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RESUMO 

 

Estuda o uso de jogos eletrônicos como método de educação do usuário contra ataques de 

Engenharia Social na área de Segurança na Web, propondo e desenvolvendo um jogo de 

acordo com a pesquisa e os conhecimentos adquiridos. Engenharia social é um tipo de 

ataque onde se utiliza de mensagens ou sites fraudulentos para enganar a vitima, fazendo 

com que ela forneça dados pessoais com o fim de rouba-los. Nesse tipo de ataque se 

destaca o phishing, que procura imitar mensagens ou sites reais, como de bancos e 

instituições respeitadas, de forma a conseguir o seu objetivo. Como é um ataque que se 

baseia na ignorância e na ingenuidade do usuário, um método extremamente recomendado 

de combate é tornar o usuário ciente das armadilhas, educando com conceitos para 

distinguir e identifica-los, estando assim protegido. De forma a conseguir transmitir esse 

conhecimento, se utiliza tradicionalmente materiais de apoio, como cartilhas de segurança, 

que devem ser lidos e memorizados pelo leitor, mas esse método tem seus problemas, por 

ter um formato que muitas vezes atrapalha a fixação desse conhecimento pelo leitor. Para 

melhorar esse cenário, existem iniciativas que utilizam o formato de jogo eletrônico para 

passar o conhecimento, como por exemplo o Anti-Phishing Phil, atingindo um melhor 

resultado na educação do usuário. Assim, de acordo com a pesquisa realizada sobre os 

métodos de combate e iniciativas utilizando o formato de jogo, juntamente com uma 

pesquisa sobre a área de desenvolvimento de jogos, foi proposto um layout de jogo 

utilizando características e conceitos de segurança na web. Com esse layout foi 

desenvolvido um protótipo de jogo, sendo avaliado pelo grupo de pesquisa e com o 

resultado dessa analise foi proposto um segundo layout, utilizando melhorias e modificações 

detectadas no protótipo. Esse layout melhorado foi então utilizado como base para a versão 

final do jogo, que utiliza uma base de dados desenvolvida de acordo com o material e 

conhecimento da pesquisa da área. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O advento da Internet e sua subsequente difusão mundial revolucionou o mundo como o 

conhecemos, permitindo que pessoas espalhadas ao redor do mundo se comuniquem de 

diferentes formas. Contudo, toda essa facilidade e acessibilidade fornecida pela Internet 

também trouxe uma série problemas de segurança da informação, tais como vírus de 

computador, worms, cavalos de troia, spams e tentativas de fraude (phishing). 

 

Para combater esses problemas, foram desenvolvidas várias soluções para diagnosticar e 

combater esses ataques chamados de malware (do inglês Malicious Software). Apesar de 

todos esses mecanismos de defesas (hardware, software, combinações entre eles), o elo 

mais fraco da cadeia de comunicação e alvo mais frequente dos ataques é por muitas vezes 

esquecido: o usuário.  

 

Hoje em dia existem diferentes ataques baseados no conceito de engenharia social, cujo 

único objetivo é conseguir dados privados do usuário e assim utilizá-los em fraudes. Tais 

ataques baseiam-se no fato de que nem todos os usuários tem o conhecimento necessário 

para avaliar se determinada “comunicação” (seja ele uma mensagem, um arquivo ou um 

sítio Web) pode ser fraudulenta ou não. 

 

Sendo assim, a melhor forma de combater esses ataques é ensinar o usuário sobre os 

diferentes tipos de fraudes e armadilhas, como diagnosticá-las e, principalmente, como 

evitá-las. Nesse intuito, os mais diversificados órgãos e instituições desenvolveram várias 

cartilhas de segurança na Web, como forma de transmitir esse conhecimento. Porém, as 

cartilhas muitas vezes não têm o efeito esperado, pois apesar de conter um bom conteúdo, 

sua forma de apresentação acaba não favorecendo o entendimento por parte do usuário.  

 

Uma das iniciativas para combater esse problema e objetivo desta pesquisa é o uso de 

jogos interativos para passar esse conhecimento para o usuário. 
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REVISÃO BIBLIOGRAFICA 
 
 

Segundo as estatísticas do Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de 

Segurança no Brasil - CERT.br, o número de incidentes relacionados a segurança na Web 

cresceu muito na última década (Gráfico 1). 

 

 
Gráfico 1 - Total de incidentes reportados ao CERT.br por ano 

Dentre os incidentes relatado ao CERT.br, embora não haja estatísticas mais específicas, 

um grande número, sem dúvida, referem-se a ataques de engenharia social, onde técnicas 

de persuasão (aproveitando-se da ingenuidade ou da confiança do usuário) são 

empregadas para obter informações que permitam o acesso não autorizado a computadores 

e/ou informações pessoais do usuário. 

Para combater esse tipo de ataque, a Carnegie Mellon University desenvolveu o Anti-

Phishing Phil, uma iniciativa utilizando um jogo eletrônico para passar os conhecimentos pro 

usuário e treina-los contra essas fraudes. 
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Figura 1 - Tela de Jogo do Anti-Phishing Phil 

Sheng et al (2007) descreve, no artigo sobre o jogo, que os participantes que jogaram o jogo 

eram mais capacitados em identificar os sites fraudulentos do que os outros participantes 

que estavam em outras condições. 

Sheng et al (2007) atribui esse melhor resultado tanto ao conteúdo das mensagens de 

treinamento quanto a forma que foi apresentado no formato de jogo interativo. 

Utilizando o PhishGuru, outra iniciativa da Carnegie Mellon University, Kumaraguru et al 

(2008) conduziu uma pesquisa sobre os resultados de treinamento anti-phishing em uma 

empresa portuguesa. O estudo confirmou que os participantes que receberam o treinamento 

baseado no PhishGuru eram significamente menos prováveis que caíssem em ataques. 

Podemos ver que, como Kumaraguru et al (2008) descreve no artigo, a educação do usuário 

é uma ferramenta muito recomendada e mais utilizada no combate de ataques de 

Engenharia social. Esse treinamento pode ser potencializado utilizando ferramentas como 

jogos interativos que melhoram o nível de resultado do usuário. Essa melhoria se mostra 

segundo Sheng et al (2007) porque o formato de jogo traz maior dinâmica e interação ao 

usuário, e assim fazendo que seu processo de treinamento seja mais eficaz. 
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MÉTODOS UTILIZADOS 

 

No processo de definição dos passos da pesquisa, foi-se definido as seguintes etapas: 

1. Na primeira etapa foram feitas pesquisas sobre a área de segurança na web. Essa 

pesquisa teve como foco principal encontrar fontes de material sobre o combate de 

fraudes na internet, especialmente ataques baseados em engenharia social. Para tal 

fim, foram pesquisados cartilhas de segurança, sites de proteção ao usuário e 

também banco de dados de ataques conhecidos. Esse conhecimento é necessário 

para que se possa definir como será passado os conceitos ao usuário e também 

para a definição da base de dados a ser utilizada na versão final. 

2. Na segunda etapa foram feitas analises sobre iniciativas semelhantes e soluções 

disponíveis na literatura. Essa analise se torna importante para avaliarmos melhor os 

pontos positivos e negativos, estabelecermos características que serão a base no 

qual vamos definir o desenvolvimento do layout do jogo e depois do jogo em si. Essa 

analise foi mais aprofundada no Anti-Phishing Phil, por ter características 

interessantes ao projeto. 

3. Na terceira etapa foram feitas pesquisas sobre métodos e ferramentas de 

desenvolvimento de jogos eletrônicos. O foco dessa etapa foi levantar dados sobre 

os métodos e as ferramentas disponíveis, avaliando qual seria a ideal para a 

execução do projeto de desenvolvimento do jogo, se baseando principalmente na 

facilidade e velocidade de desenvolvimento. 

4. Na quarta etapa foi estabelecido o desenvolvimento do protótipo de jogo utilizando 

os dados acumulados das etapas anteriores. Nessa etapa desenvolvemos um layout 

de jogo utilizando os conceitos e características pesquisadas, para que possamos 

desenvolver o protótipo. Também foi iniciado o desenvolvimento do protótipo em si. 

Após a conclusão do protótipo serão feitas analises para verificar a funcionalidade do 

mesmo, fazendo as mudanças necessárias. 

5. Na quinta etapa foi feita a analise do protótipo pela equipe de pesquisa. Essa analise 

rendeu vários pontos a serem modificados, funcionalidades a serem melhoradas e 

estabelecido um melhor foco ao jogo. Como resultado da analise, foi definido um 

novo layout de jogo se baseando nas melhorias sugeridas, a ser utilizado na versão 

final. 

6. Na sexta etapa foi feito o desenvolvimento da versão final do jogo utilizando o novo 

layout definido, juntamente com a definição da base de dados em forma de tabela 

utilizando os conhecimentos adquiridos da pesquisa realizados na primeira etapa. 
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RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÕES 

 
De acordo com a pesquisa desenvolvida nas três primeiras etapas do projeto, foi definido 

um layout de jogo a ser seguido para o desenvolvimento do projeto. Para desenvolve-lo, 

primeiramente analisamos soluções semelhantes, como o Anti-Phishing Phil, para identificar 

características que poderiam ser utilizadas como base para se definir o nosso layout. De 

acordo com a analise, estabelecemos as seguintes características como sendo essenciais 

para o formato do jogo a ser desenvolvido: 

1. Simplicidade: Como destacado na Figura 1, a ideia básica do Anti-Phishing Phil é 

ser simples. O usuário é um peixe que precisa se alimentar de minhocas para 

conseguir completar cada nível do jogo. Cada minhoca representa uma URL de sítio 

Web e é necessário avaliar se quer fisgar a minhoca ou não. Caso faça uma escolha 

errada, o peixe (o usuário) é fisgado e perde uma vida. Essa simplicidade de 

entender e compreender o jogo faz com que o jogo possa ser utilizado por qualquer 

faixa de publico. No layout desse projeto, procurou-se manter essa simplicidade de 

entendimento para que o jogo atinja uma maior gama de publico. 

 

2. Curva de Aprendizagem e Dificuldade: Uma das coisas que geralmente frustram 

usuários de jogo e faz com que desistam são as dificuldades além de suas 

capacidades. O contrario também pode ocorrer. Quando o jogo é muito fácil, o 

usuário não se sente estimulado e também acaba se desestimulando a jogar. Para 

combater isso, o Anti-Phishing Phil possui uma curva de aprendizagem muito suave. 

Nas primeiras fases, a interação é somente entre o usuário (peixe), as minhocas e o 

PhishGuru, que fica dando dicas e transmitindo o conhecimento, assim melhorando a 

interação e dando uma maior liberdade ao usuário, facilitando o aprendizado. O 

usuário pode avaliar com calma cada minhoca e, literalmente, ir no seu ritmo pelas 

fases. Nas fases mais avançadas existem obstáculos como: outros peixes, cuja 

função é atrapalhar o usuário; e tubarões, que passeiam pelo cenário para elevar o 

nível de dificuldade e tentam prender a atenção do jogador. No layout deste projeto, 

procurou-se utilizar esses princípios e permitir que em cada nível o usuário possa 

encontrar um desafio a altura.  

 

3. Aprendizagem gradual e aprender com os seus erros: Como já abordado no item 

anterior, se faz necessário que exista um mecanismo que passe o conhecimento em 

partes pequenas, para que no fim o usuário aprenda da melhor forma possível. No 

caso do Anti-Phising Phil, o papel do PhishGuru é justamente esse. Com um toque 
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ele dá uma dica sobre o problema em questão e o usuário pode avaliar melhor se 

deve ou não comer aquela minhoca. Por ser direto e ter uma ligação direta com um 

exemplo pratico, é muito mais interessante para o usuário e assim faz com que ele 

compreenda melhor o que está sendo mostrado. Outro ponto importante do papel do 

PhishGuru é justamente no caso do "erro" do jogador. Uma vez que o jogador 

escolhe uma opção errada e é fisgado, enquanto espera para voltar a jogar o 

PhishGuru fala e diz porque ele errou e como evitar o mesmo erro novamente. Esse 

é um dos pontos principais do aprendizado, pois ao errar e consequentemente 

aprender o porquê do seu erro, o jogador tem uma ligação mais intima com o 

conhecimento passado e faz com que aprenda melhor para não cometer o mesmo 

erro novamente. No layout deste projeto buscou-se sempre fazer com que o usuário 

tenha esse processo de aprendizagem gradual a cada etapa. 

 

Após ser definido as características essenciais do layout, o próximo passo no 

desenvolvimento do layout seria definir o formato do jogo em si, de forma a estabelecer um 

melhor ambiente para transmitir o conhecimento para o usuário, se baseando nos conceitos 

estabelecidos. Para tal, foi-se estabelecido as seguintes definições de jogo: 

• Plano de fundo: O plano de fundo para o Phish Detective é uma "agência de 

detetives" dentro de um computador, que investigam e combatem os infratores dos 

casos de segurança na Web. Os personagens principais são o USER, personagem 

que o jogador controla, recém-chegado nessa agência e ainda aprendendo a 

combater esses crimes. Para ajudá-lo e aconselhá-lo existe o Detetive Steve, um 

investigador mais experiente que fica encarregado de ajudar os novatos na agência, 

coordenando os seus casos e ajudando quando possível. Mais a frente, enquanto o 

jogador sobe nos níveis da organização, ele vai encontrar o Comandante John, 

chefe da agência, que vai passar os casos mais avançados e complicados do jogo 

aos que estiverem prontos. 

 

• Ambientação: Como todas as localidades do jogo estão dentro de um computador, 

a ideia de ambientação é justamente essa, com muitas telas semelhantes a linhas de 

comando e terminais. 
 

No quesito de jogabilidade do jogo em si, foi estabelecido primeiramente um conceito de 

mini-jogos(ao qual chamamos de Salas). Mas no desenvolvimento do protótipo e sua 

subsequente analise pela equipe de pesquisa levantou diversos pontos contra esse formato. 
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Nesse formato, utilizávamos três mini-jogos diferentes para passar vários conceitos 

diferentes. Apesar de a ideia ser interessante, na analise vimos que um mini-jogo em 

particular se encaixou melhor no formato do jogo, e o outros começaram a criar confusão 

para o usuário, que teria que aprender três jogos diferentes, assim aumentando a 

complexidade e ferindo a noção de simplicidade que estabelecemos como essencial para o 

projeto. Portanto, retiramos os dois mini-jogos e focamos no principal, para que pudéssemos 

ter uma maior simplicidade e maior foco nos conceitos e não no como jogar. Assim, 

definimos o jogo como sendo um jogo de Interrogatório, onde o usuário encontraria 

criminosos virtuais e deveria coletar evidências, avaliando a veracidade do que os 

criminosos diziam (Figura 2).  

 

Figura 2 - Tela de jogo demonstrando um exemplo de Interrogatório 

Para facilitar o uso do jogo por uma maior gama de usuários, também foi definido nesse 

novo layout um Tutorial explicando como conduzir cada interrogação e explicando os 

elementos do jogo. 

Com a definição do formato do jogo, começamos a definir os conceitos e conhecimentos 

que seriam incorporados no jogo. Com o novo layout proposto, demos um foco maior aos 

ataques baseados em engenharia social(principalmente os ataques do tipo Phishing). Cada 

conceito foi estabelecido como um "Caso" que o usuário deveria completar e fechar, assim 
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abrindo os casos seguintes. Esses casos foram definidos em dificuldade crescente, assim o 

usuário ia caminhando desde os conceitos mais básicos até os mais avançados.  

No total, existem seis casos no jogo para o usuário resolver, utilizando os seguintes 

conceitos(Figura 3): 

 

Figura 3 - Tela de jogo demonstrando os Casos disponíveis no jogo 

 
• Caso 1: Boatos (também conhecidos como Hoaxes). 

• Caso 2: Spam. 

• Caso 3: Phishing e Fraudes (conceitos iniciais). 

• Caso 4: Phishing e Fraudes (conceitos intermediários). 

• Caso 5: Phishing e Fraudes (conceitos avançados). 

• Caso 6: Revisão e conceitos avançados. 

O ultimo caso seria o caso onde todo o conhecimento que o usuário adquiriu seria avaliado, 

aparecendo ataques de todos os tipos de ataques anteriores misturados, juntamente com 

alguns exemplos mais avançados. 
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Definido o escopo de conceitos a serem utilizados, torna-se necessário o desenvolvimento 

de uma base de dados de exemplos de ataques para ser utilizada no jogo. Para isso, 

estabelecemos uma base em forma de tabelas para cada caso, com exemplos verdadeiros 

e falsos, utilizando o conhecimento adquirido através da primeira etapa de pesquisa e 

baseando-se no material coletado(cartilhas, sites e outras bases de dados). 
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CONCLUSÃO 

 

De acordo com a pesquisa desenvolvida, pode-se perceber que o uso de iniciativas como a 

de utilizar o formato de jogos eletrônicos educativos para transmitir o conhecimento, se torna 

bastante valida, trazendo bons resultados e até ultrapassando outros métodos disponíveis, 

como o exemplo do Anti-Phishing Phil e PhishGuru demonstram. A área de Segurança na 

Web se torna cada vez mais importante ao ponto que a Internet se torna cada vez mais 

parte do cotidiano de uma gama cada vez maior de pessoas no mundo todo e a quantidade 

de armadilhas e fraudes vão crescendo e se desenvolvendo. Iniciativas como essa servem 

para melhorar a proteção, fornecendo um novo método de aprendizagem interativo para 

aqueles usuários. 

Avaliando o cenário da literatura da área, percebe-se na pesquisa uma oportunidade de 

aproveitar os conhecimentos transformando-os no formato de jogo. Assim, definiu-se como 

objetivo inicial a criação de um jogo eletrônico educativo, utilizando como molde as 

iniciativas de sucesso e utilizando o conteúdo teórico adquirido. Após diversas etapas de 

pesquisa e de desenvolvimento, construiu-se um jogo, chamado "Phish Detective". Através 

desse jogo atingiu-se o objetivo inicial definido, utilizando a abordagem estabelecida pelas 

etapas de pesquisa. 

No caminho do desenvolvimento do jogo foram encontrados diversos contratempos. 

Primeiramente, ao avaliar o material disponível resultante da pesquisa, percebeu-se que a 

necessidade de realizar modificações e adaptações no layout proposto para torna-lo mais 

atraente e funcional. Essa adaptação gerou exemplos utilizados para construir a base de 

dados do jogo. Outra dificuldade foi a definição da ferramenta e método para o 

desenvolvimento do jogo em si. Diversas tecnologias foram testadas, partindo da mais 

básica até abordagens 3D, utilizando tanto programas de desenvolvimento quanto 

linguagens e bibliotecas especializadas. Após inúmeros testes e avaliações, optou-se pelo 

Multimedia Fusion 2, por ser bastante simples e rápido de desenvolvimento. 

Atualmente, o desenvolvimento do projeto continua a progredir, fazendo melhorias e 

aprimorando o máximo possível, tanto na parte gráfica quanto sonora, resolvendo 

problemas (bugs) encontrados e otimizando sua execução. Além disso, teste com o público-

alvo para avaliar a eficácia do jogo nas diversas faixas etárias estão sendo conduzidos. 

Esse teste servirá de base para trabalhos futuros, como o aprimoramento e expansão do 

jogo para uma nova versão, utilizando novas tecnologias de mercado e versões para 

aparelhos móveis. 
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CRONOGRAMA 

 

Nº Descrição Ago 
2011 

Set Out Nov Dez Jan 
2012 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1 Levantamento e estudo das técnicas de 
combate a ataques baseados em 
Engenharia Social 

X X X          

2 Levantamento e estudo de iniciativas e 
soluções semelhantes na área. 

 X X X         

3 Levantamento e estudo de técnicas e 
métodos de desenvolvimento de jogos 
eletrônicos 

  X X X X       

4 Desenvolvimento do layout de jogo 
baseado na pesquisa realizada 

  X X         

5 Desenvolvimento do protótipo baseado no 
layout de jogo, e avaliação com o grupo 
de pesquisa 

     X X X X    

6 Desenvolvimento do layout melhorado, 
baseado na analise do protótipo 

        X X   

7 Desenvolvimento da versão final do jogo 
utilizando o layout melhorado, e da base 
de dados utilizada no jogo 

        X X X X 

5  Elaboração do Resumo e Relatório Final           X X 

6  Preparação da Apresentação Final para o 
Congresso 

           X 

7 Reuniões periódicas com o orientador X X X X X X X X X X X X 
 


