phishing) - Criptografia
100.00%
100.00%

88.24%

80.00%
60.00%

Depois

40.00%
20.00%

8.82%
0.00%

2.94%

Antes
0.00%

0.00%
Sim

Não

Não Sei

Fonte: autor
Figura 39 – Resultados comparativos – quarta questão – site II – antes e depois da
utilização do sistema complementar

Site Facebook (Phishing) - Segurança
Suficiente
100.00%
100.00%
50.00%

32.35%

41.18%

0.00%

26.47%
0.00%

Depois
Antes

0.00%
Sim

Não

Não Sei

Fonte: Autor
Figura 40 – Resultados comparativos – primeira questão – site III – antes e depois da
utilização do sistema complementar

Site BOL (Oficial) - Indicadores de Segurança
100.00%
100.00%
80.00%

64.71%

60.00%
40.00%

20.00%

Depois
14.71%
0.00%

20.59%

Antes
0.00%

0.00%
Sim

Não

Fonte: Autor

Não Sei
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Figura 41 – Resultados comparativos – segunda questão – site III – antes e depois da
utilização do sistema complementar

Site BOL (Oficial) - Certificado Digital
100.00%
100.00%

85.29%

80.00%
60.00%

Depois

40.00%
20.00%

Antes

14.71%
0.00%0.00%

0.00%

0.00%
Sim

Não

Não Sei

Fonte: Autor
Figura 42 – Resultados comparativos – terceira questão – site III – antes e depois da
utilização do sistema complementar

Site BOL (Oficial) - Criptografia
100.00%
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Depois

50.00%
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Não

Não Sei

Fonte: Autor
Figura 43 – Resultados comparativos – quarta questão – site III – antes e depois da
utilização do sistema complementar

Site BOL (Oficial) - Segurança Suficiente
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Figura 44 – Resultados comparativos – primeira questão – site IV – antes e depois da
utilização do sistema complementar

Site Facebook (Oficial) - Indicadores de Segurança
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Fonte: Autor
Figura 45 – Resultados comparativos – segunda questão – site IV – antes e depois da
utilização do sistema complementar

Site Facebook (Oficial) - Certificado Digital
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Figura 46 – Resultados comparativos – terceira questão – site IV – antes e depois da
utilização do sistema complementar
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Figura 47 – Resultados comparativos – quarta questão – site IV – antes e depois da
utilização do sistema complementar

Site Facebook (Oficial) - Segurança Suficiente
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Fonte: Autor
Figura 48 – Resultados comparativos – primeira questão – site V – antes e depois da
utilização do sistema complementar
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Figura 49 – Resultados comparativos – segunda questão – site V – antes e depois da
utilização do sistema complementar
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Figura 50 – Resultados comparativos – terceira questão – site V – antes e depois da
utilização do sistema complementar
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Fonte: Autor
Figura 51 – Resultados comparativos – quarta questão - site V – antes e depois da
utilização do sistema complementar

Site Fishing (Inseguro) - Segurança Suficiente
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40.00%
20.00%

Depois
Antes

17.65%
2.94%

0.00%

0.00%
Sim

Não

Não Sei

Fonte: Autor

A tabela 7 apresenta o desvio padrão para antes e depois da utilização do
sistema complementar (método proposto). Como todos os p values são menores do
que 0,05 (5% de significância) então conclui-se que as mudanças foram
significativas.
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Tabela 7 – Cálculo do desvio padrão

Fonte: Autor

O gráfico contido na figura 52 apresenta uma média de 43.9% a qual
representa a porcentagem de acertos com uma variação de 0,01526, representando
a variação entre os acertos para cada entrevistado. Com isso, pode-se notar que os
entrevistados não tinham conhecimento uniforme antes do método proposto.

Figura 52 – Cálculo do resumo de proporção global anteriomente à aplicação do método

Fonte: Autor

O gráfico contido na figura 53 mostra que após o uso do método proposto, a
proporção de acertos é de 95,4% (média), com uma variação de 0,00273.
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Figura 53 – Cálculo do resumo de proporção global após a aplicação do método

Fonte: Autor

O gráfico contido na figura 54 mostra a distribuição de porcentagens de acerto
antes e depois do método proposto. Pode-se notar que antes do método foram
registrados 43,9% de acertos, comparados a 95,4% de acertos após o método.
Conclui-se, assim, que houve uma melhora significativa após sua utilização.

Figura 54 – Comparativo de cálculo de proporção global antes e após a aplicação do
método

Fonte: Autor

Foi notado um resultado de melhora de 51,5%. A tabela 8 apresenta uma
estimativa da população usuária de Internet no mundo e a tabela 9 apresenta uma
estimativa da população desses usuários no Brasil. Na tabela 10 são apresentadas
projeções na perspectiva destas populações.
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Tabela 8 – Estimativa de usuários da Internet a nível mundial

Fonte: Autor
Tabela 9 – Estimativa de usuários da Internet por país

Fonte: Autor

Conforme tabela 10, a projeção de melhora seria substancial.
Tabela 10 – Cálculo de Projeção

Fonte: Autor
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6 CONCLUSÃO
Este capitulo apresenta a conclusão desta dissertação bem como uma análise
geral, contribuições e sugestões para futuras pesquisas.

6.1 Resumo
Conforme os dados apurados por meio da pesquisa, os seguintes pontos
foram concluídos:


Considerando os usuários que realizam operações bancárias na
Internet, somente 30% dos que realizam operações pessoais e 36,36%
dos que realizam operações para a empresa, obtiveram algum tipo de
treinamento sobre segurança da informação. Este comportamento
pode ter como consequência o comprometimento de informações
confidenciais bem como a incapacitação

do funcionamento de

equipamentos de segurança;


Considerando os usuários que possuem cadastro em redes socias,
81,82% deles reportaram utilizar senhas iguais para sites distintos.
Este comportamento pode aumentar o risco de captura de informações
visto que as redes socias são alvos simples de serem atacados uma
vez que não utilizam formas de segurança adicionais como o uso de
token, por exemplo.



Ainda em relação aos usuários que utilizam senhas iguais para sites
distintos, somente 11,11% deles afirmaram que continuariam utilizar
senhas iguais para sites distintos após o uso do sistema complementar.
Com isso, o impacto na utilização de informações capturadas tem um
menor reflexo visto que as informações são diferentes para sites
distintos.



Para os sites que apresentam indicadores de segurança, o maior
percentual de identificação de indicadores de segurança antes da
utilização do sistema complementar foi de 35,29%, ou seja, somente
cerca de 1/3 dos usuários foram capazes de identificar pelo menos 1
identificador de segurança.
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Para os sites que apresentam indicadores de segurança, o menor
percentual de identificação de indicadores de segurança após a
utilização do sistema complementar foi de 100% apresentando, assim,
uma melhora considerável na capacidade do usuário no processo de
identificação de indicadores de segurança.



Para os sites inseguros ou phishing, o maior percentual referente à
identificação da não existência de indicadores de segurança antes do
sistema complementar foi de 35,29%, ou seja, somente cerca de 1/3
dos usuários foram capazes de identificar que o site não oferecia
qualquer indicador de segurança.



Para os sites inseguros ou phishing, o menor percentual referente à
identificação da não existência de indicadores de segurança após o
uso do sistema complementar foi de 100% apresentando, assim, uma
melhora considerável na capacidade do usuário no processo de
identificação de indicadores de segurança.



Para os sites que apresentam certificado digital válido, o melhor
percentual na identificação do mesmo antes do sistema complementar
foi de 11,76%. Após o sistema complementar, o menor percentual foi
de 100% apresentando, assim, uma melhora considerável na
capacidade do usuário no processo de identificação deste.



Para os sites que realizam criptografia na troca de informações, o
melhor percentual na identificação deste processo antes do sistema
complementar foi de 14,71%. Após o sistema complementar, o menor
percentual

foi

de

100%

apresentando,

assim,

uma

melhora

considerável na capacidade do usuário na identificação deste
processo.


Para os sites que apresentam indicadores de segurança, o maior
percentual de usuários que acreditam que o site ofereça segurança
suficiente para inserir informações pessoais antes do sistema
complementar foi de 44,12%. Após o uso do sistema complementar o
menor percentual de usuários que acreditam que o site ofereça
segurança suficiente para inserir informações pessoais foi de 97,06%
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apresentando, assim, uma melhora quanto à confiança dos usuários no
no momento de inserir informações pessoais.

Conforme os dados apurados por meio do site phishing, os seguintes pontos
foram concluídos:


Por meio do site phishing criado para esta dissertação, durante um
período de 9 meses em que o site ficou ativo, o mesmo coletou 102
usuários os quais informaram dados relevantes como o CPF, por
exemplo. Em média, os usuários acessaram no mínimo duas vezes o
site. O marketing utilizado para divulgação foi o Buzz Marketing, mais
conhecido como marketing boca a boca. Com este comportamento é
possível verificar que, para fins de phishing, um site não precisa
obrigatoriamente ser um cópia de um site oficial e conhecido, não
sendo necessário muito esforço pelo atacante na busca de potencias
vítimas. Para este site em específico, as informações pessoais foram
armazenadas no banco de dados com o uso de criptografia,
procedimento que não seria realizado por um atacante.



Por meio do site phishing também foi possível verificar que, em média,
os usuários levaram somente cerca de 10 segundos para ler o termo
de acordo de uso do site, tempo este insuficiente para se entender as
regras

e

objetivo

deste.

Redes

sociais

normalmente

utilizam

informações pessoais para seu próprio interesse desde que o usuário
aceite o termo de acordo de uso. Como tratado na dissertação, essas
informações podem ser utilizadas com intuito de engenharia social
padrão e ou reversa.

6.2 Análise geral e contribuições
Em uma análise geral, o método proposto apresentou, por meio da pesquisa
realizada, um aumento considerável na capacitação da identificação de indicadores
de segurança por parte dos usuários. Também foi possível também identificar
grande deficit de conhecimento dos usuários na identificação destes tipos de
indicadores.
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Após conclusão do trabalho, pode-se elencar alguns pontos de contribuições,
tais como:


Demonstrar para instituições ou empresas a importância de se ter uma
campanha de conscientização e treinamento para preparar as pessoas para
alguns tipos de ataques de engenharia social que possam ser evitados
salientando que, independentemente do hardware, software e plataforma
utilizados, o elemento mais vulnerável de qualquer sistema pode ser o ser
humano;



Alertar e demonstrar a quem possa interessar que, cada vez mais, as
ferramentas de invasão estão simples de serem utilizadas e

o que se

diferencia em cada ataque é o malfeitor, ou seja, quem está criando o
procedimento e tem a ideia exata do ataque.


Alertar os usuários sobre a importância de compreender e verificar os
indicadores de segurança.



O método proposto funciona de forma constante e ativa e não somente
limitando-se a uma tarefa secundária de assistência ao usuário.



O método proposto pode ser utilizado como base para ser implementado em
diversos outros navegadores existentes tais como Internet Explorer, Google
Crhome, Safari entre outros, incluindo dispositivos portáteis.

6.3 Sugestões para futuras pesquisas
Embora o método proposto identifique sites phishing ou sites inseguros, este
método não é capaz de identificar sites phishing por similaridades, portanto, essa
técnica pode ser adicionada e analisada em próximos trabalhos.
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APÊNDICE A – Formulário utilizado para a pesquisa quantitativa
Pesquisa realizada como parte da dissertação de Mestrado de Engenharia da
Computação – Redes de computadores do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo.
Quaisquer sites utilizados ou informações solicitadas tem como fim somente o
objetivo de pesquisa não onerando nenhuma das partes envolvidas na mesma.
A pesquisa ocorre por meio de um questionário com 46 questões realizadas
em formulário de papel.
As questões deverão ser respondidas à caneta e sequencialmente, exceto a
questão de número 6.

Tabela 11 – Informações pessoais dos usuários utilizadas para a pesquisa

Nome do Participante (Opcional):
E-mail: (Opcional)
Ocupação ou Cargo:
Segmento da Empresa onde trabalha:
Fonte: Autor

A pesquisa está dividida em 3 fases:


Perguntas sobre utilização da Internet (6 questões);



Perguntas referentes ao teste prático de uso com

sites diversos (20

questões);


Perguntas referentes ao teste prático de uso após a utilização da ferramenta
de segurança (20 questões) .
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Perguntas sobre o uso da Internet:

1 - Você possui cadastro em alguma rede social (Twitter, Facebook ou outros)?
( ) Sim
( ) Não

2 - Você realiza operações bancárias pessoais através da Internet?
( ) Sim
( ) Não

3 - Você realiza operações bancárias da sua empresa através da Internet?
( ) Sim
( ) Não

4 - Você já recebeu qualquer tipo de treinamento sobre segurança da informação?
( ) Sim
( ) Não

5 - Você já utilizou ou utiliza senhas iguais para diferentes sites?
( ) Sim
( ) Não

6 - (Responder somente após conclusão da pesquisa) – Você continuaria utilizando
senhas iguais para diferentes sites?
( ) Sim
( ) Não
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Perguntas sobre o Teste Prático de Uso:
Perguntas sobre o Teste Prático de Uso (antes da utilização do sistema de
segurança):
SITE 1
1 - Este site apresenta algum indicador de segurança? Qual ou quais?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não Sei
Qual ou Quais? ____________________________________

2 - Existe certificado digital válido para este site?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei

3 - Este site oferece criptografia na troca de informações?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei

4 - Em sua opinião, este site oferece segurança suficiente para você inserir suas
informações pessoais tais como usuário, senha, agência, conta, CPF, etc.?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei
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SITE 2
1 Este site apresenta algum indicador de segurança? Qual ou quais?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não Sei
Qual ou Quais ? ____________________________________

2 Existe certificado digital válido para este site?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei

3 Este site oferece criptografia na troca de informações?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei

4

Em sua opinião, este site oferece segurança suficiente para você inserir

suas informações pessoais tais como usuário, senha, agência, conta, CPF,
etc.?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei
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SITE 3
1 Este site apresenta algum indicador de segurança? Qual ou quais?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não Sei
Qual ou Quais? ____________________________________

2 Existe certificado digital válido para este site?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei

3 Este site oferece criptografia na troca de informações?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei

4 Em sua opinião, este site oferece segurança suficiente para você inserir
suas informações pessoais tais como usuário, senha, agência, conta, CPF,
etc.?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei
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SITE 4
1 Este site apresenta algum indicador de segurança? Qual ou quais?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não Sei
Qual ou Quais? ____________________________________

2 Existe certificado digital válido para este site?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei

3 Este site oferece criptografia na troca de informações?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei

4

Em sua opinião, este site oferece segurança suficiente para você inserir

suas informações pessoais tais como usuário, senha, agência, conta, CPF,
etc.?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei
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SITE 5
1 Este site apresenta algum indicador de segurança? Qual ou quais?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não Sei
Qual ou Quais? ____________________________________

2 Existe certificado digital válido para este site?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei

3 Este site oferece criptografia na troca de informações?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei

4

Em sua opinião, este site oferece segurança suficiente para você inserir

suas informações pessoais tais como usuário, senha, agência, conta, CPF,
etc.?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei
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Perguntas sobre o Teste Prático de Uso (após utilização do sistema de
segurança):
SITE 1
1 - Este site apresenta algum indicador de segurança? Qual ou quais?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não Sei
Qual ou Quais? ____________________________________

2 - Existe certificado digital válido para este site?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei

3 - Este site oferece criptografia na troca de informações?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei

4 - Em sua opinião, este site oferece segurança suficiente para você inserir suas
informações pessoais tais como usuário, senha, agência, conta, CPF, etc.?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei
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SITE 2
1 - Este site apresenta algum indicador de segurança? Qual ou quais?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não Sei
Qual ou Quais? ____________________________________

2 - Existe certificado digital válido para este site?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei

3 - Este site oferece criptografia na troca de informações?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei

4 - Em sua opinião, este site oferece segurança suficiente para você inserir suas
informações pessoais tais como usuário, senha, agência, conta, CPF, etc.?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei
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SITE 3
1 - Este site apresenta algum indicador de segurança? Qual ou quais?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não Sei
Qual ou Quais? ____________________________________

2 - Existe certificado digital válido para este site?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei

3 - Este site oferece criptografia na troca de informações?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei

4 - Em sua opinião, este site oferece segurança suficiente para você inserir suas
informações pessoais tais como usuário, senha, agência, conta, CPF, etc.?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei
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SITE 4
1 - Este site apresenta algum indicador de segurança? Qual ou quais?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não Sei
Qual ou Quais? ____________________________________

2 - Existe certificado digital válido para este site?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei

3 - Este site oferece criptografia na troca de informações?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei

4 - Em sua opinião, este site oferece segurança suficiente para você inserir suas
informações pessoais tais como usuário, senha, agência, conta, CPF, etc.?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei
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SITE 5
1 - Este site apresenta algum indicador de segurança? Qual ou quais?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não Sei
Qual ou Quais? ____________________________________

2 - Existe certificado digital válido para este site?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei

3 - Este site oferece criptografia na troca de informações?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei

4 - Em sua opinião, este site oferece segurança suficiente para você inserir suas
informações pessoais tais como usuário, senha, agência, conta, CPF, etc.?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei
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APÊNDICE B – Manual de Utilização do Sistema Security Addon Phishing
Manual de Utilização do Sistema Security Addon Phishing

Figura 55 – Imagem do sistema complementar Security Addon Phishing

Fonte: Autor

Para que serve ?
O sistema Security Addon Phishing foi criado para auxiliar o usuário de
Internet a se prevenir contra ataques phishing ou sites inseguros.

O que é Phishing?
Uma das mais antigas técnicas que se aproveita da vulnerabilidade humana
para capturar importantes informações através de falsificação de e-mails em nome
de empresas legítimas e ou sites fraudulentos.

O que são indicadores de segurança ?
São avisos visuais que os navegadores utilizam para revelar se existe alguma
segurança no site consultado.
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Como funciona?
O sistema funciona automaticamente em tempo real de acesso, identificando
sites inseguros ou possíveis sites phishing.
Forma automática: O sistema exibirá as seguintes informações na tentativa de
um site phishing (fraudulento) ou inseguro.

Figura 56 – Manual de utilização do sistema complementar - imagem do sistema
complementar Security Addon Phishing – forma automática

Fonte: Autor

Caso o usuário opte por continuar o acesso ao site, o sistema exibirá a
mensagem de aviso instruindo o usuário a criar uma senha específica para o
mesmo.
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Figura 57 – Manual de utilização do sistema complementar - imagem do sistema
complementar Security Addon Phishing – mensagem apresentada caso o usuário queira
continuar com o acesso ao site

Fonte: Autor

Forma Manual: O sistema pode ser utilizado também de forma manual
conforme descrições abaixo:

Figura 58 – Manual de utilização do sistema complementar - imagem do sistema
complementar Security Addon Phishing – forma manual

Fonte: Autor
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1 – Esta funcionalidade permite ao usuário verificar se um site já foi informado
como site phishing (fraudulento).

Figura 59 – Manual de utilização do sistema complementar - imagem do sistema
complementar Security Addon Phishing – funcionalidade – verificar site no Phishtank

Fonte: Autor

Phishtank é um site colaborativo que armazena informações sobre sites
phishing (fraudulentos).

Figura 60 – Manual de utilização do sistema complementar - imagem da página de consulta
do Phishtank redirecionada por meio do sistema complementar Security Addon Phishing –
funcionalidade – verificar (Phishtank)

Fonte: Autor
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2 – Esta funcionalidade permite ao usuário submeter um site para análise no
Phishtank.

Figura 61 – Manual de utilização do sistema complementar - imagem do sistema
complementar Security Addon Phishing – funcionalidade – denunciar (Phishtank)

Fonte: Autor

Os usuários do site podem submeter sites para análise e votar caso acreditem
se tratar de site fraudulento.

Figura 62 – Manual de utilização do sistema complementar - imagem da página de consulta
do Phishtank redirecionada por meio do sistema complementar Security Addon Phishing –
funcionalidade – denunciar (Phishtank)

Fonte: Autor

Um site inseguro não é, necessariamente, um site phishing . (Use essa
funcionalidade com cuidado).
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3 – Esta funcionalidade permite que o usuário crie senhas diferentes para sites
diferentes.

Figura 63 – Manual de utilização do sistema complementar - imagem do sistema
complementar Security Addon Phishing – funcionalidade – senha randômica

Fonte: Autor

Os atacantes utilizam páginas falsas para obter a senha do usuário sabendo
que, normalmente, os usuários utilizam senhas iguais para sites diferentes. Com
isso, é possível realizar fraudes em nome do usuário.
O sistema permite que sejam criadas senhas diferentes para sites diferentes,
conforme necessidade.

Figura 64 – Imagem do sistema complementar Security Addon Phishing – formulário para a
criação da senha randômica

Fonte: Autor

4 - Funcionalidade “Boas Práticas”

Figura 65 – Manual de utilização do sistema complementar - imagem do sistema
complementar Security Addon Phishing – funcionalidade – boas práticas

Fonte: Autor

Esta funcionalidade é um explicativo do que os usuários precisam saber para
não serem vítimas de sites phishing (fraudulentos) ou inseguros.
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5 – Funcionalidade “Mais Informações”

Figura 66 – Manual de utilização do sistema complementar - imagem do sistema
complementar Security Addon Phishing – funcionalidade – mais informações

Fonte: Autor

Esta funcionalidade contém um explicativo sobre os indicadores de segurança
que são apresentados no navegador Firefox para demonstrar se um site oferece
algum tipo de segurança:
Os indicadores de segurança envolvidos são:


Protocolo HTTPS, icone do cadeado e o certificado digital.
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APÊNDICE C – Resultado da pesquisa detalhado em gráficos contendo o teste
prático de uso anterior e posteriormente à implementação do sistema
complementar
Para o questionário sobre o teste prático de uso anteriormente à utilização do
sistema complementar, os seguintes resultados foram apurados:
Conforme figura 67, para o site http://www.itau.com.br antes do sistema
complementar – primeira questão, os seguintes dados foram levantados:


11,76% dos usuários identificaram indicadores de segurança incorretos



32,35% dos usuários identificaram ao menos 1 indicador de segurança correto



20,59% dos usuários informaram que o site não possui qualquer indicador de
segurança



35,29% informaram não saber identificar indicadores de segurança

Figura 67 – Resultados individuais – primeira questão – site I – antes da utilização do
sistema complementar

Site Itaú (Oficial) - Indicadores de Segurança
100.00%
50.00%

32.35%
11.76%

20.59%

35.29%

0.00%

Fonte: Autor

Conforme figura 68, para o site http://www.itau.com.br antes do sistema
complementar - segunda questão, os seguintes dados foram levantados:


8,82% dos usuários informaram que o site possui certificado digital válido



2,94% dos usuários informaram que o site não possui certificado digital válido



88,24 dos usuários informaram não saber se o site possui certificado digital
válido
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Figura 68 – Resultados individuais – segunda questão – site I – antes da utilização do
sistema complementar

Site Itaú (Oficial) - Certificado Digital
88.24%

100.00%

50.00%
8.82%

2.94%

0.00%
Sim

Não

Não Sei

Fonte: Autor

Conforme figura 69, para o site http://www.itau.com.br antes do sistema
complementar- terceira questão, os seguintes dados foram levantados:


14,71% dos usuários informaram que o site realiza troca de informações
criptografadas.



0,00 % dos usuários informaram que o site não realiza troca de informações
criptogradas.



85,29 dos usuários informaram não saber se o site realiza troca de informações
criptografadas.

Figura 69 – Resultados individuais – terceira questão – site I – antes da utilização do
sistema complementar

Site Itaú (Oficial) - Criptografia
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85.29%
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Não

Fonte: Autor

Não Sei
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Conforme figura 70, para o site http://www.itau.com.br antes do sistema
complementar - quarta questão, os seguintes dados foram levantados:


38,24% dos usuários acreditam que o site possui segurança suficiente para
inserir informações pessoais



17,65% dos usuários acreditam que o site não possui segurança suficiente para
inserir informações pessoais



44,12% dos usuários informaram não saber se o site possui segurança suficiente
para inserir informações pessoais.

Figura 70 – Resultados individuais – quarta questão – site I – antes da utilização do sistema
complementar

Site Itaú (Oficial) - Segurança Suficiente
50.00%
40.00%

44.12%
38.24%

30.00%
17.65%

20.00%
10.00%
0.00%
Sim

Não

Não Sei

Fonte: Autor

Conforme figura 71, para o site http://192.168.209.128 antes do sistema
complementar- primeira questão, os seguintes dados foram levantados:


17,65% dos usuários informaram que existem indicadores de segurança para o
site



35,29% dos usuários informaram que o site não possui qualquer indicador de
segurança



47,06% informaram não saber identificar indicadores de segurança.
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Figura 71 – Resultados individuais – primeira questão – site II – antes da utilização do
sistema complementar

Site Facebook (Phishing) - Indicadores de
Segurança
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47.06%
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20.00%

17.65%

0.00%
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Não Sei

Fonte: Autor

Conforme figura 72, para o site http://192.168.209.128 antes do sistema
complementar - segunda questão, os seguintes dados foram levantados:


0,00% dos usuários informaram que o site possui certificado digital válido



8,82% dos usuários informaram que o site não possui certificado digital válido



91,18% dos usuários informaram não saber se o site possui certificado digital
válido.

Figura 72 – Resultados individuais – segunda questão – site II – antes da utilização do
sistema complementar

Site Facebook (Phishing) - Certificado Digital
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Não Sei
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Conforme figura 73, para o site http://192.168.209.128 antes do sistema
complementar - terceira questão, os seguintes dados foram levantados:


8,82% dos usuários informaram que o site realiza troca de informações
criptografadas.



2,94% dos usuários informaram que o site não realiza troca de informações
criptogradas.



88,24% dos usuários informaram não saber se o site realiza troca de
informações criptografadas.

Figura 73 – Resultados individuais – terceira questão – site II – antes da utilização do
sistema complementar

Site Facebook (Phishing) - Criptografia
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Fonte: Autor

Conforme figura 74, para o site http://192.168.209.128 antes do sistema
complementar - quarta questão, os seguintes dados foram levantados:


32,35% dos usuários acreditam que o site possui segurança suficiente para
inserir informações pessoais



41,18% dos usuários acreditam que o site não possui segurança suficiente para
inserir informações pessoais



26,47% dos usuários informaram não saber se o site possui segurança suficiente
para inserir informações pessoais;
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Figura 74 – Resultados individuais – quarta questão – site II – antes da utilização do
sistema complementar

Site Facebook (Phishing) - Segurança
Suficiente
100.00%
50.00%

32.35%

41.18%
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0.00%
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Não

Não Sei

Fonte: Autor

Conforme figura 75, para o site http://www.bol.uol.com.br/ antes do sistema
complementar – primeira questão, os seguintes dados foram levantados:


14,71% dos usuários informaram que existem indicadores de segurança para o
site



20,59% dos usuários informaram que o site não possui qualquer indicador de
segurança



64,71% informaram não saber identificar indicadores de segurança

Figura 75 – Resultados individuais – primeira questão – site III – antes da utilização do
sistema complementar

Site BOL (Oficial) - Indicadores de Segurança
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Conforme figura 76, para o site http://www.bol.uol.com.br/ antes do sistema
complementar – segunda questão, os seguintes dados foram levantados:


0,00% dos usuários informaram que o site possui certificado digital válido



14,71% dos usuários informaram que o site não possui certificado digital válido



85,29% dos usuários informaram não saber se o site possui certificado digital
válido.

Figura 76 – Resultados individuais – segunda questão – site III – antes da utilização do
sistema complementar

Site BOL (Oficial) - Certificado Digital
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Fonte: Autor

Conforme figura 77, para o site http://www.bol.uol.com.br/ antes do sistema
complementar – terceira questão, os seguintes dados foram levantados:


2,94% dos usuários informaram que o site realiza troca de informações
criptografadas.



5,88% dos usuários informaram que o site não realiza troca de informações
criptogradas.



91,18% dos usuários informaram não saber se o site realiza troca de informações
criptografadas.
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Figura 77 – Resultados individuais – terceira questão – site III – antes da utilização do
sistema complementar

Site BOL (Oficial) - Criptografia
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Fonte: Autor

Conforme figura 78, para o site http://www.bol.uol.com.br/ antes do sistema
complementar – quarta questão, os seguintes dados foram levantados:


8,82% dos usuários acreditam que o site possui segurança suficiente para inserir
informações pessoais



44,12% dos usuários acreditam que o site não possui segurança suficiente para
inserir informações pessoais



47,06% dos usuários informaram não saber se o site possui segurança suficiente
para inserir informações pessoais;

Figura 78 – Resultados individuais – quarta questão – site III – antes da utilização do
sistema complementar
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Conforme figura 79, para o site https://pt-br.facebook.com/login/ antes do
sistema complementar – primeira questão, os seguintes dados foram levantados:


20,59% dos usuários identificaram indicadores de segurança incorretos



35,29% dos usuários identificaram ao menos 1 indicador de segurança correto



5,88% dos usuários informaram que o site não possui qualquer indicador de
segurança



38,24% informaram não saber identificar indicadores de segurança

Figura 79 – Resultados individuais – primeira questão – site IV – antes da utilização do
sistema complementar

Site Facebook (Oficial) - Indicadores de Segurança
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Fonte: Autor

Conforme figura 80, para o site https://pt-br.facebook.com/login/ antes do
sistema complementar – segunda questão, os seguintes dados foram levantados:


11,76% dos usuários informaram que o site possui certificado digital válido



2,94% dos usuários informaram que o site não possuia certificado digital válido



85,29% dos usuários informaram não saber se o site possui certificado digital
válido.
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Figura 80 – Resultados individuais – segunda questão – site IV – antes da utilização do
sistema complementar

Site Facebook (Oficial) - Certificado Digital
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Fonte: Autor

Conforme figura 81, para o site https://pt-br.facebook.com/login/ antes do
sistema complementar – terceira questão, os seguintes dados foram levantados:


14,71% dos usuários informaram que o site realiza troca de informações
criptografadas.



0,00% dos usuários informaram que o site não realiza troca de informações
criptogradas.



85,29% dos usuários informaram não saber se o site realiza troca de
informações criptografadas.

Figura 81 – Resultados individuais – terceira questão – site IV – antes da utilização do
sistema complementar
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Conforme figura 82, para o site https://pt-br.facebook.com/login/ antes do
sistema complementar – quarta questão, os seguintes dados foram levantados:


44,12% dos usuários acreditam que o site possui segurança suficiente para
inserir informações pessoais



23,53% dos usuários acreditam que o site não possui segurança suficiente para
inserir informações pessoais



32,35% dos usuários informaram não saber se o site possui segurança suficiente
para inserir informações pessoais;

Figura 82 – Resultados individuais – quarta questão – site IV – antes da utilização do
sistema complementar

Site Facebook (Oficial) - Segurança Suficiente
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Fonte: Autor

Conforme figura 83, para o site http://www.fishingfutebolclube.com.br/ antes
do sistema complementar – primeira questão, os seguintes dados foram levantados:


23,53% dos usuários informaram que existem indicadores de segurança para o
site



29,41% dos usuários informaram que o site não possui qualquer indicador de
segurança



47,06% informaram não saber identificar indicadores de segurança
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Figura 83 – Resultados individuais – primeira questão – site V – antes da utilização do
sistema complementar

Site Fishing (Inseguro) - Indicadores de Segurança
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Conforme figura 84, para o site http://www.fishingfutebolclube.com.br/ antes
do sistema complementar – segunda questão, os seguintes dados foram levantados:


2,94% dos usuários informaram que o site possui certificado digital válido



17,65% dos usuários informaram que o site não possuia certificado digital válido



79,41% dos usuários informaram não saber se o site possui certificado digital
válido

Figura 84 – Resultados individuais – segunda questão – site V – antes da utilização do
sistema complementar
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Conforme figura 85, para o site http://www.fishingfutebolclube.com.br/ antes
do sistema complementar – terceira questão, os seguintes dados foram levantados:


8,82% dos usuários informaram que o site realiza troca de informações
criptografadas.



8,82% dos usuários informaram que o site não realiza troca de informações
criptogradas.



82,35% dos usuários informaram não saber se o site realiza troca de
informações criptografadas.

Figura 85 – Resultados individuais – terceira questão – site V – antes da utilização do
sistema complementar
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Conforme figura 86, para o site http://www.fishingfutebolclube.com.br/ antes
do sistema complementar – quarta questão, os seguintes dados foram levantados:


17,65% dos usuários acreditam que o site possui segurança suficiente para
inserir informações pessoais



35,29% dos usuários acreditam que o site não possui segurança suficiente para
inserir informações pessoais



47,06% dos usuários informaram não saber se o site possui segurança suficiente
para inserir informações pessoais;
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Figura 86 – Resultados individuais – quarta questão – site V – antes da utilização do
sistema complementar

Site Fishing (Inseguro) - Segurança Suficiente
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Para o questionário sobre o teste prático de uso após a utilização do sistema
complementar, os seguintes resultados foram apurados:
Conforme figura 87, para o site http://www.itau.com.br após o uso do sistema
complementar – primeira questão, os seguintes dados foram levantados:


0% dos usuários identificaram indicadores de segurança incorretos



100,00% dos usuários identificaram ao menos 1 indicador de segurança correto



0,00% dos usuários informaram que o site não possui qualquer indicador de
segurança



0,00% informaram não saber identificar indicadores de segurança

Figura 87 – Resultados individuais – primeira questão – site I – após a utilização do sistema
complementar

Site Itaú (Oficial) - Indicadores de segurança
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Conforme figura 88, para o site http://www.itau.com.br após o uso do sistema
complementar – segunda questão, os seguintes dados foram levantados:


100,00% dos usuários informaram que o site possui certificado digital válido



0,00% dos usuários informaram que o site não possuia certificado digital válido



0,00% dos usuários informaram não saber se o site possui certificado digital
válido

Figura 88 – Resultados individuais – segunda questão – site I – após a utilização do sistema
complementar
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Conforme figura 89, para o site http://www.itau.com.br após o uso do sistema
complementar – terceira questão, os seguintes dados foram levantados:


100,00% dos usuários informaram que o site realiza troca de informações
criptografadas.



0,00% dos usuários informaram que o site não realiza troca de informações
criptogradas.



0,00% dos usuários informaram não saber se o site realiza troca de informações
criptografadas.
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Figura 89 – Resultados individuais – terceira questão – site I – após a utilização do sistema
complementar
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Conforme figura 90, para o site http://www.itau.com.br após o uso do sistema
complementar – quarta questão, os seguintes dados foram levantados:


94,12% dos usuários acreditam que o site possui segurança suficiente para
inserir informações pessoais



0,00% dos usuários acreditam que o site não possui segurança suficiente para
inserir informações pessoais



5,88% dos usuários informaram não saber se o site possui segurança suficiente
para inserir informações pessoais.

Figura 90 – Resultados individuais – quarta questão – site I – após a utilização do sistema
complementar
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Conforme figura 91, para o site http://192.168.209.128 após uso do sistema
complementar – primeira questão, os seguintes dados foram levantados:


0,00% dos usuários informaram que existem indicadores de segurança para o
site



100,00% dos usuários informaram que o site não possui qualquer indicador de
segurança



0,00% informaram não saber identificar indicadores de segurança.

Figura 91 – Resultados individuais – primeira questão – site II – após a utilização do
sistema complementar
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Conforme figura 92, para o site http://192.168.209.128 após uso do sistema
complementar – segunda questão, os seguintes dados foram levantados:


0,00% dos usuários informaram que o site possui certificado digital válido



100,00% dos usuários informaram que o site não possui certificado digital válido



0,00% dos usuários informaram não saber se o site possui certificado digital
válido.
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Figura 92 – Resultados individuais – segunda questão – site II – após a utilização do
sistema complementar
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Conforme figura 93, para o site http://192.168.209.128 após uso do sistema
complementar – terceira questão, os seguintes dados foram levantados:


0,00% dos usuários informaram que o site realiza troca de informações
criptografadas.



100,00% dos usuários informaram que o site não realiza troca de informações
criptogradas.



0,00% dos usuários informaram não saber se o site realiza troca de informações
criptografadas.

Figura 93 – Resultados individuais – terceira questão – site II – após a utilização do sistema
complementar
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Conforme figura 94, para o site http://192.168.209.128 após uso do sistema
complementar – quarta questão, os seguintes dados foram levantados:


0,00% dos usuários acreditam que o site possui segurança suficiente para inserir
informações pessoais



100,00% dos usuários acreditam que o site não possui segurança suficiente para
inserir informações pessoais



0,00% dos usuários informaram não saber se o site possui segurança suficiente
para inserir informações pessoais.

Figura 94 – Resultados individuais – quarta questão – site II – após a utilização do sistema
complementar
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Conforme figura 95, para o site http://www.bol.uol.com.br/ após o uso do
sistema complementar – primeira questão, os seguintes dados foram levantados:


0,00% dos usuários informaram que existem indicadores de segurança para o
site



100,00% dos usuários informaram que o site não possui qualquer indicador de
segurança



0,00% informaram não saber identificar indicadores de segurança
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Figura 95 – Resultados individuais – primeira questão – site III – após a utilização do
sistema complementar
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Conforme figura 96, para o site http://www.bol.uol.com.br/ após o uso do
sistema complementar – segunda questão, os seguintes dados foram levantados:


0,00% dos usuários informaram que o site possui certificado digital válido



100,00% dos usuários informaram que o site não possui certificado digital válido



0,00% dos usuários informaram não saber se o site possui certificado digital
válido.

Figura 96 – Resultados individuais – segunda questão – site III – após a utilização do
sistema complementar
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Conforme figura 97, para o site http://www.bol.uol.com.br/ após o uso do
sistema complementar – terceira questão, os seguintes dados foram levantados:


0,00% dos usuários informaram que o site realiza troca de informações
criptografadas.



100,00% dos usuários informaram que o site não realiza troca de informações
criptogradas.



0,00% dos usuários informaram não saber se o site realiza troca de informações
criptografadas.

Figura 97 – Resultados individuais – terceira questão – site III – após a utilização do
sistema complementar
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Conforme figura 98, para o site http://www.bol.uol.com.br/ após o uso do
sistema complementar – quarta questão, os seguintes dados foram levantados:


2,94% dos usuários acreditam que o site possui segurança suficiente para inserir
informações pessoais



97,06% dos usuários acreditam que o site não possui segurança suficiente para
inserir informações pessoais



0,00% dos usuários informaram não saber se o site possui segurança suficiente
para inserir informações pessoais.

131

Figura 98 – Resultados individuais – quarta questão – site III – após a utilização do sistema
complementar
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Conforme figura 99, para o site https://pt-br.facebook.com/login/ após o uso
do sistema complementar – primeira questão, os seguintes dados foram levantados:


0% dos usuários identificaram indicadores de segurança incorretos



100,00% dos usuários identificaram ao menos 1 indicador de segurança correto



0,00% dos usuários informaram que o site não possui qualquer indicador de
segurança



0,00% informaram não saber identificar indicadores de segurança.

Figura 99 – Resultados individuais – primeira questão – site IV – após a utilização do
sistema complementar
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Conforme figura 100, para o site https://pt-br.facebook.com/login/ após o uso
do sistema complementar – segunda questão, os seguintes dados foram levantados:


100,00% dos usuários informaram que o site possui certificado digital válido



0,00% dos usuários informaram que o site não possui certificado digital válido



0,00% dos usuários informaram não saber se o site possui certificado digital
válido.

Figura 100 – Resultados individuais – segunda questão – site IV – após a utilização do
sistema complementar
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Conforme figura 101, para o site https://pt-br.facebook.com/login/ após o uso
do sistema complementar – terceira questão, os seguintes dados foram levantados:


100,00% dos usuários informaram que o site realiza troca de informações
criptografadas.



0,00% dos usuários informaram que o site não realiza troca de informações
criptogradas.



0,00% dos usuários informaram não saber se o site realiza troca de informações
criptografadas.
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Figura 101 – Resultados individuais – terceira questão – site IV – após a utilização do
sistema complementar
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Conforme figura 102, para o site https://pt-br.facebook.com/login/ após o uso
do sistema complementar – quarta questão, os seguintes dados foram levantados:


97,06% dos usuários acreditam que o site possui segurança suficiente para
inserir informações pessoais



2,94% dos usuários acreditam que o site não possui segurança suficiente para
inserir informações pessoais



0,00% dos usuários informaram não saber se o site possui segurança suficiente
para inserir informações pessoais.

Figura 102 – Resultados individuais – quarta questão – site IV – após a utilização do
sistema complementar
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Conforme figura 103, para o site http://www.fishingfutebolclube.com.br após o
uso do sistema complementar – primeira questão, os seguintes dados foram
levantados:


0,00% dos usuários informaram que existem indicadores de segurança para o
site



100,00% dos usuários informaram que o site não possui qualquer indicador de
segurança



0,00% informaram não saber identificar indicadores de segurança.

Figura 103 – Resultados individuais – primeira questão – site V – após a utilização do
sistema complementar
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Conforme figura 104, para o site http://www.fishingfutebolclube.com.br após o
uso do sistema complementar – segunda questão, os seguintes dados foram
levantados:


0,00% dos usuários informaram que o site possui certificado digital válido



100,00% dos usuários informaram que o site não possui certificado digital válido



0,00% dos usuários informaram não saber se o site possui certificado digital
válido.
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Figura 104 – Resultados individuais – segunda questão – site V – após a utilização do
sistema complementar
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Conforme figura 105, para o site http://www.fishingfutebolclube.com.br após o
uso do sistema complementar – terceira questão, os seguintes dados foram
levantados:


0,00% dos usuários informaram que o site realiza troca de informações
criptografadas.



100,00% dos usuários informaram que o site não realiza troca de informações
criptogradas.



0,00% dos usuários informaram não saber se o site realiza troca de informações
criptografadas.

Figura 105 – Resultados individuais – terceira questão – site V – após a utilização do
sistema complementar
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Conforme figura 106, para o site http://www.fishingfutebolclube.com.br após o
uso do sistema complementar – quarta questão, os seguintes dados foram
levantados:


2,94% dos usuários acreditam que o site possui segurança suficiente para inserir
informações pessoais



97,06% dos usuários acreditam que o site não possui segurança suficiente para
inserir informações pessoais



0,00% dos usuários informaram não saber se o site possui segurança suficiente
para inserir informações pessoais.

Figura 106 – Resultados individuais – quarta questão – site V – após a utilização do sistema
complementar
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Para as fases 2 e 3 da pesquisa, referentes ao teste prático de uso anterior e
posteriomente à utilização do sistema complementar, os resultados foram apurados
conforme tabela 12.
Os gráficos subsequentes a esta tabela ilustram os dados apurados por
ordem de site e por ordem de questões.
A descrição dos resultados também é apresentada por ordem de site e por
ordem de questões.
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Tabela 12 – Resultados comparativos – fases 2 e 3 – teste prático de uso

Fonte: Autor
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Conforme tabela 12 e figura 107, para o site https://www.itau.com.br/ primeira
questão, os seguintes resultados comparativos foram levantados:


11,76% dos usuários informaram indicadores de segurança incorretos
antes comparado a 0% após a utilização do sistema complementar



32,35% dos usuários identificaram ao menos 1 indicador de segurança
correto antes comparado a 100% de usuários após a utilização do
sistema complementar



20,59% dos usuários informaram que o site não possui qualquer
indicador de segurança antes comparado a 0% após a utilização do
sistema complementar



35,29% informaram não saber identificar indicadores de segurança
antes comparado a 0% após a utilização do sistema complementar

Figura 107 – Resultados comparativos – primeira questão – site I – antes e depois da
utilização do sistema complementar
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Conforme tabela 12 apresentada anteriormente e figura 108, para o site
https://www.itau.com.br/ segunda questão, os seguintes resultados comparativos
foram levantados:


8,82% dos usuários informaram que o site possui certificado digital
válido antes comparado a 100% dos usuários após utilização do
sistema complementar
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2,94% dos usuários informaram que o site não possuia certificado
digital antes comparado a 0% após utilização do sistema complementar



88,24% dos usuários informaram não saber se o site possui certificado
digital antes comparado a 0% após utilização do sistema complementar

Figura 108 – Resultados comparativos – segunda questão – site I – antes e depois da
utilização do sistema complementar
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Conforme tabela 12 apresentada anteriormente e figura 109, para o site
https://www.itau.com.br/

terceira questão, os seguintes resultados comparativos

foram levantados:


14,71% dos usuários informaram que o site realiza troca de
informações criptografadas antes comparado a 100% de usuários após
utlização do sistema complementar.



85,29% dos usuários informaram não saber se o site realiza troca de
informações criptografadas antes comparado a 0% após utlização do
sistema complementar.
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Figura 109 – Resultados comparativos – terceira questão – site I – antes e depois da
utilização do sistema complementar
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Conforme tabela 12 apresentada anteriormente e figura 110, para o site
https://www.itau.com.br/

quarta questão, os seguintes resultados comparativos

foram levantados:


38,24% dos usuários acreditam que o site possui segurança suficiente
para inserir informações pessoais antes comparado a 94,12% após
utilização do sistema complementar.



17,65% dos usuários acreditam que o site não possui segurança
suficiente para inserir informações pessoais antes comparado a 0%
após utilização do sistema complementar



44,12% dos usuários informaram não saber se o site possui segurança
suficiente antes comparado a 5,88% após utilização do sistema
complementar.
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Figura 110 – Resultados comparativos – quarta questão – site I – antes e depois da
utilização do sistema complementar
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Conforme tabela 12 apresentada anteriormente e figura 111, para o site
Facebook (phishing) - http://192.168.209.128 primeira questão, os seguintes
resultados comparativos foram levantados:


17,65% dos usuários informaram existência de indicadores de
segurança antes comparado a 0% após a utilização do sistema
complementar



35,29% dos usuários informaram que o site não possui qualquer
indicador de segurança antes comparado a 100% após a utilização do
sistema complementar



47,06% informaram não saber identificar indicadores de segurança
antes comparado a 0% após a utilização do sistema complementar.

Figura 111 – Resultados comparativos – primeira questão – site II – antes e depois da
utilização do sistema complementar
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Conforme tabela 12 apresentada anteriormente e figura 112, para o site
Facebook (phishing) - http://192.168.209.128 segunda questão, os seguintes
resultados comparativos foram levantados:


8,82% dos usuários informaram que o site não possuia certificado
digital

antes comparado a 100% após utilização do sistema

complementar


91,18% dos usuários informaram que não sabiam se o site possuia
certificado digital antes comparado a 0% após utilização do sistema
complementar.

Figura 112 – Resultados comparativos – segunda questão – site II – antes e depois da
utilização do sistema complementar
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Conforme tabela 12 apresentada anteriormente e figura 113, para o site
Facebook (phishing) - http://192.168.209.128 terceira questão, os seguintes
resultados comparativos foram levantados:


8,82% dos usuários informaram que o site realiza troca de informações
criptografadas antes comparado a 0% de usuários após utlização do
sistema complementar.



2,94% dos usuários informaram que o site não realiza troca de
informações criptografadas antes comparado a 100% após utlização do
sistema complementar.
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88,24% dos usuários informaram não saber se o site realiza troca de
informações criptografadas antes comparado a 0% após utlização do
sistema complementar.

Figura 113 – Resultados comparativos – terceira questão – site II – antes e depois da
utilização do sistema complementar
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Conforme tabela 12 apresentada anteriormente e figura 114, para o site
Facebook (phishing) - http://192.168.209.128 quarta questão, os seguintes
resultados comparativos foram levantados:


32,35% dos usuários acreditam que o site possui segurança suficiente
para inserir informações pessoais antes comparado a 0,00% após
utilização do sistema complementar.



41,18% dos usuários acreditam que o site não possui segurança
suficiente para inserir informações pessoais antes comparado a 100%
após utilização do sistema complementar



26,47% dos usuários informaram não saber se o site possui segurança
suficiente antes comparado a 0% após utilização do sistema
complementar.
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Figura 114 – Resultados comparativos – quarta questão – site II – antes e depois da
utilização do sistema complementar
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Conforme tabela 12 apresentada anteriormente e figura 115, para o site
http://www.bol.com.br/ primeira questão, os seguintes resultados comparativos foram
levantados:


14,71% dos usuários informaram existência de indicadores de
segurança antes comparado a 0% após a utilização do sistema
complementar



20,59% dos usuários informaram que o site não possui qualquer
indicador de segurança antes comparado a 100% após a utilização do
sistema complementar



64,71% informaram não saber identificar indicadores de segurança
antes comparado a 0% após a utilização do sistema complementar.

Figura 115 – Resultados comparativos – primeira questão – site III – antes e depois da
utilização do sistema complementar
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Conforme tabela 12 apresentada anteriormente e figura 116, para o site
http://www.bol.com.br/ segunda questão, os seguintes resultados comparativos
foram levantados:


14,71% dos usuários informaram que o site não possuia certificado
digital

antes comparado a 100% após utilização do sistema

complementar


85,29% dos usuários informaram não saber se o site possui certificado
digital

antes

comparado

a

0%

após

utilização

do

sistema

complementar.
Figura 116 – Resultados comparativos – segunda questão – site III – antes e depois da
utilização do sistema complementar
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Conforme tabela 12 apresentada anteriormente e figura 117, para o site
http://www.bol.com.br/ terceira questão, os seguintes resultados comparativos foram
levantados:


2,94% dos usuários informaram que o site realiza troca de informações
criptografadas antes comparado a 0% de usuários após utlização do
sistema complementar.



5,88% dos usuários informaram que o site não realiza troca de
informações criptografadas antes comparado a 100% de usuários após
utlização do sistema complementar.



91,18% dos usuários informaram não saber se o site realiza troca de
informações criptografadas antes comparado a 0% após utlização do
sistema complementar.
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Figura 117 – Resultados comparativos – terceira questão – site III – antes e depois da
utilização do sistema complementar
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Conforme tabela 12 apresentada anteriormente e figura 118, para o site
http://www.bol.com.br/ terceira questão, os seguintes resultados comparativos foram
levantados:


8,82% dos usuários acreditam que o site possui segurança suficiente
para inserir informações pessoais antes comparado a 2,94% após
utilização do sistema complementar.



44,12% dos usuários acreditam que o site não possui segurança
suficiente para inserir informações pessoais antes comparado a
97,06% após utilização do sistema complementar



47,06% dos usuários informaram não saber se o site possui segurança
suficiente antes comparado a 0,00% após utilização do sistema
complementar.

Figura 118 – Resultados comparativos – quarta questão – site III – antes e depois da
utilização do sistema complementar
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Conforme tabela 12 apresentada anteriormente e figura 119, para o site
https://pt-br.facebook.com/login/

primeira

questão,

os

seguintes

resultados

comparativos foram levantados:


20,59% dos usuários informaram indicadores de segurança incorretos
antes comparado a 0% após a utilização do sistema complementar



35,29% dos usuários identificaram ao menos 1 indicador de segurança
correto antes comparado a 100% de usuários após a utilização do
sistema complementar



5,88% dos usuários informaram que o site não possui qualquer
indicador de segurança antes comparado a 0% após a utilização do
sistema complementar



38,24% informaram não saber identificar indicadores de segurança
antes comparado a 0% após a utilização do sistema complementar.

Figura 119 – Resultados comparativos – primeira questão – site IV – antes e depois da
utilização do sistema complementar
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Conforme tabela 12 apresentada anteriormente e figura 120, para o site
https://pt-br.facebook.com/login/

segunda

questão,

os

seguintes

resultados

comparativos foram levantados:


11,76% dos usuários informaram que o site possui certificado digital
válido antes comparado a 100% dos usuários após utilização do
sistema complementar.
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2,94% dos usuários informaram que o site não possuia certificado
digital antes comparado a 0% após utilização do sistema complementar



85,29% dos usuários informaram não saber se o site possui certificado
digital

antes

comparado

a

0%

após

utilização

do

sistema

complementar.

Figura 120 – Resultados comparativos – segunda questão – site IV – antes e depois da
utilização do sistema complementar
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Conforme tabela 12 apresentada anteriormente e figura 121, para o site
https://pt-br.facebook.com/login/

terceira

questão,

os

seguintes

resultados

comparativos foram levantados:


14,71% dos usuários informaram que o site realiza troca de
informações criptografadas antes comparado a 100% de usuários após
utlização do sistema complementar.



85,29% dos usuários informaram não saber se o site realiza troca de
informações criptografadas antes comparado a 0% após utlização do
sistema complementar.
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Figura 121 – Resultados comparativos – terceira questão – site IV – antes e depois da
utilização do sistema complementar
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Conforme tabela 12 apresentada anteriormente e figura 122, para o site
https://pt-br.facebook.com/login/

quarta

questão,

os

seguintes

resultados

comparativos foram levantados:


44,12% dos usuários acreditam que o site possui segurança suficiente
para inserir informações pessoais antes comparado a 97,06% após
utilização do sistema complementar.



23,53% dos usuários acreditam que o site não possui segurança
suficiente para inserir informações pessoais antes comparado a 2,94%
após utilização do sistema complementar



32,35% dos usuários informaram não saber se o site possui segurança
suficiente antes comparado a 0,00% após utilização do sistema
complementar.

Figura 122 – Resultados comparativos – quarta questão – site IV – antes e depois da
utilização do sistema complementar
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Conforme tabela 12 apresentada anteriormente e figura 123, para o site
http://www.fishingfutebolclube.com.br primeira questão, os seguintes resultados
comparativos foram levantados:


23,53% dos usuários informaram a existência de indicadores de
segurança incorretamente antes comparado a 0% após a utilização do
sistema complementar



29,41% dos usuários informaram que o site não possui qualquer
indicador de segurança antes comparado a 100% após a utilização do
sistema complementar



47,06% informaram não saber identificar indicadores de segurança
antes comparado a 0% após a utilização do sistema complementar.

Figura 123 – Resultados comparativos – primeira questão – site V – antes e depois da
utilização do sistema complementar
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Conforme tabela 12 apresentada anteriormente e figura 124, para o site
http://www.fishingfutebolclube.com.br segunda questão, os seguintes resultados
comparativos foram levantados:


2,94% dos usuários informaram que o site possui certificado digital
válido antes comparado a 0% dos usuários após utilização do sistema
complementar.
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17,65% dos usuários informaram que o site não possuia certificado
digital antes comparado a 100% após utilização do sistema
complementar



79,41% dos usuários informaram não saber se o site possui certificado
digital antes comparado a 0% após utilização do sistema complementar

Figura 124 – Resultados comparativos – segunda questão – site V – antes e depois da
utilização do sistema complementar
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Conforme tabela 12 apresentada anteriormente e figura 125, para o site
http://www.fishingfutebolclube.com.br terceira questão, os seguintes resultados
comparativos foram levantados:


8,82% dos usuários informaram que o site realiza troca de informações
criptografadas antes comparado a 0% de usuários após utlização do
sistema complementar.



8,82% dos usuários informaram que o site não realiza troca de
informações criptografadas antes comparado a 100% de usuários após
utlização do sistema complementar.



82,35% dos usuários informaram não saber se o site realiza troca de
informações criptografadas antes comparado a 0% após utlização do
sistema complementar.
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Figura 125 – Resultados comparativos – terceira questão – site V – antes e depois da
utilização do sistema complementar
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Conforme tabela 12 apresentada anteriormente e figura 126, para o site
http://www.fishingfutebolclube.com.br quarta questão, os seguintes resultados
comparativos foram levantados:


17,65% dos usuários acreditam que o site possui segurança suficiente
para inserir informações pessoais antes comparado a 2,94% após
utilização do sistema complementar.



35,29% dos usuários acreditam que o site não possui segurança
suficiente para inserir informações pessoais antes comparado a
97,06% após utilização do sistema complementar



47,06% dos usuários informaram não saber se o site possui segurança
suficiente antes comparado a 0% após utilização do sistema
complementar.

Figura 126 – Resultados comparativos – quarta questão - site V – antes e depois da
utilização do sistema complementar
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APÊNDICE D – Fluxogramas dos estágios do método de prevenção e combate
ao phishing
Figura 127 – Fluxograma do Método de Prevenção e Combate ao Phishing envolvendo
todos os estágios

Fonte: Autor
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Figura 128 – Fluxograma do estágio de prevenção por identificação

Fonte: Autor
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Figura 129 – Fluxograma do estágio de prevenção por capacitação

Fonte: Autor
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Figura 130 – Fluxograma do estágio de combate

Fonte: Autor
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APÊNDICE E – Código de desenvolvimento utilizado no add-on do Firefox
var buttons = require("sdk/ui/button/action");
var tabs = require("sdk/tabs");
var self = require("sdk/self");
require("sdk/tabs").on("activate", activateURL);
require("sdk/tabs").on("ready", readyURL);
var data = require("sdk/self").data;
var url = "";
var isHttps = false;
var urlRoot = "";
var isIPUrl = false;
var havePassField = false;
var haveCPFField = false;
var button = buttons.ActionButton({
id: "Security-Addon",
label: "Security Addon Phishing",
icon: {
"16": "./icon16.png",
"32": "./icon32.png",
"64": "./icon64.png"
},
onClick: handleClick
});
var mensagem = require("sdk/panel").Panel({
width: 600,
height: 400,
contentURL: data.url("msgbox.html"),
contentScriptFile: data.url("msgbox.js")
});
function readyURL(tab) {
url = "";
isHttps = false;
urlRoot = "";
isIPUrl = false;
havePassField = false;
haveCPFField = false;
url = tab.url;
isHttps = (url.indexOf("https://") >=0);
urlRoot = url.substring(url.indexOf("://") + 3,url.indexOf("/",url.indexOf("://") +
3));
isIPUrl = isIp(urlRoot);
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if (!isHttps) {
worker = tab.attach({contentScriptFile: data.url("securitecore.js")});
worker.port.emit("validarPagina", isIPUrl,isHttps,true);
worker.port.on('abrirSite', function (site) {
console.log("Abrir Pagina:" + site);
tabs.open(site);
});
worker.port.on('atualizarDados', function (hpf,fcf) {
havePassField = hpf;
haveCPFField = fcf;
button.icon = null;
});
}
}
function activateURL(tab) {
url = "";
isHttps = false;
urlRoot = "";
isIPUrl = false;
havePassField = false;
haveCPFField = false;
url = tab.url;
isHttps = (url.indexOf("https://") >=0);
urlRoot = url.substring(url.indexOf("://") + 3,url.indexOf("/",url.indexOf("://") +
3));
isIPUrl = isIp(urlRoot);
if (!isHttps) {
worker = tab.attach({contentScriptFile: data.url("securitecore.js")});
worker.port.emit("validarPagina", isIPUrl,isHttps,false);
worker.port.on('atualizarDados', function (hpf,fcf) {
havePassField = hpf;
haveCPFField = fcf;
button.icon = null;
});
}
}
function isIp(ip) {
var d = ip.split('.'), i = d.length;
if (i!=4) return false;
var ok = true;
while (i-- && ok && i > 0) {
ok = false;
if (d[i].length!=0) if (parseInt(d[i])) if (d[i]>-1 && d[i]<256) ok = true;
}
return ok;
}
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function handleClick(state) {
mensagem.show();
mensagem.port.emit("validarPagina",
isIPUrl,isHttps,havePassField,haveCPFField);
}

url,

var txtMsg = document.getElementById("txtMsg");
self.port.on('validarPagina', function(url,isIPUrl,isHttps,havePassField,haveCPFField)
{
txtMsg.innerHTML = "";
var msg = "";
if (isIPUrl){
msg += "- Endereco URL nao e um IP.<br>";
}
if ((havePassField) && (!isHttps)){
msg += "- Solicitacao
criptografia.<br>";
}

de

senha

em

pagina

HTTP

sem

if ((haveCPFField) && (!isHttps)){
msg += "- Solicitacao de CPF em pagina HTTP sem criptografia.<br>";
}
if (url != "") txtMsg.innerHTML += "<b>Pagina: </b>" + url + "<br>";
if (msg != "") {
txtMsg.innerHTML += "<font color='red'><b>Essa pagina e insegura
!!!</b></font><br>" ;
txtMsg.innerHTML += msg;
txtMsg.innerHTML += "<br>";
}
});
self.port.on('validarPagina', function(isIP, isSSL, isReady) {
var titulo = "Security Addon Phishing";
var inputs = document.getElementsByTagName('input');
var havePassField = false;
var haveCPFField = false;
var isIPUrl = isIP;
var isHttps = isSSL;
var msg = "";
for(var i = 0; i < inputs.length; i++) {
if(inputs[i].value.toLowerCase().indexOf("cpf") >= 0) {
haveCPFField = true;
}
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if(inputs[i].type.toLowerCase().indexOf("password") >= 0) {
havePassField = true;
}
}
if (isIPUrl){
msg += "- Endereco URL e um IP.\n";
}
if ((havePassField) && (!isHttps)){
msg += "- Solicitacao de senha em pagina HTTP sem criptografia.";
}
if ((haveCPFField) && (!isHttps)){
msg += "- Solicitacao de CPF em pagina HTTP sem criptografia.";
}
self.port.emit("atualizarDados", havePassField,haveCPFField);
if ((msg != "") && (isReady)) {
msg += "Deseja abrir o site www.phishtank.com para verificar esse site
?"
var strconfirm = confirm(titulo + "Essa pagina e insegura !!!" + msg);
if (strconfirm){
self.port.emit("abrirSite", "https://www.phishtank.com/");
}
}
});
‘

