
 
 

Universidade de Pernambuco - UPE 

Campus Garanhuns 

Licenciatura em Computação 

 
 
 
 
 
 

 

WILLIAM FERREIRA DE BARROS 

 

UM MAPEAMENTO SISTEMÁTICO SOBRE O TIPO 

DE ATAQUE PHISHING 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 

 

 

Garanhuns 

Dezembro, 2018 



 
 

WILLIAM FERREIRA DE BARROS 

 

 

 

UM MAPEAMENTO SISTEMÁTICO SOBRE O TIPO 

DE ATAQUE PHISHING 

 

 

Monografia apresentada como requisito 

parcial para obtenção do diploma de 

Licenciado em Computação pela 

Universidade de Pernambuco - Campus 

Garanhuns. 

ORIENTADORA:  

Maria Vitoria Ribas de Oliveira Lima 

 

 

 

 

Garanhuns 

Dezembro, 2018 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 Aos meus pais Nelsivan Carvalho de Barros e Eleuzina Ferreira de Lima e 

a minha irmã Sthefany Ferreira de Barros, por sempre me darem todo apoio 

incondicional para que eu continuasse na vida acadêmica. 

 A minha orientadora Vitoria Ribas de Oliveira Lima, que acolheu o meu 

trabalho em um momento complicado e me dar as orientações necessárias. 

 Ao meu antigo professor e orientador Andson Marreiro Balieiro, que me 

ajudou a fomentar toda a base deste trabalho do qual sou muito grato. 

 A minha companheira e noiva Brenda Geovana G. de Lima, da qual foi a 

pessoa mais importante para mim neste ano que foi bastante complicado, que 

me deu toda ajuda e apoio para que eu não desistisse. 

 A todos os incríveis amigos que fiz na vida acadêmica dos quais nunca 

esquecerei pela amizade e respeito. 

 E a todos que de alguma forma me ajudaram direta ou indiretamente na 

minha vida acadêmica. 

  



 
 

RESUMO 
 

Com a popularização de dispositivos, aplicativos e serviços de internet, 

muitas atividades foram automatizadas para facilitar a vida das pessoas, com 

isso muito mais pessoas estão se utilizando da internet, inclusive criminosos 

virtuais que fazem uso das mais variadas técnicas para fazer roubo de 

identidade digital, uma dessas técnicas é o Phishing. Existem diversos trabalhos 

na literatura que tratam sobre o Phishing e falam sobre técnicas usadas para 

realizar e como combatê-lo. Entretanto, poucos proporcionam uma visão dos 

estudos na área, como eles são estruturados e os seus benefícios. Neste aspecto, 

este trabalho realiza um mapeamento sistemático sobre esse tipo de ataque 

principalmente no âmbito nacional (Brasil) ou escritos em língua portuguesa. 

Assim sendo, este trabalho identifica os elementos que compõem esses 

trabalhos, suas características e objetivos, como também identificar os tipos de 

Phishing, as técnicas utilizadas para realizar o ataque e meios de 

prevenir/combater o Phishing.  

 

Palavras-chave: Phishing, Roubo de Identidade Digital, Mapeamento 

Sistemático. 

  



 
 

ABSTRACT 
 

With the popularization of devices, applications and internet services, 

many activities have been automated to make life easier for people, with a lot 

more people are using the internet, including virtual criminals who use the most 

varied techniques to make digital identity theft , one of these techniques is 

Phishing. There are several works in the literature that deal with Phishing and 

talk about techniques used to accomplish and how to combat it. However, few 

provide insight into the studies in the field, how they are structured, and their 

benefits. In this aspect, this work makes a systematic mapping on this type of 

attack mainly in the national scope (Brazil) or written in Portuguese language. 

Thus, this work identifies the elements that compose these works, their 

characteristics and objectives, as well as identify the types of Phishing, the 

techniques used to carry out the attack and means to prevent / combat 

Phishing. 

 

Keywords: Phishing, Digital Identity Theft, Systematic Mapping. 
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1. INTRODUÇÃO 

Cada vez mais as pessoas estão utilizando a internet para realizar tarefas e 

resolver problemas do cotidiano, como por exemplo, fazer compras, socializar, 

trabalhar, realizar transferências bancárias e entre várias outras atividades. Ao 

mesmo tempo em que isso facilita a vida das pessoas, também abre espaço para 

pessoas mal-intencionadas realizarem ataques dos mais diversos tipos em cima 

dessas facilidades. Um exemplo de um tipo de ataque é o Phishing. 

Segundo Gomes (2015) Phishing é um tipo de Roubo de Identidade Digital 

(RID), é o ato de roubar informações do usuário, fingindo ser uma entidade 

confiável e legítima, que afeta tanto usuários de computadores pessoais, quanto 

de dispositivos móveis. Assim o Phishing se torna extremamente perigoso, pois 

qualquer pessoa com um dispositivo conectado à internet pode ser uma vítima, 

acessando um site falso, por exemplo.  

Para Xiang et al. (2011) o Phishing é uma página Web que copia um site 

conhecido ou parte dele e inclui um formulário para adquirir informações 

sensíveis. A maioria dos ataques de Phishing tem como finalidade ganhos 

financeiros. Neles, o atacante se passa por um banco, enviando um formulário 

falso por e-mail, que é uma das formas mais usadas para praticar o Phishing, e 

solicita informações pessoais do usuário para acessar sua conta bancária 

indevidamente. 

Xiang et al. (2011) ainda cita um prejuízo financeiro nos EUA de mais de 3 

bilhões de dólares em 2007, ou seja, é problema sério que precisa ser evitado 

com mais eficiência, pois pode causar consequências como gastos de dinheiro e 

tempo, danos morais e alguns casos danos físicos e psicológicos.  

Existem diversos trabalhos sobre Phishing na literatura, onde áreas   como 

segurança da informação, rede de computadores, segurança na web são 

envolvidas. Além disso, há outros que abordam aspectos mais específicos de um 

determinado problema envolvendo o Phishing tais como identificação e 

prevenção de tipos específicos de Phishing. Entretanto, há poucos trabalhos que 

apresentam uma análise qualitativa atualizada dos trabalhos propostos na 

literatura sobre Phishing, como também não há um mapeamento sistemático 



 
 

sobre o mesmo. Dessa forma é importante fazer um mapeamento sistemático 

para entender mais sobre o Phishing, verificar formas de prevenção a esse tipo 

de ataque, como tais trabalhos podem ser classificados e quais os desafios ainda 

existentes nesta área.   

Este trabalho consiste em analisar o que existe na literatura sobre o 

Phishing, os casos mais recorrentes, os seus tipos, o que está sendo feito para 

detectá-lo e preveni-lo para assim responder perguntas como: O que é 

Phishing? Qual a diferença entre Phishing e Spam? Quais são as técnicas que 

mais estão sendo utilizadas para realizar o Phishing? Como adotar medidas 

contra o Phishing? Além disso, através da metodologia de mapeamento 

sistemático, uma classificação dos trabalhos será conduzida para tornar o 

estudo desta área mais didático.   

 

1.1. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo principal desenvolver entendimento 

sobre o Phishing, das técnicas utilizadas para realizar o Phishing e medidas de 

prevenção sobre esse tipo de ataque, utilizando o método de mapeamento 

sistemático da literatura para alcançar tais objetivos. Os objetivos específicos 

são respectivamente: Desvendar o entendimento sobre o que é o Phishing e as 

suas consequências; Analisar quais são as técnicas utilizadas para realizar o 

Phishing; Identificar quais as medidas de prevenção que podem ser adotadas a 

esse tipo de ataque; Elaborar classificação para os trabalhos de Phishing. 

De acordo com tudo explicado, este documento está organizado da 

seguinte forma: O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica, onde são 

elencados o conceito de Phishing, de Roubo de Identidade Digital e Spam. O 

Capítulo 3 apresenta a metodologia que foi adotada para realização deste 

trabalho, apresentando as questões da pesquisa, critérios de busca de artigos na 

área, de seleção e exclusão para a definição dos trabalhos selecionados e 

estratégias de busca. O Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos no 

mapeamento, respondendo às questões da pesquisa. As considerações finais 

deste trabalho são apresentadas no Capítulo 5. 

 



 
 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo apresenta os conceitos-chave para que o leitor possa compreender 

este trabalho. Isto inclui o conceito e características de Phishing, apresentados 

na Seção 2.1, as características de roubo de identidade digital apresentadas na 

seção 2.2 e uma breve explanação sobre Spam na seção 2.3. 

2.1 Phishing 

O termo Phishing é um neologismo criado a partir do inglês fishing (pesca) 

devido a semelhança entre as duas técnicas, pois o atacante tenta pescar 

informações do usuário usando iscas.  

Phishing é uma técnica que usa engenharia social para fazer vítimas, 

enganando-as com o objetivo de obter informações pessoais (geralmente de 

cunho financeiro) e depois causar-lhes prejuízos, destaca Cleber Kiel Olivo 

(2010). Para um usuário final (vítima), o Phishing pode aparecer de várias 

maneiras, através de sites falsos, e-mails falsos, mensagens instantâneas, entre 

outras. Assim desta forma, o usuário acaba convencido de clicar em links 

maliciosos, onde ele acaba instalando algum malware no seu dispositivo ou 

dando informações pessoais para o atacante. 

Nesse aspecto, o Phishing é uma das técnicas mais difíceis de detectar, pois 

nem sempre os usuários estão cientes de que estão sendo vítimas de um ataque. 

Por isso a importância de cada vez mais buscar entender a sua essência e 

aprimorar os mecanismos de detecção, pois os phishers (pessoas que praticam o 

Phishing) estão sempre evoluindo suas técnicas de enganar sistemas de 

detecção. 

2.2 Roubo de Identidade Digital 

Para Gomes (2015), Roubo de Identidade Digital (RID) é um crime que 

está aumentando por todo o mundo e as suas consequências na sociedade são 

extremamente graves, pois o RID ocorre quando o atacante utiliza as 

informações pessoais de outros indivíduos para cometer fraudes e crimes sem 

que esses tenham o mínimo conhecimento do ocorrido. Isso acarreta em sérios 



 
 

problemas para a vítimas, com gastos para provar que não cometeram crimes 

com suas identidades roubadas. 

Porém o RID não se restringe apenas ao Phishing. De acordo com Gomes 

(2015) existem vários tipos, entre eles estão: A Engenharia Social, que é o tipo 

de ataque onde o atacante se utiliza das mais diversas maneiras de manipular 

uma pessoa, como a persuasão para abusar da ingenuidade e confiança da 

pessoa para induzi-la a ceder informações privadas ou realizar qualquer outra 

ação; O Malware, que são softwares mal-intencionados que infectam 

computadores e dispositivos móveis que podem ter várias finalidades, como por 

exemplo, extrair informações pessoais ou senhas, realizar ações nos dispositivos 

sem permissões; Spyware, que é um tipo de malware muito difícil de se detectar, 

pois ele coleta informações sobre seus hábitos online, histórico de navegação ou 

informações pessoais, Keyloggers são um tipo de spyware que monitora as teclas 

do seu teclado; Man-in-the-middle ou ataque do homem do meio, é um cenário 

de ataque em que o atacante intercepta a comunicação entre dois interlocutores, 

como por exemplo, o cliente que se comunica com o site do banco, o atacante 

falsifica as trocas de informações com o intuito de fazer-se passar por uma das 

partes no processo de comunicação; exploit, que é um tipo de malware com 

dados ou códigos executáveis capazes de aproveitar as vulnerabilidades de 

sistemas em um computador local ou remoto, ou seja, é um programa que se 

aproveita de falhas no sistema para roubar informações ou causar prejuízos; 

entre outros. A partir desses tipos são definidos quais tipos de identidades 

podem ser roubadas, tais quais: Identidade financeira, identidade médica, 

identidade criminal, identidade de carteira de motorista, identidade de seguro 

social, identidade sintética, identidade de criança e identidade de negócios.  

A Figura 1 descreve as três principais fases de um RID, na qual a primeira 

está associada a aquisição de dados sensíveis; na segunda etapa os dados 

roubados são vendidos online ou modificados; e na terceira é onde se conclui a 

própria fraude. 

 

 



 
 

Figura 1: Três fases principais do RID 

 

Fonte: Gomes (2015) 

2.3 Spam 

O Spam é uma das formas de abuso da Internet que mais tem crescido, 

atualmente sendo responsável por uma parte significativa do volume de email 

trafegando na rede, cita JESSEN (2008). O termo Spam é utilizado para 

descrever o envio indiscriminado de mensagens sem o consentimento de seus 

destinatários, especialmente em grandes quantidades e com teor comercial 

(JESSEN, 2008; OLIVIO et al, 2015).  

OLIVIO el al (2015) citam: 

O envio indiscriminado de e-mails sem o consentimento de seus 

destinatários é conhecido como spam. O envio de spam pela Internet causa 

vários problemas, desde o aborrecimento dos usuários - por receberem 

mensagens indesejadas, até problemas de sobrecarga dos servidores SMTP - 

devido ao grande volume de spam recebido. 

 Ou seja, o Spam é um problema muito sério no que diz respeito a uso da 

internet, pois é um incômodo para os usuários de email além de afetar no 

desempenho de sistemas e redes. O primeiro Spam registrado foi em 1994, 

desde então o ataque acompanhou a velocidade do desenvolvimento da internet, 

sendo associado a propagação de vírus e golpes, como por exemplo, correntes de 

obtenção de dinheiro fácil, ofertas de produtos, entre outros. 



 
 

 De acordo com a Cartilha de Segurança para Internet (CERTBR), o Spam 

se assemelha muito a propaganda, porém com a diferença de que a pessoa que 

envia não gasta recursos, o que torna o ato muito mais utilizado e perigoso. A 

cartilha apresenta alguns problemas que podem afetar os usuários, são eles 

apresentados na Tabela 1:  

Tabela 1. Problemas causados por Spam. 

Perda de mensagens importantes Conteúdo impróprio ou ofensivo 

Gasto desnecessário de tempo Não recebimento de emails 

Classificação errada de mensagens Impacto na banda de internet 

Má utilização dos servidores Investimento extra em recursos 

Ataques de dicionário Códigos maliciosos 

Inclusão em listas de bloqueio Harvesting 

Fonte: O autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

Esse trabalho realiza uma pesquisa exploratória que tem como objetivo buscar e 

prover um entendimento sobre o Phishing, suas características, as técnicas mais 

utilizadas e como se prevenir a esse tipo de ataque. Diante disso, através de um 

mapeamento sistemático dos artigos publicados no Brasil e/ou em língua 

portuguesa, que segundo (Kitchenham & Charters, 2007) é uma “revisão ampla 

de estudos primários numa área específica que busca identificar que evidências 

estão disponíveis sobre o assunto”, busca-se ter uma visão mais ampla do tema 

abordado e responder os questionamentos propostos aqui neste trabalho. 

A Figura 2 apresenta as etapas do desenvolvimento do mapeamento 

sistemático consideradas neste trabalho, definidos por Petersen et al (2008). Na 

etapa 1, os questionamentos a serem respondidos são definidos. Eles buscam 

direcionar a análise para o que é relevante para a pesquisa, tal como, a área que 

deve ser mapeada para o prosseguimento da mesma. As questões de pesquisas 

elaboradas são apresentadas na Seção 3.1.   

Na etapa 2 é onde se faz a busca na literatura, onde são verificados os 

diversos artigos existentes da área a ser mapeada, assim como as fontes em que 

eles são publicados. Uma busca automática é realizada nos principais meios em 

que os artigos são publicados, tais como conferências, revistas, congressos e 

anais, como orienta Kitchenham & Charters (2007), como também para realizar 

o levantamento, o motor de busca da Google para meios acadêmicos [Google 

Acadêmico, 2017] foi utilizado. Foram definidas strings de busca, fontes, 

critérios de exclusão e inclusão, para o processo de busca que são apresentados 

na Seção 3.2. 

Na etapa 3 se conduz a filtragem dos artigos pesquisados através da leitura 

dos resumos e critérios de inclusão e exclusão, utilizando o Filtro de Seleção 

Preliminar, apresentado na Seção 3.2.4. 

Na etapa 4 busca-se refinar o campo de pesquisa, onde dado o conjunto de 

trabalhos resultantes, faz-se a seleção por títulos, resumos, introdução e 

conclusão. Esse processo se dá pelo Filtro Intermediário, apresentado na Seção 

3.2.4. Por fim é utilizado o Filtro de Seleção Final, apresentado na seção 3.2.4, 

onde é feita uma leitura mais completa do trabalho, pois mesmo com a 

utilização dos filtros anteriores, é possível que haja casos em que não seja 



 
 

possível determinar se um trabalho atende ou não aos critérios para ser 

incluído.  

Na etapa 5 é realizado o processo de extração das informações dos trabalhos 

analisados, buscando responder às questões de pesquisa definidas na etapa 1. 

Na etapa 6 são feitas as considerações e análise dos processos, destacando os 

pontos interessantes encontrados. 

Figura 2: Etapas do Processo de Mapeamento Sistemático Executado 

 

Fonte: Gomes (2015) 

  

3.1 Questões de pesquisa  

Foram elaborados 5 (cinco) questionamentos com a finalidade de apresentar o 

que é o Phishing e suas características, assim como as técnicas utilizadas para 

realizá-lo. Estas questões têm como objetivo analisar nos trabalhos buscados, 

como todos estão vulneráveis a ataques deste tipo e a importância de saber o 

que fazer para que não seja vítima desse ataque, dando um panorama do que há 

na literatura. Segue abaixo as questões elaboradas: 

O que é Phishing?; Qual a diferença entre Phishing e Spam?; Quais são os 

danos causados pelo ataque de Phishing?; Quais são as técnicas mais utilizadas 

para realizar o Phishing?; Quais são as medidas de prevenção e identificação ao 

Phishing propostas na literatura? 

 



 
 

  

3.2 Estratégias de busca e seleção  

Para realizar o levantamento, o motor de busca da Google para meios 

acadêmicos [Google Acadêmico, 2017] foi utilizado, bem como a busca em anais 

de eventos como Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de 

Sistemas Computacionais (SBseg), Simpósio Brasileiro de Redes de 

Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC), Simpósio Brasileiro de Sistema 

de Informação (SBSI) foi conduzida. As palavras-chave a serem usadas no 

processo de pesquisa de trabalhos serão combinadas com operadores lógicos 

(AND e OR) para formar as strings de busca. A princípio, as palavras chaves a 

serem usadas serão as seguintes: Phishing, Phishing de email, URL.  

 

3.2.1 Critérios de inclusão e exclusão  

Os critérios de inclusão e exclusão visam delimitar o conjunto de estudos a 

serem analisados, possibilitando a desconsideração dos trabalhos que não 

atendem os objetivos propostos do estudo. A Seções 3.2.2 e 3.2.3 apresentam os 

critérios de inclusão e exclusão adotados neste trabalho.  

 

3.2.2 Critérios de inclusão  

Os critérios de inclusão têm como objetivo analisar quais os trabalhos devem ser 

considerados nos estudos realizados. Os critérios são:  

● Publicações em eventos científicos ou periódicos em língua portuguesa;  

● Evento nacional ou internacional em língua portuguesa.  

 

 

3.2.3 Critérios de exclusão  

Os critérios de exclusão têm como objetivo analisar quais os trabalhos devem 

ser desconsiderados nos estudos realizados. Os critérios são:  



 
 

● Publicados em eventos internacionais em língua estrangeira (não 

portuguesa);   

● Publicações em eventos não científicos.  

  

A Tabela 2 mostra como foi realizada a metodologia de busca e seleção de 

artigos relacionados a este trabalho.  

  

Tabela 2. Critérios adotados no levantamento de artigos 

 
Motor de busca 

 
Google acadêmico/ Os principais anais de eventos buscados 
foram o Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de 
Sistemas Computacionais (SBseg), Simpósio Brasileiro de Redes 
de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC) e Simpósio 
Brasileiro de Sistema da Informação (SBSI). 

 
Critério de inclusão 

 
Publicações em eventos científicos ou periódicos em língua 
portuguesa e evento nacional ou internacional em língua 
portuguesa. 

 
Critérios de exclusão 

 
Evento internacional. 

 
Strings de busca 

 
Phishing, Spam 

Fonte: O autor 

Diante desses critérios será possível analisar os diversos artigos que 

existem nesta área, selecionando apenas o que atendam ao interesse de 

pesquisa.  

 

3.2.4 Filtros de Seleção  

Os filtros de seleção têm como objetivo analisar os artigos que atendem o 

objetivo de estudo, para então responder as questões que foram levantadas 

durante a pesquisa. Para isso, primeiro é usado o Filtro chamado de Filtro de 

Seleção Preliminar que consiste em selecionar os trabalhos que apresentam 

informações no título e no resumo relacionado às questões de pesquisa, 

considerando-se os critérios de inclusão e exclusão definidos. Em seguida é 

usado um segundo filtro chamado de Filtro Intermediário que consiste em 

realizar uma leitura da introdução e conclusão dos trabalhos que passaram no 

primeiro filtro, uma vez que a leitura do título e abstract pode não ser suficiente 

para identificar se o estudo é realmente relevante para a pesquisa realizada. E 



 
 

por fim se ainda houver trabalhos restantes após passar o Filtro intermediário, 

eles vão para o Filtro de Seleção Final, onde é feita uma leitura completa dos 

trabalhos, para que assim possa ser aplicado os critérios de inclusão e exclusão. 

Dessa forma, esta fase do mapeamento, tem como objetivo prover um conjunto 

de trabalhos para a fase seguinte, que consiste na análise mais apurada dos 

estudos, identificando e extraindo as informações relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. SÍNTESE E ANÁLISE DE DADOS 

Através da busca de artigos, considerando os critérios de inclusão e exclusão, as 

strings de busca, um conjunto de artigos foi definido para análise, tendo em 

mente as questões de pesquisa definidas. Desta forma, este capítulo descreve os 

resultados obtidos no mapeamento sistemático, onde buscou-se responder às 

questões de pesquisa elaboradas. Partindo disso, inicialmente, um total de 15 

artigos foi obtido no processo de busca, onde após a aplicação dos filtros de 

seleção do mapeamento, 7 foram excluídos, resultando em 8, que foram 

analisados para responder às questões de pesquisa. Com isso, todos os 8 artigos 

analisados passaram pelos filtros de seleção preliminar, intermediário e final. 

A Tabela 3 apresenta uma descrição resumida de 8 trabalhos 

relacionados ao Phishing que estão dispostos na literatura, que vão desde 

abordagens conceituais sobre Phishing e ataques de RID em geral até a técnicas 

para detectar e prevenir o Phishing. 

Tabela 3. Resumo dos trabalhos pesquisados 

Trabalho Descrição 

(GOMES, 2015) Mostra um mapeamento sobre os tipos de roubos de 

identidade digital e estratégias de controle em ambientes 

virtuais. 

(XIANG et al., 2011) Sugere um sistema automatizado que se baseia em 

aprendizagem de máquina, que extrai características de 

páginas visitadas, para classificá-la como uma página de 

Phishing ou uma página legítima. 

(OLIVIO, 2010) Mostra um procedimento que permite obter um conjunto 

de características relevantes para detecção de Phishing de 

email. 



 
 

(LAS-CASAS et 

al.,2016) 

Apresenta um método adaptativo para identificação de 

mensagens de Phishing. Ele é aplicado a um grande 

conjunto de dados para identificar e caracterizar centenas 

de campanhas de Phishing. 

(BEZERRA et al., 

2015) 

Investiga a capacidade de validar e classificar URLs como 

benignas ou suspeitas, onde diferentes métodos de 

aprendizagem de máquina são utilizados para a 

avaliação. 

(SILVEIRA et al., 

2017) 

Apresenta o funcionamento do Phishing. Ele tem como 

objetivo demonstrar a importância de reconhecer este 

tipo de ataque e como evitá-lo. 

(ALENCAR et al., 

2013) 

Apresenta a eficiência do processo contínuo de 

conscientização e treinamento de funcionários sobre os 

temas de engenharia social e Phishing. 

(JESSEN, 2008) Propõe uma infraestrutura extensível de sensores, 

baseada em honeypots, para o estudo de Spam e do 

Phishing. 

Fonte: O autor  

 

 

 

 

 

 



 
 

4.1 Resposta à questão de pesquisa 1 

 O que é Phishing? 

 O Phishing vem se tornando comum a cada dia que passa, com os 

atacantes sempre querendo levar vantagem sobre as necessidades das vítimas, 

seja através de e-mails ou sites falsos, com o objetivo de enganar para obter 

dados pessoais, tais como senhas e cartão de crédito, CPF e número de contas 

bancárias.  

 Com base nos trabalhos relacionados à Phishing, foram analisados 

aqueles que tratavam mais sobre o phishing, que buscaram dar uma definição 

mais formal e que apresentavam suas características, suas técnicas e meios de 

combatê-lo. Para responder a questão 1, 6 trabalhos foram aceitos dos 8 

analisados. 

 Para GOMES (2015), phishing é o ato de roubar informações do usuário, 

fingindo ser uma entidade confiável e legítima, os ataques de phishing ocorrem 

quando você recebe um e-mail a partir de uma fonte "confiável" (tal como o seu 

banco ou outra instituição financeira) avisando de algum perigo iminente. O 

usuário é coagido a clicar num link presente no e-mail falso de alerta, 

acreditando solucionar o problema a partir dessa ação. O link o leva para um 

site que se assemelha como o da instituição real, de confiança do usuário.  Ao 

digitar suas informações de login num site falso, o atacante obtém acesso à 

conta da vítima. Para XIANG et al. (2011) o phishing é uma página Web que 

copia um site conhecido ou parte dele e inclui um formulário para adquirir 

informações sensíveis. Para OLIVIO (2010), phishing é uma técnica que usa 

engenharia social para fazer vítimas, enganando-as com o objetivo de obter suas 

informações pessoais (geralmente de cunho financeiro) e depois causar-lhes 

prejuízos. LAS-CASAS et al. (2016) dizem que o phishing é atualmente uma das 

atividades criminosas mais lucrativas na internet, ela combina engenharia social 

e técnicas de ataque sofisticadas para enganar usuários, levando-os a acreditar 

que as entidades em questão são legítimas, de forma a roubar dados pessoais 

destas vítimas. Para SILVEIRA et al. (2017), phishing é um tipo de ataque onde 

o atacante cria, por exemplo, uma réplica de uma página da web existente para 

enganar os usuários, para que eles enviem dados ou senhas, pensando que é um 

site de seus prestadores de serviços. E para JESSEN (2008) o spam tem sido 



 
 

amplamente utilizado para enviar mensagens relacionadas com phishing, para 

induzir o fornecimento de dados pessoais e financeiros do usuário, além da 

disseminação de códigos maliciosos. 

 A Figura 3 e Figura 4 ilustram exemplos de Phishing, a primeira mostra 

um site falso do Facebook com elementos idênticos, porém com uma URl 

estranha; A segunda mostra um email falso de um banco pedindo informações 

pessoais, mas o corpo do email apresenta erros ortográficos, bastante comuns 

em casos de Phishing. 

Figura 3. Exemplo de site falso de Phishing 

 

Fonte: Google Imagens 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 4. Exemplo de Phishing de email bancário 

 

Fonte: Google Imagens 

4.2  Resposta à questão de pesquisa 2 

 Qual a diferença entre Phishing e Spam?  

 Para responder satisfatoriamente a questão 2, dos 8 trabalhos analisados, 

3 atendem ao propósito da questão.  

OLIVIO (2010) diz que a técnica de disseminação de Phishing é muito 

semelhante à do Spam, o que faz o Phishing ser considerado uma subcategoria 

do Spam, ou até mesmo ser confundido com o mesmo. Porém a principal 

diferença é que os efeitos negativos do Phishing geralmente são prejuízos 

financeiros à vítima, decorrente do roubo de informações bancárias, etc., já o 

Spam apenas envia email com propagandas sem um consentimento do 

destinatário.  

Para GOMES (2015) e JESSEN (2008) uma mensagem de Spam pode 

servir para espalhar links maliciosos com diferentes finalidades, dentre elas, 



 
 

disseminar o Phishing, para assim induzir a vítima a fornecer dados sensíveis ou 

instalar vírus no dispositivo. 

4.3 Resposta à questão de pesquisa 3 

 Quais são os danos causados pelo ataque de Phishing? 

 Um estudo da MCSI (Microsoft Computing Safer Index) em 2014 estima 

que 20% dos indianos foram vítimas de Phishing. De acordo com a pesquisa o 

impacto anual global pode chegar a US $ 5 bilhões. Com o custo de reparo aos 

danos de reputação dos usuários pode ser superior a US $ 6 bilhões. Outro 

estudo, da MessageLabs em 2008, mostra que 1% de um total de mais de 1 

bilhão de emails trocados diariamente eram de Phishing. De acordo com um 

relatório da Kaspersky Lab, de junho de 2012 à junho de 2013, 37,3 milhões de 

pessoas reportaram terem sido vítimas de Phishing, o que passou de 50 milhões 

em 2014. 

 Xiang et al. (2011) ainda cita um prejuízo financeiro, nos EUA, de mais de 

3 bilhões de dólares em 2007. Ou seja, é um problema sério que precisa ser 

evitado com mais eficiência, pois pode causar consequências como gastos de 

dinheiro e tempo, danos morais e em alguns casos danos físicos e psicológicos.  

 Para GOMES (2015), o Phishing e a engenharia social são os principais 

responsáveis pelos incidentes de Roubo de Identidade Digital e as principais 

motivações são a extração de informações sensíveis e ganho financeiro. Para 

OLIVIO (2010) a vítima é induzida a entrar em um site falso, sem ter ciência 

disso, e assim deixando suas informações nele. 

 Segundo os estudos de ALENCAR et al. (2013), o Phishing e a engenharia 

social continuam sendo um meio eficiente para se conseguir dados de 

funcionários no meio corporativo, principalmente quando se trata de dados 

internos da corporação. 

 

 

 

 

 



 
 

4.4 Resposta à questão de pesquisa 4 

  Quais são as técnicas mais utilizadas para realizar o Phishing? 

 Para responder esta questão 4 trabalhos foram aceitos, pois eles 

apresentam como os atacantes realizam os ataques de Phishing. 

A Figura 5 ilustra como é comumente realizado o Phishing. O atacante 

envia um email ou fornece um link de um site para a vítima fingindo ser uma 

empresa ou site legítimo. Por exemplo, você recebe uma mensagem do banco 

afirmando que a sua conta bancária será cancelada caso não atualize os dados, 

tais como suas senhas e outras informações mais detalhadas como CPF. Quando 

o cliente acessa o falso site e fornece estas informações, elas serão coletadas pelo 

atacante.  

Figura 5: Esquema do Ataque Phishing 

  

Fonte: Gomes (2015) 

 Segundo GOMES (2015), o Phishing se comporta como MITM (man-in-

the-middle), pois o atacante fica entre o usuário e o site alvo.  

 O email é um dos serviços de internet mais utilizado atualmente sendo, 

portanto, o principal canal utilizado para o Phishing, afirma OLIVIO (2010): 

O email tem limitações de projeto, por exemplo, que permitem que o 

remetente seja forjado. [...]Como o email suporta HTML e o hyperlink 

(link usado em hipertexto, onde se pode associar a um texto visível uma 

URL ”invisível”), ambos se tornaram uma poderosa ferramenta para os 

malfeitores (phishers). 



 
 

 OLIVIO (2010) aponta  características de Phishing que são usadas para 

realizá-lo: Hyperlink com texto visível em formato de URL, mas apontando para 

uma URL diferente do texto visível; Hyperlink com um texto visível qualquer, 

mas apontando diretamente para um endereço IP como URL; Email com corpo 

(body) codificado em formato HTML; URL muito extensa; Domínio do 

remetente do email diferente do domínio de alguma URL no corpo da 

mensagem; Imagem carregada a partir de domínio externo diferente das URLs 

do corpo da mensagem; Descarga de uma imagem a partir de um endereço IP; 

Número de domínios e subdomínios da URL; Hyperlink com imagem ao invés 

de texto visível e URL da imagem baseada em endereço IP; Texto âncora do 

hyperlink não fornece informações sobre o seu destino. Assim como OLIVIO 

(2010), BEZERRA et al. (2015) aponta como principal meio para realizar o 

Phishing a manipulação de URLs. Já SILVEIRA et al. (2017), diz que é principal 

meio de realizar o ataque é por meio da Engenharia Social. 

 A Figura 6 mostra um caso de Phishing onde uma URL é mascarada para 

ir para um site que não é o indicado no texto da mensagem. 

Figura 6. Exemplo de URL maliciosa 

 

Fonte: Google Imagens 

4.5 Resposta à questão de pesquisa 5 

 Quais são as medidas de prevenção e identificação ao Phishing 

propostas na literatura? 

 Em seu trabalho, Gomes (2015) aponta várias medidas para se prevenir 

de ataques de Roubo de Identidade Digital, algumas dessas servem para o 

Phishing, tais como: A Autenticação de dois Fatores, que consiste em colocar 

uma camada extra de proteção de segurança para o processo de login em contas 

online, obrigando o usuário a fornecer dois elementos para a autenticação. O 



 
 

primeiro elemento é a senha, e o segundo elemento pode ser qualquer outra 

coisa, em geral, o mais comum é um SMS, um código que é enviado para um 

email cadastrado previamente, um cartão impresso com códigos de segurança 

ou um aparelho que gere códigos aleatórios; instalar e Configurar corretamente 

o Antivírus e Firewalls; Não instalar/executar programas suspeitos ou acessar 

links de fontes não confiáveis e/ou desconhecidas; Proteger os dados e senhas 

com algoritmos de Criptografia. 

 No trabalho de OLIVIO (2010), ele cita algumas técnicas de prevenção, 

tais como: Ferramentas de navegador, que são componentes adicionais do 

navegador (plugins). A sua função é determinar se um site é ou não falso, com 

base em informações extraídas durante a navegação. Após a classificação, o 

resultado é geralmente apresentado em forma de ícone na janela do navegador, 

uma janela de alerta ou bloqueio de navegação; E também abordagens que não 

são baseadas em características, que se utilizam de três filtros, um filtro 

Bayesiano que classifica o conteúdo do corpo do email (classificação textual), 

um filtro baseado em regras não-textuais e um filtro baseado na emulação de 

acessos fictícios para classificar as respostas do sites em links contidos no e-

mails, com isso é possível determinar se o site é falso ou não. 

SILVEIRA et al. (2017) fornecem algumas medidas mais genéricas, 

porém muito importantes para a prevenção de ataques. São elas: usar serviços 

de proteção de email e antiphishing; evitar a transmissão de informações 

pessoais pela internet; tomar cuidado com esquemas de Phishing via telefone; 

cuidado com downloads, e; sempre ficar atento aos links que estão sendo 

acessados. Outras ações preventivas estão relacionadas ao controle do acesso a 

pop-ups, manutenção dos sistemas atualizados, adoção de firewall, filtros de 

Spam, antivírus e software anti-spyware. Outra importante dica é sempre 

verificar as contas online e extratos bancários, para garantir que não haja 

transações não autorizadas realizadas. 

ALENCAR et al. (2013) descrevem em seu trabalho a importância de 

prevenir esse tipo de ataque no meio corporativo. Como principal meio de 

prevenção a capacitação e conscientização dos funcionários sobre engenharia 

social e Phishing. 

 



 
 

 

4.6. Resultados estatísticos do mapeamento sistemático 

De acordo com os trabalhos que tratam sobre o Phishing, foram analisados 

aqueles que apresentavam suas características, técnicas de como ele é realizado 

e medidas de prevenção e detecção do Phishing. A pesquisa resultou em 8 

trabalhos na área no período de 2007 a 2017. 

 A Tabela 4 apresenta os trabalhos e onde são publicados, esse quadro 

pode ajudar na pesquisa de trabalhos que envolvem Phishing. Se destacam 

como principais repositórios o SBSeg (O Simpósio Brasileiro em Segurança da 

Informação e de Sistemas Computacionais), SBSI O Simpósio Brasileiro de 

Sistemas de Informação) e o SBRC (O Simpósio Brasileiro de Redes de 

Computadores). 

Tabela 4. Quantitativo de publicações por evento 

Evento Total de publicações 

SBSeg 2 

SBSI 1 

SBRC 1 

CIn UFPE 1 

Portal de periódicos da UNESC 1 

Outros Eventos 2 

Fonte: O autor 

A Figura 7 apresenta as palavras-chave mais utilizadas nesses trabalhos 

pesquisados em forma de um diagrama, onde o tamanho da palavra é 

proporcional a frequência que é utilizada. Isso pode ajudar o leitor em como 

buscar trabalhos nessa área.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 7. Nuvem de palavras-chave 

 

Fonte: O autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho abordou um dos tipos mais frequentes de roubo de identidade 

digital, o Phishing. Através dele, busca-se mostrar um panorama geral dos 

trabalhos desenvolvidos que envolvem o tipo de ataque Phishing, em termos 

quantitativos e qualitativos, no sentido de quais são os elementos estudados em 

cada trabalho. 

Com esta pesquisa foi possível realizar um levantamento dos artigos e 

trabalhos publicados sobre o tipo de ataque Phishing, nos diversos eventos e 

periódicos nacionais. Foram destacados quais foram os critérios para a seleção e 

exclusão dos trabalhos.  

 Os resultados buscaram mostrar os principais elementos que fazem parte 

dos trabalhos que tratam sobre Phishing na literatura, tais como prover uma 

visão sobre o mesmo, analisar suas características, as técnicas usadas para 

realizá-lo e como se prevenir desse tipo de ataque.  

 Buscou-se mostrar como o Phishing está sendo tratado, é notório 

observar que existem poucos trabalhos focados no Phishing e mesmo aqueles 

que tratam sobre ataques em geral ainda carecem de dar mais atenção a esse 

ataque. Com este panorama proporcionado por este trabalho, conlcui-se então 

que é preciso alertar cada vez mais sobre essa ameaça, pois quanto mais as 

pessoas estivem conscientizadas, menor será o efeito dos malefícios causados 

pelo Phishing. 

 Como trabalho futuro, pretende-se fazer mais trabalhos com foco no 

Phishing, como por exemplo, um artigo sobre o mesmo, para assim ter um 

trabalho mais detalhado sobre esse ataque, alimentando a literatura com mais 

diversidade. 
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