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RESUMO 

 

A Internet atualmente faz parte da rotina causando mudanças significativas, novas 

tecnologias relacionadas às mídias sociais, como as aplicações para dispositivos móveis, 

proporcionam comunicação virtual entre as pessoas, possibilitando oportunidade de 

relacionamentos e atividades comerciais. O uso das redes sociais pode causar diversos 

danos aos usuários, uma ameaça à segurança dos usuários é a Engenharia Social, vista 

como um conjunto de técnicas e habilidades utilizadas para persuadir as pessoas, 

manipulando-as, com o intuito de obter informações sigilosas reveladas pelas vítimas. 

Devido à ausência de uma estrutura efetiva de controle de cadastros e conteúdo nas redes 

sociais, diversos indivíduos utilizam os ambientes virtuais como ferramentas para a criação 

de perfis falsos. A informação possui um valor inestimável nesse contexto sua proteção é 

de suma importância. Diante das informações relatadas este trabalho consiste em analisar a 

veracidade das informações disponibilizadas por perfis empresariais  na rede social 

LinkedIn, aplicando critérios e realizando um comparativo de informações coletadas  na 

rede social com informações em bases de dados abertos disponibilizados pelo Órgão 

Receita Federal, a proposta apresenta o modelo conceitual e uma aplicação destinada a 

identificação de possíveis perfis empresariais falsos. 

 

 
Palavras-Chave: Web Scraping, LinkedIn, Data Mining, Perfil Falso.
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1. INTRODUÇÃO 

 
Neste Capítulo são apresentadas as principais razões que 

tornam este trabalho importante e que motivaram a sua realização. 

Além da contextualização, justificativa, os objetivos, metodologia 

adotada, cronograma, terminando o capítulo com a organização da 

monografia. 

 

1.1   Contextualização 

 

A Internet atualmente faz parte da rotina causando mudanças significativas na 

sociedade, proporcionando novas formas de interação e relação social (SANTOS et al., 

2018). Por meio de ferramentas e serviços, além de aplicativos de redes sociais, a 

internet tornou-se o meio de comunicação mais utilizado atualmente (TRENTIN et al., 

2012). Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia do Brasil IBGE, 

cerca de 69,8% da população brasileira utiliza a internet como meio de comunicação 

IBGE (2017). 

Devido a necessidade de comunicação entre as pessoas, a internet proporcionou a 

obtenção ilimitada aos diversos tipos de interação (ALMÉRI et al., 2018), como o e-

mail, serviços de VoIP, ferramentas de trabalho colaborativo e redes sociais, as quais 

obtiveram popularização e expansão na sociedade. Redes sociais são plataformas cujo 

objetivo é conectar pessoas, formar grupos de interação pessoal para a troca de 

informações rápidas e interesses comuns (ALMÉRI et al., 2018). 

As novas tecnologias como as aplicações para dispositivos móveis, proporcionam 

comunicação virtual entre as pessoas, possibilitando oportunidade de novos 

relacionamentos e atividades comerciais (TRENTIN et al., 2012). Segundo dados de uma 

Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar realizada pelo IBGE, cerca de 95,5% dos 

usuários brasileiros acessam a internet por meio de aplicativos móveis de redes sociais 

para troca de mensagens de texto, voz ou imagens (IBGE, 2017). 

Existem diversas formas de ameaças virtuais, físicas e humanas que 
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comprometem a segurança das informações (ARAUJO, 2016), causando problemas na 

integridade dos dados transmitidos pela rede. 

Uma das novas abordagens que ameaça a segurança é a Engenharia Social 

definida pelo conjunto de técnicas e habilidades utilizadas para persuadir as pessoas, com 

o intuito de obter informações sigilosas reveladas pelas vítimas (WHITMAN et al., 

2012). A quem aplica o uso de Engenharia Social denomina-se engenheiro social. Os 

engenheiros sociais buscam analisar o recinto desejado, visando encontrar 

vulnerabilidades e pontos fracos nas vítimas (SILVA et al., 2013) utilizando de ataques 

diretos para convencê-las e manipulá-las utilizando de métodos como suposto comando, 

curiosidade e confiança (KLETTENBERG, 2016). 

Dentre as diversas fontes de ataques apresentadas destaca-se a rede social 

LinkedIn, a qual foi apresentada em 2003 e trabalha como uma plataforma voltada para 

conexões profissionais possuindo mais de 562 milhões de usuários (LINKEDIN, 2019). 

Dentre os principais ataques, destaca-se a criação de falso perfis.  

Falsos perfis, são cadastros falsos nas redes sociais, onde esses perfis não 

possuem uma identidade real que condiz com o cadastro virtual (MARINELI, 2013). Um 

perfil falso pode ser criado com três finalidades, sendo: ataques de engenharia social, 

difamar pessoas, publicidade ou campanha pessoal (KUMAR et al., 2012). 

Nesse contexto o presente trabalho consiste em caracterizar a segurança e 

vulnerabilidade dos perfis na rede social LinkedIn, construindo uma aplicação web, 

utilizando a técnica Web Scraping para coleta de dados. A questão de pesquisa que 

norteia este trabalho está relacionada à detecção de perfis empresariais falsos a fim de 

verificar a veracidade dos dados disponibilizados na rede social.
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1.2 Justificativa 

 

A evolução e propagação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 

em especial a Internet, tem provocado um grande impacto na sociedade (SANTOS et al., 

2018).  A popularização das denominadas redes sociais na última década é uma realidade 

no Brasil (MARINELI, 2013). 

Além das redes sociais utilizadas para entretenimento e lazer, as redes sociais 

voltadas para o ambiente corporativo têm conquistado grande importância no mercado de 

trabalho atual (FIORINE, 2018). Uma das redes sociais profissionais é a rede LinkedIn a 

qual foi apresentada em 2003 e trabalha como uma plataforma voltada para conexões 

profissionais possuindo mais de 562 milhões de usuários (LINKEDIN, 2019). 

A grande série de informações compartilhadas nas redes tem motivado interesse 

de pesquisadores que aspiram soluções para evidenciar os variados tipos de ataques a 

redes sociais (SANTOS et al., 2018). Devido à ausência de uma estrutura efetiva de 

controle de cadastros e conteúdo, diversos indivíduos utilizam os ambientes virtuais 

como ferramentas para a criação de perfis falsos (MARINELI, 2013). 

Os falsos perfis também conhecidos como fakes, são cadastros falsos nas redes 

sociais, onde esses perfis não possuem uma identidade real que condiz com o cadastro 

virtual (MARINELI, 2013). Um perfil falso poder ser criado com três finalidades, sendo: 

ataques de engenharia social, difamar pessoas, publicidade ou campanha pessoal 

(KUMAR et al., 2012). 

Os ataques nos ambientes virtuais podem ocorrer em diferentes formas, de acordo 

com a matéria da Época Negócios em dezembro de 2018 um funcionário de um banco 

chileno após visualizar uma vaga de emprego no LinkedIn foi vítima de hackers que 

conseguiram acesso ao seu computador após ele cair em uma falsa entrevista de 

emprego. 

Conforme o conteúdo divulgado pela Época Negócio em junho de 2019, um 

perfil falso foi selecionado para uma entrevista de emprego no Google, um site norte-

americano criou um perfil falso em uma empresa real o qual possuía 170 conexões e 100 

recomendações na rede, o perfil acabou chamando a atenção de um recrutador do Google 
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que enviou o convite para uma entrevista de emprego. 

Na internet, uma das técnicas mais utilizadas a qual combina recursos 

tecnológicos e engenharia social é denominada Phishing (LENNERT et al., 2011). 

Phishing é uma forte ameaça distribuída na web, onde um indivíduo, por meio de uma 

página falsa, tenta seduzir as vítimas para que as mesmas adicionem informações 

sigilosas como dados bancários (KROMBHOLZ et al., 2015). 

O termo vem do inglês fishing, no sentido de pescar, uma vez que os atacantes 

utilizam de estratégias de engenharia social para fisgar os usuários (BARBOSA, 2018). 

De acordo com os dados publicados pela APWG em fevereiro de 2017, cerca de 60 mil 

ataques de Phishing em sites foram registrados no ano de 2015 e esses números 

dobraram em 2016. 

O relatório disponibilizado pela APWG em fevereiro de 2018 mostra que 296.208 

ataques foram registrados no terceiro trimestre de 2017. Esses ataques ocorrem com o 

objetivo de roubar informações. 

A informação possui um valor inestimável nesse contexto sua proteção é de suma 

importância (ISO, 2005). 

Diante dos dados relatados referentes aos perfis falsos e os tipos de ataques em 

que os usuários estão vulneráveis, este trabalho consiste em implementar uma ferramenta 

utilizando a técnica Web Scraping para coleta de dados , no intuito de analisar a 

veracidade das informações disponibilizadas nos perfis empresariais na rede social 

LinkedIn , a ferramenta visa detectar possíveis perfis corporativos falsos por meio de um 

comparativo de informações coletadas na rede social com informações em bases  de 

dados abertos do Órgão Receita Federal.
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

• Determinar a veracidade de perfis de corporativos do LinkedIn por meio de 

comparação de informações coletadas na rede social com informações em 

bases oficiais de órgãos do governo, utilizando uma aplicação Web Scraping; 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

• Elaborar um corpo de conhecimento sobre as características, técnicas e tipos 

de ataques de Engenharia Social que permitem auxiliar na fundamentação do 

presente trabalho; 

• Realizar um estudo sobre a técnica Web Scraping e as ferramentas disponível 

para implementação da técnica; 

 

• Elaborar um modelo conceitual e arquitetura da proposta. 

•  Implementar uma aplicação para auxiliar na detecção de perfil empresarial. 
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1.4   Metodologia 

 

A metodologia do trabalho fundamenta-se nas fases de um processo pré-

estabelecido. Dessa forma, todos os métodos e ações da pesquisa são apresentados de 

maneira exata, assim como seus tipos, cronogramas, procedimentos, pesquisas e 

instrumentos (CABRAL, 2013). 

Os procedimentos metodológicos para o desenvolvimento deste trabalho serão 

baseados na metodologia representada na Figura 1. 

Figura 1- Metodologia adotada. 

 

Fonte: Adaptado de Mafra (2006). 

 

• Etapa 1: Na primeira etapa da metodologia realizou-se inicialmente uma 

revisão da literatura, com o objetivo de identificar os trabalhos relacionados 

como material de apoio ao desenvolvimento do projeto de pesquisa. Para isso 

foram considerados motores de buscas como: IEEE Xplore, Scielo e Google 

Acadêmico na busca por artigos, revistas, jornais, dissertações e teses; 

• Etapa 2: Nesta etapa foi elaborado um plano de avaliação, com base nos 

resultados da etapa anterior. Com propósito de selecionar a abordagem mais 

adequada para verificar os fatores que influenciam na interação e propor uma 

solução e as tecnologias a serem utilizadas. Além da criação do ambiente de 

programação, com o suporte e infraestrutura necessária para criação da 

ferramenta, como: Kit de desenvolvimento, ferramentas de programação e um 

desktop para testes. Para isso, todos os softwares utilizados foram de código-

aberto para facilitar a produção sem custos de licença de software. Como 

ambiente de desenvolvimento foi utilizada a IDE NetBeans que permite o 

desenvolvimento rápido e fácil de aplicações desktop Java, móveis e Web, 

tecnologia utilizadas Html, css bootstrap, nodeJs e Js ,para o armazenamento 

de dados foi utilizado o MySQL Server em sua versão mais atual; 
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• Etapa 3: Nesta etapa foi realizada a implementação da solução e elaboração 
de uma versão inicial para posterior validação e testes feitos sobre as 
funcionalidades implementadas; 

• Etapa 4: Nessa etapa será projetado um cenário adequado para 

implementação da aplicação para verificar a viabilidade da abordagem. Caso 

os resultados não sejam favoráveis, a solução deverá ser remodelada para 

aprimoramento. E poderão ser realizados novos estudos experimentais de 

viabilidade da proposta.
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1.5       Cronograma do Trabalho Final 

A elaboração do projeto será realizada seguindo o cronograma abaixo, dando assim 

uma visão geral das etapas a serem concluídas e o tempo estimado para realização de cada 

uma delas. 

Tabela 1 - Cronograma 

 

 

ATIVIDADES 

MESES (2019) 

Ago Set Out Nov 

Extração de dados     

Desenvolvimento da Ferramenta     

Análise de dados     

Resultados Finais     

Conclusão: Considerações Finais, 
Limitações e Trabalhos Futuros. 

    

Organização do TCC     

Entrega da Versão para a Banca     

Preparação dos Slides     

Defesa do TCC     

Entrega da versão Final     

      Fonte: Autora (2019). 

1.6    Organização do Projeto 

• O Capítulo 1: Apresentou os principais aspectos deste trabalho, descrevendo o seu 

contexto, justificativa, objetivos, metodologia adotada e organização do trabalho. 

Além desta Introdução, outros quatros capítulos compõem o texto deste trabalho, 

organizados da seguinte forma: 

• O Capítulo 2: Apresenta o referencial teórico, no qual serão abordados conceitos 

relevantes para o embasamento e delimitação de algumas técnicas usadas no 

desenvolvimento desta proposta, bem como os trabalhos relacionados que se 

assemelham à linha de pesquisa do tema aqui abordado; 

• O Capítulo 3: Apresenta a arquitetura modelo do projeto; 

• O Capítulo 4: Apresenta as tecnologias utilizadas e implementação da ferramenta e 

resultados; 

• O Capítulo 5: Apresenta Conclusões e Perspectivas Futuras, Limitações e trabalhos 

futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 
Neste capítulo é abordada a fundamentação teórica deste 

trabalho que é composta pelas definições de Redes Sociais, Segurança 

da Informação, Engenharia Social, Mineração de Dados, Web 

Scraping. 

 

     2.1    Conceitos Relacionados 

 

Devido à grande quantidade de internautas na rede - continua crescendo – que 

buscam de notícias à oportunidade de emprego, as empresas seguem o mesmo caminho, 

mas em busca de novos clientes ou na procura por novos talentos. Com isso é cada vez 

maior a quantidade de dados produzidos diariamente, e para usuários sem conhecimento e 

ou ansiosos para aproveitarem a possíveis oportunidades acabam caindo em golpes digitais 

em momento de desatenção. 

De acordo com o Blog do siteblindado.com (2018), os principais golpes da 

internet já registrados são: (1) Sites maliciosos; (2) Phishing; (3) Roubo de identidade; (4) 

Falsas oportunidades de emprego; (5) Falsos boletos e faturas; (6) Romance scam; e (7) 

Fake news. Onde geralmente pessoas com más intenções criam contas falsas nas Redes 

Sociais e se passam por outra pessoa, geralmente celebridades ou empresa para atrair 

atenção e induzi-las a clicar em links que direcionam para sites clonados (phishings) e 

consolidam o golpe. 

 2.1.1    Redes Sociais 

Atualmente os meios de divulgação de informação estão destacando-se oferecendo 

suporte às redes sociais na internet, as redes sociais estão presentes em diversos ambientes 

e podem ser constituídas por pessoas ou organizações que compartilham valores e objetivos 

comuns (CIRIBELI et al., 2011).Nas Ciências Sociais, a palavra “rede” tanto no singular 

quanto no plural, relaciona-se ao atributo “social”, é utilizada pela Antropologia, 

Sociologia, Economia, Ciências Políticas, Ciência(s) da Informação, Ciências da 

Comunicação, entre outras (MARTELETO et al., 2010). 
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As redes sociais representam um sistema fundamental de influência nas 

instituições com potencial envolvimento de pessoas e organizações de feitio participativo, 

dinâmico e democrático, derivado de motivos, valores e objetivos comuns (OLIVIERI, 

2003). 

Redes sociais é uma rotulação universal atualmente e abrange um espaço 

progressivo no discurso acadêmico, nas mídias, nas organizações ou no senso comum 

(MARTELETO et al., 2010). Ao analisar e conceituar o tema redes sociais é possível 

encontrar variadas definições que foram recomendadas ao longo dos anos (ALMERI et al., 

2013). 

Com a evolução e popularização da tecnologia e da Internet, as redes sociais 

passaram a compor sites para compartilhamento de informações em grandes grupos de 

pessoas, de interesses e culturas comuns ou não (ALMERI et al., 2013). Ao ingressar em 

uma rede social, os usuários são convidados a identificar outros usuários, com os quais este 

possui algum tipo de contato ou compatibilidade (BARBOSA, 2018). 

As redes sociais possibilitam desenvolver um perfil, formar e partilhar contatos 

com outros integrantes da rede e visualizar perfis, publicações, artigos e fotos de outros 

usuários (RODRIGUES, 2018). Atualmente diversas redes sociais encontram-se 

disponíveis na web, o relatório digital global 2018 apresenta o número de usuários ativos 

das principais plataformas sociais globais. 

                                Figura 2 - Usuários ativos de principais plataformas sociais globais. 
 

FONTE: We Are Social disponível em https://digitalreport.wearesocial.com 

https://digitalreport.wearesocial.com/


 

 

25 

 

 

De acordo com os dados a rede social Facebook que está em primeiro lugar no 

quesito rede favorita entre os usuários. Além das redes sociais utilizadas para 

entretenimento e lazer, as redes sociais voltadas para o ambiente corporativo têm 

conquistado grande importância no mercado de trabalho atual (FIORINE, 2018). Entre elas 

destaca-se a rede social profissional LinkedIn. 

O LinkedIn é a maior rede profissional do mundo foi lançada em 2003 e de 

acordos com as informações disponível no site da empresa atualmente a rede possui cerca 

de 562 milhões de usuários atuando em 200 países, apresenta como missão conectar 

profissionais do mundo todo, tornando-os mais produtivos e bem-sucedidos e também cria 

oportunidades, com um modelo de negócios variados trabalha com assinaturas, vendas de 

publicidade e de soluções de recrutamento. 

Com sua sede no vale do Silício, o LinkedIn possui escritórios na América do 

Norte, Ásia e Austrália, diferentes de outras redes, o LinkedIn é uma rede direcionada 

aos negócios. A aplicação proporciona aos usuários uma forma de disponibilizem 

informações referentes a experiências profissionais, formação acadêmica, 

especializações (LINKEDIN, 2019). 

O LinkedIn é uma rede profissional de sucesso que vem crescendo de forma 

acelerada, conectando pessoas e empresas proporcionando comunicação ocasionando 

uma redução de custo e tempo na possibilidade de conseguir uma oportunidade de 

trabalho (RODRIGUES, 2018)    

   2.1.2 Página Linkedin (Linkedin Page) 

             LinkedIn Page é a voz da empresa no LinkedIn, ela permite que os usuários 

saibam mais sobre a empresa ou instituição de ensino, marca, produtos e serviços, bem 

como sobre oportunidades de emprego. (LINKEDIN,2019). As empresas criam company 

pages com diversas finalidades, como interagir com potenciais parceiros, estabelecer-se 

como autoridade em um segmento, recrutar colaboradores e conquistar clientes 

(MLABS,2018). 
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2.1.3     Recrutadores 

De acordo com a Mentora e Consultora de Carreira Fabiane Milanez Schneider em 

seu artigo publicado na rede social Linkedin, a aplicação é um dos principais canais usados 

pelos recrutadores na hora de encontrar profissionais e com a plataforma, é possível 

realizar um primeiro contato com os candidatos de uma maneira muito mais eficiente. 

A mentora destaca alguns tópicos que são analisados pelos recrutadores em um 

perfil antes de fazer contato com o possível candidato. 

• Dados atualizados. 

 

Manter os dados atualizados na rede aumentam as chances dos candidatos, uma das 

novas abordagens adotadas pelos usuários e destacada pela mentora relata que os 

profissionais estão colocados um ou duas áreas de atuação e em seguida anexam o telefone 

e e-mail dessa forma facilitando um contato direto; 

• Foto do perfil e perfil completo. 

Os recrutadores analisam a foto de perfil, título e seu resumo profissional quanto 

mais informação disponibilizada e atualizada pelo usuário melhor, dessa forma os 

recrutadores conseguem ter um melhor panorama do candidato; 

• Conexões em comum. 

Os contatos em comum entre o recrutador e o profissional são utilizados para 

checagem de referência; 

• Artigos e publicações. 

Os conteúdos escritos e compartilhados dizem muito sobre um profissional, são 

analisados pelos recrutadores conteúdos publicados tanto na rede social Linkedin quanto as 

outras redes; 

• Recomendações escritas. 

Ao analisar um perfil no Linkedin, o recrutador vai observar quem são e o que dizem 

sobre o usuário. 
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2.1.4       Perfil Falso 

Atualmente diversos problemas vêm ocorrendo na web e um dos principais está 

relacionado à forma de como lidar com perfis falsos nas redes sociais os quais provocam 

alardes, impactos e perdas financeiras consideráveis (OLIVEIRA, 2016). Um perfil é 

titulado falso no momento em que mostra na rede social uma identidade alterada com o 

propósito de simular ser outra pessoa (DUTTA et al., 2014). 

Um ambiente virtual seguro prevê veracidade de seus agentes, o roubo de 

identidade ou apropriação indevida da mesma na rede é um problema real (OLIVEIRA, 

2016). 

Os perfis falsos hoje são utilizados em inúmeras atividades, e de acordo com trabalho 

de (OLIVEIRA, 2016), destacam-se: 

• Envio de mensagens não solicitadas (Spam); 

• Postagens e comentários com links e códigos maliciosos; 

• Envio de falsas notícias; 

• Crimes contra a honra; 

• Propaganda irregular; 

• Remoção de conteúdos da Internet; 

• Direcionamento de conteúdos a internautas; 

• Aumentar resultado e popularidade de páginas e perfis; 

• Extorsão; 

A propagação massiva de desinformações também denominada Fake News, com 

apoio dos bots pode apresentar-se em diversas formas de conteúdo com objetivo de adquirir 

proventos, um dos exemplos recentes é a utilização da ferramenta para ganhos eleitorais  

sejam eles internacionais como as eleições no Japão em 2014, as eleições presidenciais 

americanas de 2016, as eleições gerais francesas de 2017 e as eleições no Brasil em 2018 

(FGV DAPP, 2018), de acordo com a pesquisa FGV DAPP 2018. 
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2.1.5      Engenharia Social. 

 

Engenharia Social de acordo com a definição de (MITNICK, 2003) é a arte de 

influenciar pessoas a fazer algo que geralmente não fariam para um estranho, é uma ação 

ou uma coleção de ações direcionadas a explorar vulnerabilidades humanas utilizando de 

recursos trapaceiros ou fraudulentos (DANTAS, 2014). os ataques de engenharia social 

podem ter como finalidade roubar pertences, objetos, dinheiro, arruinar reputações ou obter 

acesso a informações sigilosas (DANTAS, 2014). 

Os indivíduos que aplicam as técnicas de engenharia social são denominados 

engenheiros sociais, esses indivíduos buscam analisar o recinto desejado, visando encontrar 

vulnerabilidades e pontos fracos nas vítimas (SILVA et al., 2013). 

Kevin Mitnick é o engenheiro social mais conhecido atualmente, aos dezessete anos 

de idade o hacker invadiu o sistema do Comando de Defesa Aérea dos Estados Unidos, ele 

foi o autor do livro "A Arte de Enganar e a Arte de Invadir", onde descreve as formas de 

abordagem de um engenheiro social (MITNICK, 2003). 

O engenheiro social não necessariamente precisa de uma formação específica para 

pôr em prática suas ações, podendo atuar em qualquer ramo no mercado de trabalho 

(COSTA 2018). Para efetuar os ataques os engenheiros utilizam como técnicas, a simpatia 

e uma boa conversa, assim como a exploração do recinto desejado e de suas possíveis 

vítimas caracterizando as vulnerabilidades dos mesmos (SILVA et al., 2013). Os 

engenheiros sociais são especialistas em distrair as pessoas para que elas cooperem a favor 

do seu objetivo (PEIXOTO, 2006). 

Os engenheiros sociais normalmente estabelecem seu método de ataque 

fundamentando-se em cinco pilares: o tempo de resposta, o tempo de preparação, as 

circunstâncias, o nível de consciência dos responsáveis pelo gerenciamento de dados e a 

fragilidade da informação (COSTA, 2018). Para realização do ataque de engenharia social 

os recursos mais utilizados são o telefone, e-mail, internet e muitas vezes abordagem 

pessoal. (COSTA, 2018). Entre as diversas ferramentas de ataques existentes na engenharia 

social, destacam-se os phishing. 

Phishing é uma técnica que utiliza a engenharia social para conseguir suas vítimas, 



 

 

29 

 

 

enganando-as no intuito de obter informações (OLIVO, 2010), é uma forte ameaça 

distribuída na Internet, um ataque de phishing pode ocorrer de diversas formas umas delas 

é por meio de páginas falsas onde o indivíduo por meio da página tenta seduzir as vítimas 

para que as mesmas adicionem informações sigilosas como dados bancários 

(KROMBHOLZ et al.,2015). 

 

2.1.6     Big Data e Data Mining 

Big Data é um termo que não apresenta um único conceito de definição, podendo 

ser utilizado para indicar um conjunto de intenções que favorecem o tratamento e 

entendimento de grande volume de dados para fins de tomada de decisões e também é 

pertinente ao conceito de grande volume de informações (BRETERNITZ et al., 2013). 

Big data relaciona-se a coleção de dados do qual o volume está além da capacidade 

de ferramentas típicas de banco de dados em capturar, administrar e verificar (LIMA, 

2012), Big data são agrupamentos de dados grandes e complexos que precisam de 

servidores, métodos  de gerenciamento, análises e tecnologias de visualização alta e 

distintas (CHEN et al., 2012) Pode-se declarar um Big Data o órgão da Receita Federal, a 

Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET entre outros(LIMA, 2012). 

Como mencionado, volume de dados gigantescos necessitam de técnicas e 

ferramentas para transformar dados em informações significativas, então para ter sentido e 

ajudar na tomada de decisão é necessário organizá-los, selecionar os que são mais 

importantes e depois criar relações relevantes e identificar padrões, isso é a função do Data 

Mining. 

 

 
Mineração de Dados (Data Mining) pode ser compreendida como um processo 

automático ou semiautomático capaz de efetuar uma exploração analítica de grandes 

bases de dados, com o intuito de descobrir padrões essenciais na assimilação de 

informações importantes e oferecer suporte à geração de conhecimento (SILVA; 

PERES; BOSCARIOLI, 2016). 
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Mineração de Dados ou Data Mining pode ser entendida como um conjunto de 

tarefas aplicado para a busca de padrões de acordo com bases de dados(ROSSINI et al 

2018), é uma tecnologia que surgiu do cruzamento de três áreas: estatística, inteligência 

artificial e aprendizado de máquina( CORREA et al 2003). Mineração de Dados é uma 

etapa de um processo de descoberta de conhecimento em bases de dados denominado KDD 

:Knowledge Discovery in Databases (COSTA et al 2013). 

O processo de KDD é constituído pelas seguintes fases: Obtenção de Dados, Pré-

Processamento, Mineração de Dados e Pós-Processamento. 

Figura 3 - Representação do processo KDD 

 

                                      Fonte: Han, Kamber e Pei (2012). 

 

Na primeira fase, ocorre à ordenação dos dados de um contexto pré-determinado, 

com o objetivo de encontrar qualquer conhecimento proveitoso. Na segunda fase, os dados 

são estruturados em um repositório, como um Data Warehouse, que é um armazém de 

dados organizados direcionada ao apoio à decisão (AMARAL, 2016b). 

A Mineração de Dados é a fase incumbida em constituir um padrão de 

conhecimento que é visualizado, averiguado e interpretado no Pós-Processamento, onde do 

mesmo modo os resultados alcançados são analisados definindo novas alternativas de 

investigação acordo com especialistas (GOLDSCHM et al 2015).Os resultados obtidos 

passam por validação, avaliação e formatação, proporcionando sua visualização em 

gráficos, tabelas e relatórios. (AMARAL, 2016b). 
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2.1.7 Web Scraping 

A evolução cibernética nos últimos anos permitiu o incentivo à criação de amplos 

volumes de dados nas áreas de conhecimento (CALÒ, 2014). A informação é objeto 

essencial a qualquer atividade nesse cenário a necessidade constante de obtê-la, induz à 

busca de formas simples, rápidas e úteis de coletá-las (BARREIRA, 2014). 

Coletar informações manualmente pode demandar tempo e ser suscetível a erros de 

extração (OLIVEIRA et al., 2016), por outro lado a coleta das informações de forma 

automatizada possui um papel primordial para a verificação dos dados apresentados 

(DEVIKA et al., 2013). 

Uma das possibilidades de extrair dados de forma automatizada ocorre por meio de 

ferramentas denominadas Web Scrapers (OLIVEIRA et al., 2016). Scraping é a ação de 

colher dados de websites e conduzi-los para um formato simples e flexível com o objetivo 

de serem verificados e cruzados com clareza (RODRIGUES 2017). 

Web Scraping é o processo de extração automática de informação com base nos 

websites (CALÒ 2014), é uma técnica de coleta de informação auxiliada por ferramentas 

aplicadas (WEB Scraping). 

Atualmente existem diversas ferramentas disponíveis que implementam a técnica de  

Web Scraping, entre elas estão: Scraper, Import.io, ParseHub, e outras. 

• Scraper : O Scraper é uma extensão gratuita disponível no navegador Chrome 

utilizada realizar extração de dados, a ferramenta geralmente é mais utilizada para fazer 

pesquisas on-line, funciona diretamente no navegador e gera automaticamente XPaths 

menores definindo URLs para rastrear. 

• Import.io: A ferramenta Import.io localiza os dados por meio da URL, em uma 

página da Web basta o usuário apontar e clicar nos itens de interesse e a ferramenta 

aprenderão extraí-los, a ferramenta conta com recurso de sugestão automática baseado em 

aprendizado de máquina, permite extrair conteúdo exibido ou oculto de qualquer lugar na 

web. 

• ParseHub : Parse Hub é uma ferramenta gratuita de web Scraping, onde a 

extração de dados é realizada de forma simples possibilita armazenar e coletar dados de 

qualquer página JavaScript e AJAX também permite realizar pesquisas por meio de links . 

https://chrome.google.com/webstore/detail/scraper/mbigbapnjcgaffohmbkdlecaccepngjd
https://www.parsehub.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/scraper/mbigbapnjcgaffohmbkdlecaccepngjd
https://www.parsehub.com/
https://www.parsehub.com/
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2.2 Trabalhos Relacionados 

Neste capítulo serão apresentados trabalhos de outros 

autores que abordaram assuntos relacionados com esta pesquisa. 

 

2.2.1 OLIVEIRA (2016). 

OLIVEIRA (2016) em sua dissertação apresenta uma proposta de modelo 

conceitual para o desenvolvimento de aplicações computacionais ou frameworks para 

inteligência cibernética e detecção de falsidades nas redes sociais. 

Em sua pesquisa utilizou recursos de revisão de literatura, documental e 

exploratória, assim como revisão de estudos internacionais relacionado à detecção de perfis 

falsos em redes sociais, averiguando métodos e tecnologias disponíveis. 

A proposta apresenta como diferencial a confecção de um modelo de interface que 

permite organizar e interpretar o significado dos dados coletados, dessa forma sendo capaz 

de predizer ou informar a probabilidade de um perfil ser falso, de acordo com o ator o 

projeto também se diferencia dos demais, devido contar com questões ligadas à web 

semântica, ontologias, inteligência artificial e outras áreas relacionadas à Ciência da 

Informação. 

• Modelo Conceitual 

A Figura 3 apresenta o modelo conceitual de inteligência cibernética e uso de 

recursos semânticos na detecção de perfis falsos. 

Figura 4 - Modelo Conceitual Inteligência cibernética 

 

       Fonte: OLIVEIRA (2016). 
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Os atores do modelo foram definidos conforme classificação abaixo: 

Ferramenta de rede social: Aplicação que permite a interação entre usuário por 

meio de plataforma na Internet; 

Usuário: Pessoal responsável por consultar um perfil “suspeito” na interface de 

consulta ou por criar um perfil ou postar um conteúdo na rede social; 

Modelo de inteligência cibernética: Conjunto ordenado de práticas e atividades 

para proporcionar ao usuário a detecção de perfis falsos; 

Agente mal-intencionado: Usuário que se vale das ferramentas de redes sociais 

para criação de perfis ou postagens de conteúdos falsos; 

Aplicação (aplicativo de extração e aplicativo de processamento): Sistema ou 

agente computacional dividido em módulos de “App de extração” e “App de 

processamento”, como o escopo de coletar dados e metadados de objetos nas redes socais, 

organizar as informações e realizar as análises de inferência para detecção de possíveis 

perfis falsos; 

Base de conhecimento: Banco de dados armazenando conteúdos e metadados de 

conteúdo, descritos em linguagem padronizada e disponíveis a agentes computacionais. 

O estudo possibilitou diversos resultados entre eles a constatação de que embora 

exista uma grande porção de dados e informações difundidos na internet, as tecnologias 

disponíveis não são apropriadas para operarem em tempo real no que diz respeito ao 

processamento de tais informações, revelando conhecimento, o que contribui para a criação 

de fakes e envio de mensagens não solicitadas. 

Designou-se que a utilização de conceitos e aplicações para restauração e análise 

de informações abordados na Ciência da Informação pode ser aliada no aperfeiçoamento 

das técnicas de inteligência cibernética em grandes volumes de dados, especificamente, na 

detecção de fakes e robôs (bots) nas redes sociais, podendo associar conteúdo postados a 

potenciais atividades criminosas ou que sejam relacionadas a potenciais perfis falsos. 
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2.2.2     JIN et al., (2011). 

 

JIN et al, (2011) apresentam como proposta uma ferramenta para identificação de 

perfis cópias nas redes sociais baseado em comparações entre os perfis, a ferramenta 

considera duas características como relevantes para a pesquisa: 

• Características de semelhanças; 

• Conformidade em redes de amigos. 

                       Figura 5 - Modelo proposto para detecção de perfis falsos 

                     Fonte: JIN et al (2011). 

 

Pelo processo descrito acima, um perfil base é escolhido e investigado por 

técnicas de filtragem, são realizadas análises de similaridade, determinando assim os 

perfis suspeitos, os quais são submetidos a outros processos de similaridade e análise, 

gerando uma lista de identidades fakes. Os pesquisadores não discorrem sobre a técnica 

ou aplicação utilizada no acesso ao dataset de dados nas de redes sociais. 
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2.2.3 DUTTA et al, (2014) 

Dutta et al, (2014) em sua pesquisa sobre a detecção de perfil falso na rede social 

LinkedIn descreve as técnicas e abordagens utilizadas para construção de framework 

com objetivo de auxiliar na detecção, o autor realiza uma comparação combinando várias 

técnicas de mineração de dados com dados de perfis coletados. 

O trabalho tem como foco reconhecer e diferenciar perfil verdadeiro e os perfis 

falsos na rede profissional, por meios de pesquisas das abordagens para identificação 

constatou que a maioria das soluções desenvolvidas para resolver o problema é baseada 

no Face book ou Twitter (Dutta et al., 2014). A abordagem é baseada em dados de 

características de perfil estático e não em dados dinâmicos, que não são acessíveis na 

rede profissional. 

Como resultados demonstram o funcionamento da ferramenta com uma precisão 

de 84% e falsa negativo de 2,44, o que é comparável aos resultados obtidos pelas outras 

abordagens existentes baseadas no maior conjunto de dados e mais informações de perfil. 

Tabela 2 - Características dos trabalhos relacionados a detecção de perfil falso. 

Autor Trabalho Relacionado Comparação dos trabalhos 

 

 

 

 

OLIVEIRA (2016). 

 

 

Inteligência cibernética e uso de 

recursos semânticos na detecção de 

perfis falsos no contexto do Big Data 

A pesquisa apresenta um modelo 

conceitual detalhado como base para 

construção de um framework que auxilie o 

usuário na detecção de perfis falsos a pesquisa 

se assemelha ao trabalho proposto por utilizar 

uma aplicação para extração de dados 

 

 

 

JIN et al., (2011). 

 

 

Detecção ativa de ataques de clonagem 

de identidade em redes sociais on-line. 

O trabalho propõe uma ferramenta 

para detecção de perfil falsos nas redes 

sociais, um perfil é definido como base e por 

meios de técnicas de filtragem são 

comparadas as semelhanças gerando uma lista 

de possíveis perfis falsos. 

 

 

 

 

DUTTA et al, (2014) 

 

 

 

 

Identificando perfis 

falsos no Linkedin. 

A pesquisa tem como objetivo 

identificar perfis falsos na rede Social 

Linkedin, e propôs um framework para 

auxiliar na detecção dos perfis falso  de acordo 

com autor os resultados da aplicação foram 

excelentes porém o autor não detalha os dados 

para construção do banco de dados . 

Fonte: Autora (2019). 
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2.2.4 Oliveira et al, (2016). 

Oliveira et al, (2016), em seu estudo utiliza extração de dados como técnica de 

apoio para construção de um banco de dados estruturado, ressaltando que por meio da 

raspagem de dados realizada no site de viagens TripAdvisor foi possível levantar 

indicadores dos atrativos turísticos de Minas Gerais. 

Para extração de dados foi utilizado à aplicação import.io, de acordo com 

(Oliveira et al., 2016) a escolha de utilização dessa aplicação além de possibilitar uma 

coleta ilimitada de dados à ferramenta permite ao usuário configurar o aplicativo para 

extrair apenas informações desejadas de uma determinada página (URL). 

As extrações realizadas possibilitaram a análise de diversas informações 

relevantes tais como a oferta de atrativos por categorias e municípios, avaliação média de 

cada atrativo, perfil dos visitantes e época de maior visitação. 

2.2.5 ALVES (2016). 

ALVES (2016), em sua tese descreve sobre utilização da técnica de raspagem de 

dados da internet para uma análise do mercado de revenda de carros usados. 

Em seu estudo foi realizado uma raspagem de dados em sites de vendas com o 

objetivo de extrair anúncios de vendas de carros usados, por meio da técnica Web 

Scraping como extrator foi utilizado Framework Scrapy integrada à linguagem de 

programação Python foi desenvolvido uma base de dados os quais posteriormente foram 

analisados, para escolha da linguagem o autor levou em consideração a estabilidade da 

mesma referente à atualidade de documentação e ausência de erros na execução, a 

extração de dados ocorreu de acordo com dados pré-estabelecidos pelo autor dessa forma 

obtendo somente informações de interesse. 

Como resultados os dados extraídos nos meses de junho e agosto de 2015, 

totalizaram 190 mil veículos, onde 84,4% referiam-se a carros usados e 15,6% a carros 

novos. Nos meses de julho e agosto, 26,5% dos anúncios se repetiam, enquanto 73,5% 

dos anúncios eram únicos. De acordo com o autor a metodologia permitiu constatar 

dados relevantes sobre o preço dos veículos usados, quilometragem, idade e potência, 

assim como a identificação de variáveis que afetam a escolha do modelo e marca do 

veículo. 
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    2.2.6   BARREIRA (2014). 

 

BARREIRA (2014), em sua dissertação aplicou a técnica de Web Scraping para a 

obtenção de informação da web, com finalidade de manusear, transformar e estruturar os 

dados extraídos dessa forma obtendo uma Ontologia. 

Após um levantamento das técnicas e ferramentas de extração de dados a 

aplicação escolhida para coleta de dados foi Mozenda, a qual permite guardar a 

informação como CSV, TSV e XML e a visualização dos dados por meio do Excel, entre 

outros programas. Além das funcionalidades descritas, a aplicação permite também o 

envio da informação por e-mail e FTP. 

De acordo com os resultados apresentado pela autora a utilização da ferramenta 

Mozenda permitiu cumprir o objetivo de extração de informação, nesse contexto 

concluindo que o uso da técnica de Web Scraping pode tornar-se muito útil para extração 

de informação na Web, podendo ser utilizada em diferentes cenários de acordo com a 

necessidade do utilizador. 

Para uma melhor análise dos trabalhos relacionados à técnica Web Scrap 

procurou-se observar as características, metodologia e cenários da aplicação assim como 

o uso da técnica para raspagem de dados. 

Tabela 3 - Comparação das ferramentas utilizadas entre os trabalhos relacionados 

Fonte: Autora (2019). 

 

 

AUTOR 

 

TRABALHO 

RELACIONADO 

 

LINGUAGEM DE 

PROGRAMAÇÃO 

 

FERRAMENTA DE 

EXTRAÇÃO 

USA O WEB 

SCRAP COMO 

TÉCNICA DE 

EXTRAÇÃO? 

 

OLIVEIRA et al, 

(2016). 

Extração de dados do site 

tripadvisor como suporte 

na elaboração de 

indicadores do turismo de 

minas gerais: uma 

Iniciativa em big data 

 

 

          Não se aplica 

 

Aplicação: Web 

Import.io 

 

 

Sim 

 

ALVES (2016) 

Uma análise empírica do 

mercado de Revenda de 

carros usando raspagem De 

dados da Internet 

 

Python 

 

Framework Scrapy. 

 

Sim 

    

  BARREIRA (2014) 

População e Enriquecimento 

de Ontologias através de 

Web Scraping 

 

Não se aplica 

 

Framework 

Mozenda 

 

Sim 
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Observou-se que os trabalhos acima utilizam a técnica Web Scraping em 

diferentes cenários, mas com o mesmo objetivo de automatizar a coleta de dados 

construindo uma base de dados de forma eficiente para análise com diferentes fins.
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3 ARQUITETURA DA PROPOSTA. 

 

 
Nesta seção será a arquitetura modelo do projeto proposto, 

tecnologia utilizadas para coleta de dados. 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a veracidade das informações 

disponibilizadas por perfis corporativos na rede social LinkedIn, mediante o 

levantamento bibliográfico e estudos realizados referentes a detecção de perfil falso e uso 

da técnica Web Scraping apresentada nos trabalhos relacionados obteve-se o modelo de 

arquitetura da pesquisa proposta. 

A arquitetura serve para identificar os componentes estruturais do projeto e os 

relacionamentos entre eles. 

Figura 6 - Arquitetura do projeto proposto. 

 

Fonte: Autora (2019). 

 

A figura acima apresenta o modelo conceitual da presente proposta. Podem-se 

definir os atores que fazem parte do modelo conceitual da Figura 06 na seguinte 

classificação: 

Bases de dados utilizadas para coleta. 

Para coleta de dados foram definidas duas bases a Rede Social LinkedIn 

referência no que diz respeito a rede social profissional, assim como outras redes sociais 

a mesma possibilita a interação com um diferencial, as conexões estão relacionadas a 
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construção de uma network utilizada para fortalecer a credibilidade profissional com 

indicações e outros (LINKEDIN,2019). 

A segunda base utilizada é a base de dados públicos de Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas CNPJ disponibilizada para download pelo órgão da Receita Federal. 

Ferramentas de extração 

A ferramenta denominada Phantombuste de acordo com informações retiradas do 

site da empresa (phantombuster.com) é indicada para automações sem códigos e extração 

de dados na web utilizadas para gerar leads de negócios, audiências de marketing e 

crescimento geral.   

A ferramenta possui recursos que possibilita de forma rápida extrair dados de 

redes sociais como LinkedIn, Instagram, Facebook e outros, e transformá-los em banco 

de dados estruturados, facilitando a organização da informação por usuários que 

necessitam analisar dados que estão disponíveis na web, mas que estão distribuídos de 

forma dispersa ou em grande volume. Assim, ela se denomina como uma solução 

tecnológica para coleta de dados com características de Big Data. 

A escolha de utilização da ferramenta para esse estudo foi realizada a partir de 

testes com diversas ferramentas de extração de dados disponíveis a partir de buscas pela 

internet.  

 Das ferramentas encontradas tais como import.io, parsehub, scraper, o 

Phantombuste apesar de disponibilizar um teste grátis da ferramenta por 14 dias, foi a 

ferramenta que atendeu a necessidade da pesquisa no que diz respeito coleta na a rede 

social LinkedIn. 

A ferramenta apresenta uma interface intuitiva de fácil de manipulação e os 

usuários não necessariamente precisam ter conhecimentos sólidos em linguagem de 

programação para sua utilização permitindo de forma mais didática compreender seu 

funcionamento, dessa forma sendo considerada a ferramenta mais acessível para a 

pesquisa. 

 A coleta de dados dos cadastros CNPJ ocorreu por meio de download 

disponibilizada na base de dados abertos pelo Órgão da Receita Federal no link 

(http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-nacional-de-

pessoas-juridicas-cnpj/dados-publicos-cnpj).  
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         De acordo com as informações divulgadas no site da Receita Federal para 

facilitar o download dos dados o arquivo foi dividido em partes menores, atualmente 

totalizando 20 arquivos com atualização trimestral, o último arquivo disponibilizado na 

base foi em 07 de agosto de 2019 o qual foi utilizado nesta pesquisa. 

Devido os arquivos disponibilizados encontrar-se em um formato do tipo fixed 

width arquivo de largura fixa, o que requer um prévio tratamento dos dados, optou-se 

pela utilização do pacote QSACNPJ o qual trata e organiza os dados do Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica. 

          O pacote QSACNPJ é uma ferramenta desenvolvida pelo Observatório Social do 

Brasil no estado da Bahia com o objetivo de tornar os dados do cadastro CNPJ mais 

acessível, em padrão legível por máquina, para que a sociedade possa utilizá-los em 

diversas iniciativas, atividades, projetos etc. (SANTIAGO,2019). 

 Extração dos dados. 

A extração de dados por meio da ferramenta Phantombuste ocorreu em quatro 

etapas: 

Seleção das empresas na rede social LinkedIn, na rede social por meio do filtro 

empresas, campo de busca “Tecnologia”, obteve-se uma URL de pesquisa. 

Figura 7 - Pesquisa empresas LinkedIn. 

 

Fonte : Linkedin(2019) 

 

 

 

 

 

          

              Fonte: LinkedIn (2019). 
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A ferramenta Phantombuste possui um módulo exportação de pesquisa LinkedIn, 

por meio da url inserida extrai automaticamente os dados, neste módulo foi inserido a url 

resultado da pesquisa empresas LinkedIn filtro Tecnologia . 

Figura 8 - Exportação de Pesquisa do LinkedIn 

 

   Fonte: Phantombuste (2019). 

 

Figura 9-Resultado da Extração 

 

  Fonte: Phantombuste (2019). 

Após a extração em caso de sucesso, a ferramenta disponibiliza os arquivos em 

dois formatos CSV e JSON, nesta etapa foram coletados nome, Url_empresa, 

Id_empresa, Url_logo, descrição, query, categoria e timestamp, porem somente os dados 

referentes a Url_empresa foram considerados , esses dados foram armazenados em uma 

planilha com o acesso URL  público no Google Docs. 

Google Docs. é um serviço para Web, Android e iOS que permite criar, editar e 

visualizar documentos de texto e compartilhá-los, esta ferramenta pode salvar os 

arquivos tanto no drive online do Google quanto na memória do dispositivo 

(COSTA,2015). 
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Para segunda etapa da extração foi utilizado o módulo Informações sobre 

empresas LinkedIn, neste módulo a ferramenta extrai dados a partir da url da empresa ou 

url da planilha das empresas, foi a adotado como método url da planilha 

(docs.google.com/spreadsheets/d/1XoUjErU1iIcvRnR9DCuhtDAKY_oMl0NJ4O_Rz3i8

aM/edit#gid=0).  

Figura 10 - Informações Sobre Empresas do LinkedIn 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Phantombuste (2019). 

Os dados obtidos por meio do módulo Informações sobre as empresas LinkedIn 

foram CNPJ, nome, descrição, domínio, site, url LinkedIn, setor, quantidade de 

funcionários, sede, tipo, data início da atividade, especializações, endereço e telefone, o 

download dos dados foi realizado em formato CSV. 

Para seleção dos cadastros de CNPJ disponibilizados na base de dados abertos da 

Receita Federal, utilizou-se o pacote de tratamento de dados QSACNPJ disponível no 

repositório git (github.com/georgevbsantiago/qsacnpj), o qual foi desenvolvido pelo 

Observatório Social do Brasil no estado da Bahia e disponibilizado na plataforma 

GitHub, serviço web de hospedagem de softwares com controle de versões por meio de 

repositórios Git (FERNANDES , 2017). 

A escolha do pacote para esta etapa da pesquisa ocorreu devido a necessidade de 

tratamento e melhor visualização dos dados coletados conforme mostra a Figura 11. 
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Figura 11-Visualização dos cadastros CNPJ sem tratamento. 

 

    Fonte: Receita Federal (2019). 

 Para o tratamento dos dados após o download do arquivo 

K3241.K03200DV.D90805, foi acrescentado no final do mesmo o texto (.txt), e em 

seguida realizada a instalação e execução do pacote retornando um banco de dados sqlite 

com as seguintes tabelas: 

cnpj_dados_cadastrais_pj, cnpj_dados_socios_pj e cnpj_dados_cnae_secundario_pj. 

Nesta etapa para pesquisa foi considerada somente a tabela 

cnpj_dados_cadastrais_pj, a qual possui os seguintes dados 

cnpj,identificador_matriz_filial,razao_social,nome_fantasia,situacao_cadastral,data_situa

cao_cadastral,motivo_situacao_cadastral,codigo_natureza_juridica,data_inicio_atividade

,cnae_fiscal,descricao_tipo_logradouro,logradouro,numero,complemento,bairro,cep,uf,m

unicipio,ddd_telefone_1,correio_eletronico, porte_empresa. 

        Especificação e critérios para detecção e análise de perfis falsos. 

      A proposta para detecção de perfil falso foi baseada nas seguintes fases: 

• Coleta de dados das Empresas na rede social LinkedIn; 

• Coleta de cadastros CNPJ por meio das bases de dados aberto da Receita 

Federal; 

• Avaliação dos dados coletados baseado na técnica de similaridade. 

 Após a coleta de dados foram analisados os dados em comum em ambas bases, e 

como ferramenta de apoio para validação dos domínios coletados nos perfis, foram 

realizadas consultas no sistema de Whois da NIC.BR Núcleo de Informação e 

Coordenação do Ponto BR no endereço registro.br a Figura 5 representa os dados 

similares para comparação entre as bases. 
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Tabela 4 - Dados similares entre as bases de dados coletadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2019). 

          

Baseado na coleta de dados realizada na fase anterior os perfis corporativos são 

analisados com base na técnica de similaridade Levenshtein, a qual calcula o número de 

operações necessárias para transformar uma string em outra. (DORNELES,2014). 

A avaliação da similaridade é uma técnica onde as medidas são baseadas nos 

valores dos campos ou atributos (RIZE et al, 2014). Se ambos os campos possuírem o 

mesmo valor, é retornado 1(um), para os campos que possuam um valor diferente é 

retornado 0 (zero). 

        

  Figura 12 - Cálculo de similaridade 

 

   Fonte: Adaptada (RIZE et al, 2014). 

Para variável “i” é determinado um valor único de um perfil (id), os subcampos  

são representados pela variável “Sb”, desta forma as variáveis “iv” e “ic” constituem o 

valor único de “i” nas tabelas “v” e “c”.  

O valor do subcampo “n” para o campo “i” é comparado para ambas tabelas “v” e 

“c”, se os dados forem iguais, retornará 1 e se diferente, retornará 0. Alguns itens do 

perfil podem possuir mais de um valor similar, para esta similaridade o valor deve ser 

somado e armazenado.  

LINKEDIN RECEITA SITE (SE HOUVER) 

CNPJ CNPJ Domínio 

          

                Nome 

Razão social/nome 

fantasia 

Titular 

Site  Documento/CNPJ 

 Situação cadastral Responsável 

Endereço (Rua, Nº e 

Bairro) 

Endereço  

Data de início das 

atividades 

Data de início das 

atividades 

 

Telefone Telefone  
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Figura 13 - Cálculo de similaridade para múltiplos itens. 

          Fonte: Adaptada (RIZE et al, 2014). 

Para o obter resultado final soma das similaridades aplica-se a seguinte sentença, 

onde βi e Simiv (v, c) são a importância e semelhança nas tabelas “v” e “c”, “I” é  o item 

definido no perfil da empresa,  o coeficiente βi (de importância) pode ser definido pelo 

usuário, optou-se pelo valor 1. 

Figura 14 - Fórmula para soma das similaridades. 

 

Fonte: Adaptada (RIZE et al, 2014); 
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4 DESENVOLVIMENTO DA FERRAMENTA 

 

A arquitetura da solução desenvolvida foi elaborada seguindo um modelo de 

arquitetura cliente-servidor nesse modelo o processamento da informação é dividido em 

módulos ou processos distintos, um processo é responsável pela manutenção da informação 

denominado servidor enquanto outro é responsável pela obtenção dos dados denominado 

cliente (BATTISTI, 2001). 

O módulo servidor da ferramenta desenvolvida consiste em um banco de dados 

Mysql e Microsserviços NodeJs, o módulo cliente consiste em uma solução web com uso 

de tecnologias BootStrap, Jquery e GitHub. 

4.1 Módulo servidor  

       Banco de dados  

       Um banco de dados é uma coleção de dados relacionados, utilizada por meio de 

sistemas de aplicação de uma determinada empresa (DATE, 2003). Um banco de dados é 

uma coleção coerente de dados com algum sentido pertinente (ELMASRI et al, 2011). 

      Para o gerenciamento e acesso das informações contidas no banco de dados é 

necessário Sistemas Gerenciadores de Banco de dados SGBD. Um sistema de 

gerenciamento de banco de dados (SGBD) é um software que apresenta recursos capazes 

de manipular as informações do banco de dados e interagir com o usuário (RESENDE, 

2006). Um sistema de banco de dados é um sistema computadorizado cuja finalidade geral 

é armazenar informações e permitir que os usuários busquem e atualizem essas 

informações quando as solicitar (DATE, 2013). 

         O Sistema é composto por dados, hardware, software e usuários. 

         Dados: São fatos conhecidos que podem ser registrados e possuem significado 

implícito (ELMASRI et al, 2011). 

         Hardware: Compreendem os elementos físicos que compõe o sistema de banco de 

dados, como as mídias de armazenamento, os canais de entrada/saída, entre outros 

(COSTA, 2011). 

          Software: Constitui-se de um conjunto de programas que gerencia o hardware, 
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dando flexibilidade à manipulação dos dados (COSTA,2016). 

          Usuário: são divididos em três categorias programador de aplicação, usuário final, 

administrador de banco de dados (DATE, 2004). 

• Programador de aplicação: desenvolve programas sobre o banco de dados, ou 

seja, cria aplicações que acessarão o sistema de banco de dados;  

• Usuário final: público que consulta e atualiza o banco de dados utilizando-se, 

geralmente, das aplicações desenvolvidas pelos componentes da classe de usuários 

anterior. Pode ter conhecimentos da área de tecnologia da informação (TI);  

• Administrador de banco de dados (DBA): responsáveis por gerir o SGDB; 

Entre os diversos tipos de SGBD destacam-se: Oracle, PostgreSQL, Mysql e outros 

(GOMES, 2019). 

 

Oracle  

 Foi lançado no final dos anos 70, tendo como linguagem de programação oficial o 

PL/SQL, suas funcionalidades priorizam a segurança e têm disponíveis uma ampla gama 

de recursos. 

Robusto, confiável e seguro, pode ser instalado em múltiplas plataformas, como 

Unix, Linux, Windows e outros, entretanto, torna-se necessário investir em 

hardware para não prejudicar o desempenho da aplicação, possui uma documentação 

bastante detalhada, o que permite que o desenvolvedor conheça a fundo todos os seus 

recursos. 

PostgreSQL 

PostgreSql é um Banco de dados relacional Open Source, desenvolvido pela 

PostgreSQL Global Development Group, é muito utilizada para sistemas web 

considerada um dos SGDB’s mais avançados, com recursos como consultas complexas, 

chaves estrangeiras, facilidade de acesso e integridade transacional, possui muita 

semelhança com o Oracle, devido à sua linguagem e estrutura, porém não é tão 

sofisticado quanto ele e não exige um hardware muito poderoso. 

As principais vantagens em seu uso estão relacionadas à economia e ao alto 

desempenho oferecidos pelo SGBD, suporta um intenso fluxo de dados com garantia de 

estabilidade e segurança. 
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   MySQL 

Pertencente à Oracle, é um banco de dados relacional de código aberto, cujo foco são 

os sistemas web, utiliza a linguagem de consulta estruturada SQL, funciona sob as 

licenças de software livre e comercial. 

Devido ao desempenho, confiabilidade e facilidade de uso optou-se pela ferramenta 

como apoio para o desenvolvimento da aplicação proposta. 

          NodeJS 

          Node.js é um ambiente de execução de código JavaScript no lado do servidor, open-

source e multiplataforma, por meio da ferramenta é possível construir aplicações web em 

geral, desde web sites até APIs e microsserviços (DUARTE, 2017). A plataforma é 

altamente escalável e de baixo nível, permitindo programar diretamente com diversos 

protocolos de rede e internet ou utilizar bibliotecas que acessam recursos do sistema 

operacional (PEREIRA, 2014).  

Os programas são compilados, otimizados e interpretados por meio da máquina 

virtual V8, é a mesma que o google utiliza para executar javascript no browser chrome 

(DUARTE, 2017). 

4.2     Módulo cliente 

A aplicação consiste em ferramentas de apoio backend como o Bootstrap e Jquery. 

 De acordo com as informações disponibilizadas no site da ferramenta, o Bootstrap 

é uma aplicação gratuita para desenvolvimento HTML, CSS e JS, permitindo de forma 

ágil a criação de protótipos ou aplicações completas com apoio de variáveis e mixins 

Sass, sistemas de grid responsivo, componentes pré-construídos e poderosos plugins com 

jQuery. 

O jQuery conforme informações disponibilizadas do site da aplicação, é uma 

biblioteca Java Script ágil, pequena e disponibiliza um leque de recursos, simplifica o 

processamento de passagem e manipulação de documentos HTML, manipulação de 

eventos, animação e Ajax com uma API de fácil manuseio que funciona em vários 

navegadores, combina versatilidade e extensibilidade. 

Devido a simplicidade, facilidade de uso e por serem softwares livres, optou-se 
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pelas ferramentas Bootstrap e Jquery como ferramentas de apoio ao desenvolvimento do 

projeto. 

Outra ferramenta de apoio para construção do projeto foi a plataforma Docker. 

Docker é uma tecnologia de virtualização de contêiner que possibilita o 

empacotamento de uma aplicação dentro de um contêiner, a plataforma não é um sistema 

de virtualização, uma máquina virtual executa um sistema operacional por completo, por 

outro lado um contêiner isola a aplicação, empacotando-a com todas as suas 

dependências. (VERTIGO,2018). 

O Docker permite executar o código de maneira padronizada é um sistema 

operacional para contêineres, da mesma maneira que uma máquina virtual virtualiza o 

hardware do servidor, os contêineres virtualizam o sistema operacional de um servidor 

(AWS , 2019).  

 Os contêineres definem todo o sistema de arquivos que a aplicação enxerga, 

tornando previsível e imutável a forma com que a aplicação executa e o que ela encontra 

à sua volta, os arquivos armazenados neste empacotamento são chamados de “imagens”, 

uma espécie de formato de distribuição e entrega das aplicações. (VERTIGO,2018). 

Normalmente os aplicativos são compostos por componentes compactados 

individualmente em contêineres frequentemente chamados de micros serviços, que 

devem ser organizados no nível da rede, para que o aplicativo funcione como desejado. 

O processo de organizar vários contêineres dessa maneira é chamado de orquestração de 

contêiner (HEWLETT, 2019).t 

Optou-se pelo uso da tecnologia Docker como ferramenta de apoio para o projeto, 

por permitir enviar os códigos com mais rapidez, padronizar as operações do aplicativo, 

mover o código com facilidade e economizar, melhorando a utilização de recursos, ser 

executado com segurança em qualquer lugar possui sintaxe simples e direta. 

Para o controle de versão do projeto, optou-se pela utilização da tecnologia Git 

classificada atualmente como uma das ferramentas de controle de versão mais utilizadas 

nos projetos de desenvolvimento de software, por ser mais rápido e eficiente comparada 

a outras ferramentas tradicionais, como CVS e SVN (AQUILES et al, 2014).   

GitHub é um serviço web que possibilita hospedar repositórios de projetos que 

utilizam o Git, facilitando, assim, o trabalho em equipe e a colaboração com projetos 

https://aws.amazon.com/pt/ec2/
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open source (AQUILES et al, 2014).   

O projeto está disponível para download por meio do link 

http://167.99.230.31:8091/ 

     4.3    Interface da aplicação  

    Interface é o nome utilizado para definir o modo como ocorre a comunicação entre 

duas partes distintas e que não podem se conectar diretamente (EDUKAVITA 2017), por 

exemplo, um software ou sistema operacional, pode ser controlado por um usuário 

usando um computador ou dispositivos móveis. Essa interação entre o usuário e 

aplicação é feita pelas telas que à compõe, ou seja, a interface gráfica do software 

(EDUKAVITA, 2017). 

Figura 15 - Tela inicial 

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: Autora (2019). 

A ferramenta apresenta uma lista de empresas LinkedIn previamente cadastradas no 

banco de dados, o usuário pode consultar a situação de determinada empresa pelo campo de 

busca nome ou razão social e a ferramenta retorna os dados CNPJ, Razão Social, Nome 

situação cadastral e outros conforme figura 16 

                   Figura 16 - Resultado de uma busca 

 

 

              

 

 

Fonte: Autora (2019). 

http://167.99.230.31:8091/
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4.4 Resultados  

     Os resultados obtidos neste trabalho estão de acordo com os objetivos formulados 

inicialmente, baseado nas informações coletadas na base Linkedin e realizado um 

comparativo com os dados da base  Receita Federal, foram analisados informações de  400 

quatrocentas empresas, referente a situação cadastral o resultado obtido mostra que  80% dos 

cadastros CNPJ  estão ativos os quais correspondem a 320 empresas, 4% baixados 

correspondente a 16 dezesseis empresas, 2% inapto correspondente a 8 oito empresas, 14% 

não possuem cadastros na Receita correspondente a 56 cinquenta e seis empresas, corfome a 

Figura 17. 

Figura 17 - Situação Cadastral 

 

                 Fonte: Autora (2019). 

Os referentes aos domínios disponibilizados nos perfis corporativos, foram 

validados por meio de consultas manuais no site da Whois.br, apenas 3% dos domínios 

correspondentes a 12 doze empresas foram considerados inválidos, devido os endereços 

disponibilizados não resultarem em nenhum domínio cadastrado. 

Por meio do cálculo de similaridade os dados LinkedIn foram analisados na base 

da Receita, dos cadastros CNPJ 56 empresas não foram encontrados, analisando a data 

de início das atividades 12 empresas  não correspondiam a informação disponibilizada no 

LinkedIn, 20 empresas não os telefones não correspondia, dos endereços analisados 40 

empresas não correspondiam no que diz respeito a Rua, Número e Bairro estavam 

divergentes, conforme figura 18. 
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Figura 18 - LinkedIn x Receita 

 

            Fonte :Autora (2019) 

De acordo com o cálculo de similaridade de todos os dados disponibilizados as 

pontuações resultam em valores que variam entre 0 a 1, quanto mais próximo zero os 

resultados maiores são as chances de a empresa ser “falsa”, conforme mostra a Figura 19. 

Figura 19 - Cálculo Geral 

 

                  Fonte: Autora (2019). 
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5 CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS 

5.1 Considerações Finais 

Diante a necessidade de se extrair significados de grandes volumes de dados 

visando criar um ambiente mais seguro aos usuários na internet, devido à falta de 

credibilidade que as ferramentas de redes sociais enfrentam na atualidade e o crescente 

número de perfis falsos. 

A presente proposta teve como objetivo principal analisar a veracidade das 

informações disponibilizadas por perfis corporativos na rede social LinkedIn e 

desenvolver uma aplicação web que auxilie na detecção de perfis corporativos falsos, por 

meio de comparativo e cruzamento de informações coletadas no Linkedin com 

informações coletadas em bases oficiais de órgãos do governo.  

A metodologia adotada consistiu no levantamento bibliográfico para a 

composição da conceituação, seguida da construção da aplicação, dividida nas fases de 

extração e tratamento de dados, modelagem e implementação. 

5.2   Limitações 

             Dentre as limitações deste trabalho, as que mais se destacam são: 

• Coleta de dados limitada na rede social Linkedin, devido a restrições e políticas de 

privacidade da aplicação, muitas ferramentas web scraping testadas na pesquisa 

não conseguiram coletar dados na plataforma; 

• Coleta de dados Receita Federal, apesar dos Cadastros CNPJ estarem disponíveis 

para download no site da Receita eles possuem um formato de largura fixa, os 

quais necessitam de tratamento de dados para uma melhor compreensão das 

informações disponíveis. 

          

5.3 Trabalhos Futuros 

 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, algumas questões foram levantadas 

para melhorar o desempenho e validação da metodologia proposta. Entretanto, estas 

mesmas não foram investigadas no escopo desta pesquisa, constituindo assim, assuntos 

para trabalhos futuros. 
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 A seguir são listadas as questões levantadas que proporcionarão trabalhos 

futuros. 

• Popular a base de dados da aplicação incluindo todos os arquivos de Cadastros 

CNPJ disponibilizados pela Receita; 

• Ajustes na interface da aplicação; 

• Aprimorar o sistema em uma nova versão; 

• Realizar um estudo em busca de técnicas de validação dos dados coletados, no 

intuito de detectar e analisar perfis falsos positivos. 
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