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Introdução
Você sabia que o mês de outubro é importantíssimo para a 

comunidade e para o mercado de segurança da 

informação?

Afinal, é durante ele que comemoramos o Mês de 

Conscientização em Cibersegurança — uma iniciativa que 

nasceu como campanha nacional nos Estados Unidos, mas logo 

espalhou-se por todo o mundo e é comemorada até no Brasil. 

A ação foi criada em 2014 após uma parceria entre o 

Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e a 

Aliança Nacional pela Cibersegurança. A priori, a campanha 

tinha objetivos simples, como dar dicas de como manter seus 

antivírus atualizados.

O tempo foi passando e a ideia foi ganhando força, deixando 

de ser algo nacional para se transformar em um programa sem 

fronteiras com um único objetivo: educar o usuário final e 

promover a conscientização do fator humano, auxiliando 

internautas a identificar ameaças cibernéticas e adotar os 

melhores hábitos de higiene na internet, tanto na vida 

pessoal quanto na profissional. Nos EUA, onde tudo nasceu, 

a campanha é gerenciada pela Agência de Cibersegurança e 

Segurança de Infraestrutura (CISA).

Infelizmente, por mais que manter um programa de 

conscientização do fator humano seja uma prática 

recomendada por diversas normas, leis e frameworks de 

segurança da informação, ainda são poucas as empresas 

que oferecem treinamentos adequados e com uma 

periodicidade aceitável para os seus colaboradores. Com 

isso,   é natural que surjam incidentes causados por falhas 

humanas. Promover uma mudança de hábitos e 

condicionar um comportamento seguro deve ser uma das 

prioridades de qualquer estratégia de SI.

Pensando nisso, o Movimento CyberTech Brasil contou 

com a colaboração de diversas empresas e organizações 

para desenvolver esta Cartilha CyberTech Brasil de 

Conscientização em Segurança. O objetivo deste 

material é ser um recurso gratuito e de livre 

circulação, sendo útil tanto para alertar os internautas 

a respeito de novas ameaças (e como se proteger 

contra elas) quanto um conteúdo a ser utilizado dentro 

das corporações, educando seus colaboradores durante 

o Mês de Conscientização em Cibersegurança.

Boa leitura!
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Violações cibernéticas e o protagonismo do usuário 

Outubro marca o mês de conscientização sobre segurança cibernética, 

destacando a necessidade de cada indivíduo priorizar a proteção de 

dados e a identidade, tanto em seus negócios quanto em suas vidas 

pessoais, a fim de afastar o risco cada vez maior de ataque cibernético.

De acordo com os pesquisadores da Check Point Research (CPR), os 

ataques no mundo aumentaram 

59%
em 2022, em relação ao ano passado. No Brasil, o levantamento da 

divisão CPR apontou que, em média, as organizações no país foram 

atacadas 1.540 vezes semanalmente, um aumento de 46% comparado ao 

período do segundo trimestre de 2021. 

Um relatório recente do Fórum Econômico Mundial revelou que 

95% 
dos problemas de segurança cibernética são causados por erro humano   

e se adicionarmos a isso a escassez global de habilidades cibernéticas, 

forma-se a tempestade perfeita para um cibercriminoso. 

O Estudo da Força de Trabalho de Segurança Cibernética 2021 da (ISC)² 

mostrou uma escassez de quase 3 milhões de profissionais de segurança 

cibernética em todo o mundo.

É preciso enfatizar: em vários casos, é o usuário quem permite que 

hackers acessem dados confidenciais e canais criptografados de uma 

organização. E isto tem um custo, já medido pela IBM, no Relatório.        

de Custo de uma Violação de Dados 2020. Somou 

US$ 3,33 milhões 
o custo médio de violações de segurança                                            

cibernética causadas por erro humano                                                      

naquele ano.
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Diante disso, algumas organizações no Brasil implementam iniciativas cibernéticas para conscientizar e treinar seus funcionários.                               

A seguir algumas informações úteis para ajudar as pessoas e as empresas a identificarem os ciberataques em mais evidência atualmente:

Phishing

Esta é uma técnica que muitas vezes é                  

bem-sucedida devido à falta de treinamento dos 

funcionários. Muitas vezes o phishing chega na 

forma de um e-mail, quando um cibercriminoso se 

faz passar por um colega, uma empresa ou 

instituição para obter dados pessoais para 

posteriormente vendê-los, para o roubo de 

identidade ou ainda para lançar novos ataques 

cibernéticos. “É importante ter cuidado ao receber 

e-mails, principalmente aqueles que incluem uma 

solicitação incomum. O usuário deve verificar se 

o endereço do remetente é legítimo, verificar se 

há erros gramaticais e palavras com erros 

ortográficos e não clicar em links desconhecidos 

ou anexos abertos. No Brasil, 88% dos arquivos 

maliciosos foram entregues por e-mail nos últimos 

30 dias (setembro-outubro)”, indica a Check Point.

Malware

É um software malicioso projetado para danificar 

um dispositivo ou rede. Para que tenha sucesso, a 

vítima deve instalar tal software em seu 

computador, o que geralmente é feito clicando 

em um link malicioso que o instala 

automaticamente, mas também pode entrar por 

meio de um arquivo como uma imagem, 

documento ou anexo de vídeo. Novamente, é 

crucial ter cuidado ao receber e-mails que 

contenham links ou arquivos e baixar apenas 

softwares de lojas oficiais.

Ransomware

Trata-se de um tipo de ataque de malware que 

bloqueia o acesso aos sistemas, a menos que 

seja pago um resgate. Há algum tempo, existe um 

ransomware de extorsão dupla e até tripla, capaz 

de chantagear também os clientes da vítima. Assim 

como o malware, o ransomware geralmente entra 

em um dispositivo por meio de um link falso, 

geralmente se passando por marcas confiáveis ou 

através do download de um arquivo. Portanto, é 

muito importante não baixar nada recebido de 

um usuário desconhecido e utilizar a 

autenticação de múltiplos fatores.
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Para evitar ser vítima de phishing, malware e ransomware, as recomendações são:

1

2

3

4
Ativar 
a autenticação de dois fatores

Efetuar o login das contas com uma senha e 
outro método. Pode ser uma pergunta, 

dados biométricos ou um código único 

enviado ao dispositivo. Isso cria uma 
camada extra de segurança que impede 
que um atacante consiga acessar uma 
conta com apenas uma senha.

Usar 
senhas fortes
Usar a mesma palavra-chave para tudo ou 

combinações simples, como "123456" ou 

"senha", facilita e muito a ação dos 
cibercriminosos. Existe atualmente uma 

infinidade de plataformas que podem gerar 

senhas fortes e difíceis de adivinhar com letras 
maiúsculas e minúsculas, números e símbolos. 

Embora também possamos criá-las, é 
importante lembrar de usar combinações 
diferentes para cada serviço ou conta.

Aprender 
a reconhecer phishing
Quando um atacante envia um e-mail de 
phishing, geralmente há algumas características 

identificáveis comuns, como erros de 
ortografia ou o fato de ele solicitar a inserção 
de credenciais. Uma empresa nunca pedirá as 
credenciais de um cliente por e-mail. Em caso 

de dúvida, deve-se acessar sempre a página ou 
plataforma oficial da empresa que deseja 

acessar.

Manter 
o software sempre atualizado

É sempre recomendado efetuar a 
atualização para a versão mais recente 
do software do fornecedor do mesmo, 
pois é assim que se corrigem os erros de 

segurança das versões anteriores.
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Novas ameaças 
e como se proteger

Como todos nós já sabemos, o mundo virou do avesso ao longo dos 

últimos três anos. Vivemos um período de transformação digital 

acelerada, com mudanças culturais, novas formas de se trabalhar e a 

adoção de modelos de negócio que priorizam a oferta de produtos e 

serviços no formato virtual. Com isso, passamos a viver ainda mais em um 

mundo “online”, onde comprar itens via e-commerce e fazer pagamentos 

pelo internet banking tornou-se algo normal.

Porém, com tantas mudanças bruscas, é natural que a superfície de 

ataques cibernéticos também aumentasse, criando novos golpes e 

fraudes online. Esta cartilha é focada em explorar novos tipos de 

ameaças cibernéticas e abordar inovações tecnológicas que estão 

sendo criadas para mitigá-las — além de, é claro, explicar como você 

pode desfrutar delas para usar a web de uma forma mais segura.
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Também chamada de “sextorsão” ou simplesmente extorsão sexual, trata-

se do golpe no qual o criminoso cibernético tenta, de alguma forma, 
chantagear a vítima utilizando artifícios de cunho sexual. A forma mais 

comum é atraindo alvos através de redes sociais e aplicativos específicos 

para encontros amorosos — os meliantes criam um perfil falso, abordam o 
internauta e começam a flertar até que a conversa atinja um nível máximo 

de intimidade, quando ocorrem as tão famigeradas trocas de fotografias 

íntimas. 

De posse desse material, o cibercriminoso começa a requisitar dinheiro 
em troca de não vazar esse conteúdo íntimo para familiares e amigos. 
Em outra variante da extorsão sexual, o golpista personifica uma jovem 

mulher (usando fotos aleatórias retiradas da web), seduz homens de idade 

superior e, posteriormente, utiliza um segundo perfil falso personificando o 
pai da garota, afirmando que ela seria menor de idade e chantageando o 

usuário para não denunciá-lo às autoridades por pedofilia.

Um dos principais problemas do sextortion é a subnotificação — por 
conta da vergonha ou medo de ter realmente cometido um crime 
sexual, a vítima não procura ajuda e tampouco pede auxílio da polícia. 
Ainda assim, nos EUA, o FBI recebeu 13 mil queixas desse tipo de golpe só 

em 2018. Embora seja difícil levantar a quantidade de casos aqui em nosso 

país, não é raro encontrar depoimentos de brasileiros que perderam 
centenas ou até milhares de reais para os fraudadores. 

Sextortion

Tenha cuidado ao compartilhar fotos, vídeos e áudios 

de teor sexual com estranhos na internet, por mais que o 
interlocutor da conversa pareça confiável;

Da mesma forma, tome cuidado com o armazenamento 
desses conteúdos. Se guardados localmente, podem ser 

acessados caso seu dispositivo seja roubado. Se 
guardados em um serviço na nuvem, garanta que estejam 

bem protegidos, impedindo seu acesso no caso de um 

vazamento de senhas, por exemplo;

Como todo golpe de engenharia social, o golpista de 
sextortion sempre parecerá muito apressado, persistente 

e exalando um senso de urgência. Use esses sinais para 
identificar um possível criminoso;

Caso seja vítima de uma extorsão sexual, não hesite em 
acionar as autoridades policiais e jamais faça 
pagamentos para o golpista.

Eis algumas dicas de como se proteger:
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Cada vez mais comum, golpes que utilizam o WhatsApp viraram moda no 

Brasil. Na clonagem, você é abordado por um amigo(a) ou familiar, de 
forma repentina, que lhe diz ter mudado de número e lhe pede um 

suposto empréstimo que será pago no dia seguinte. Ao fazer a 

transferência, o criminoso desaparece com o dinheiro. O sequestro é 
ainda mais convincente, já que o golpista emprega maneiras de 
efetivamente roubar a conta legítima da vítima, tendo acesso às 
suas conversas e lista de contatos. 

“A clonagem de WhatsApp é um golpe extremamente perigoso, pois pode 

causar prejuízo financeiro, além de bastante estresse. Os cibercriminosos 
usam um WhatsApp clonado para se passar por uma pessoa e simular 

situações de emergência pedindo dinheiro emprestado a amigos, 

familiares e outras pessoas próximas”, explica Emilio Simoni, Chief 
Security Officer da CyberLabs/PSafe.

“Para isso, os golpistas usam uma modalidade de phishing, um golpe em 
que enviam uma mensagem simulando uma fonte confiável, pedindo um 

código para alguma verificação, que é usado para ativar a conta do 

WhatsApp em um dispositivo controlado pelo criminoso. Apenas em 
2021, a PSafe detectou mais de 98 milhões de golpes de phishing, 
contando todas as modalidades”, prossegue o executivo. 

Clonagem e sequestro de WhatsApp

Emilio fornece algumas dicas para não cair nessa armadilha tão comum, e 

nós também daremos nossa contribuição:

Fique atento às mensagens de phishing e ligações de 
phishing que lhe pedem seu código de verificação.
Dessa forma, você evita ter seu perfil sequestrado por um 

deslize momentâneo;

Ative a autenticação dupla do WhatsApp. Dessa forma, 
mesmo caso o criminoso consiga interceptar o código de 

verificação, ele precisará informar um PIN numérico para 

conseguir usar sua conta em outro dispositivo;

Suspeite de contatos — sejam eles pessoas próximas 
ou não — lhe abordando pelo mensageiro pedindo 
dinheiro. Na dúvida, ligue para a pessoa em questão e 

confira se ela realmente necessita daquele empréstimo. 
Jamais faça transferências sem efetuar tal checagem.
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Reconhecendo que a maioria dos golpes tem finalidade financeira, algo que 

afeta tanto clientes e consumidores como todo o ecossistema bancário, a 

FEBRABAN listou 10 tipos de golpes financeiros e as dicas de prevenção. 

A ideia é que, ao termos conhecimento destes golpes, consigamos nos 

defender das diferentes mensagens utilizadas pelo cibercrime para efetivar 
os ataques. Veja a seguir: é bem provável que você já tenha recebido 
uma destas abordagens.

Os diferentes tipos 
de golpes financeiros

Golpe do delivery/Maquininha quebrada

Como é 
O golpe do delivery costuma ter alguns tipos de abordagens e algumas 

variações. Ele começa quando você faz um pedido por aplicativo, no 

momento da entrega, é apresentado uma maquininha com o visor 
danificado ou se posiciona de uma forma que a vítima não veja o preço 

cobrado na tela. O valor inserido é bem superior ao pedido e a vítima só 

percebe que fez um pagamento maior depois de um tempo. Pode 
ocorrer também um formato que a compra já paga pelo aplicativo, mas 

a vítima é convencida que ocorreu um problema e é cobrada novamente 

ou cobrado algum frete adicional, normalmente também colocam um 
valor maior. Também podem simular uma ligação de uma falsa central 

informando problemas na cobrança no cartão e solicita os dados de 

cobrança da vítima.

Como evitar 
Não aceite maquininhas quebradas e sempre confira o valor que 
aparece no visor. Peça para que o entregador digite o preço na sua 

frente, e fique atento se ele está apertando as teclas certas. Prefira 

pagar diretamente no aplicativo de compra ou para o vendedor e se já 
pagou antecipadamente não aceite novas cobranças e desconfie 

sempre de ligações pedindo os seus dados. Importante: Se a maquinha 

do entregador for um celular, ao fazer pagamento nesse tipo de 
tecnologia confira o valor somente na tela da parte de traz do aparelho.
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Troca do cartão

Como é
Golpistas que trabalham como vendedores 

prestam atenção quando você digita sua 

senha na máquina de compra e depois 
trocam o cartão na hora de devolvê-lo. O 

mesmo pode acontecer com desconhecidos 

oferecendo ajuda no caixa eletrônico. Eles se 
aproveitam de alguma dificuldade sua no 

terminal eletrônico para pegar rapidamente 

o seu cartão e depois devolver um que não é 
seu, ao mesmo tempo que espiam sua senha. 

Como evitar
Fique sempre atento na hora das compras. 
Confira se é mesmo o seu nome impresso 
no cartão devolvido e, se possível, passe 
você mesmo o cartão na maquininha em 
vez de entregá-lo para outra pessoa. Nos 

caixas eletrônicos, procure funcionários do 
banco devidamente uniformizados, não 

aceite ajuda de desconhecidos.

O Falso Motoboy

Como é
O cliente recebe uma ligação do golpista que 

se passa por funcionário do banco, dizendo 

que o cartão foi fraudado. Solicita a senha e 
pede que o cartão seja cortado, mas que o 

chip não seja danificado. Em seguida, diz que 

o cartão será retirado na casa do cliente. O 
outro golpista aparece onde a vítima está e 

retira o cartão. Mesmo com o cartão cortado, 

o chip está intacto e os fraudadores podem 
utilizá-lo para fazer transações e roubar o 

dinheiro da vítima.

Como evitar 
Os bancos nunca pedem o cartão de volta 

nem mandam portadores até a sua casa para 
buscá-lo. Se receber esse tipo de ligação ou 

visita, não entregue nada para ninguém e 
ligue imediatamente para o seu banco, de 
preferência de um celular, para saber se 

existe algum problema com a sua conta.

Link falso

Como é 
Um golpe em que normalmente ofertas muito 

atrativas chegam por e-mail ou redes sociais 

como iscas para que os usuários informem seus 
dados como número de CPF, conta, cartões e 

senhas. Essas mensagens também podem 

instalar vírus e aplicativos que roubam seus 
dados por meio de links maliciosos, permitindo 

os golpistas acessarem todas as suas contas.

Como evitar 

Desconfie de mensagens que você não pediu 

ou aprovou, e de ofertas em que o desconto é 
tentador demais. Fique atento ao e-mail do 
remetente, empresas de grande porte não 

utilizam contas privadas como @gmail, 
@hotmail ou @terra e entidades públicas 

sempre usam @gov.br ou @org.br. Em caso de 

links, confira se o endereço da página 
corresponde ao correto. Em caso de dúvida, 

não clique.
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Golpe do falso leilão

Como é 

Golpistas criam sites falsos de leilão, 
anunciando todo tipo de produto por 

preços bem abaixo do mercado. Depois 

pedem transferências, depósitos e até 
dinheiro via Pix para assegurar a compra. 

Geralmente apelam para a urgência em 

fechar o negócio, dizendo que você pode 
perder os descontos. Mas nunca entregam 

as mercadorias pagas. Além disso, os 

fraudadores podem se aproveitar para 
roubar informações importantes como CPF 

e número de conta das vítimas.

Como evitar 
Sempre pesquise sobre a empresa de 
leilões em sites de reclamação e confira 
o CNPJ do leiloeiro. Nunca faça 

transações financeiras em sites que não 

tenham o cadeado de segurança no 
navegador e certificados digitais para 

transações, nem faça transferências para 

contas de pessoas físicas.

Cuidado com as senhas

Como é 

Golpistas só conseguem entrar em sua 
conta bancária usando sua senha e seus 

dados. E eles podem conseguir essas 

informações de várias formas: fingindo ser 
um funcionário do banco, olhando você 

digitar a senha no caixa eletrônico, 

enviando falsos portadores ou durante 
uma compra presencial e até roubando seu 

celular para procurar senhas anotadas e os 

dados da sua conta ou cartão de crédito 
guardados em bloco de notas, arquivos ou 

em históricos de conversas no WhatsApp 

ou no e-mail.

Como evitar 

Guarde suas senhas com o máximo 
cuidado, não anote em papéis nem no 

bloco de notas do celular ou computador. 

Use senhas diferentes para cada uma de 
suas contas e, sempre que possível, use 
senhas fortes, lembrando-se de ativar a 
“autenticação em dois fatores” nas 
plataformas de internet que usar.
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Golpe do falso boleto

Como é

O emissor do boleto falso pode ter várias 
informações sobre os dados pessoais da vítima e a 

situação pode ser muito convincente. O boleto pode 

chegar como uma falsa correspondência bancária ou 
de uma loja, ou, ainda, no formato eletrônico, em 

forma de mensagens de SMS, WhatsApp ou e-mail 

que direcionam para páginas falsas para download de 
uma fatura forjada. Os boletos falsos são muito 

parecidos com os originais que costumam receber. O 

cliente pagando por um boleto adulterado, o valor é 
direcionado para a conta do fraudador ao invés do 

verdadeiro credor. Como resultado o credor continua 

a efetuar as cobranças ou não envia o produto.

Como evitar

Para reduzir as chances de cair nesse golpe, é 
essencial ficar atento aos dados do beneficiário do 

boleto. Independentemente de como você vai 
pagar, essas informações são exibidas antes que 
você complete a transação. Verifique sempre CPF 

ou CNPJ do emissor, data de vencimento e 

principalmente o valor para ter certeza de que está 
pagando o documento correto. Veja também se os 

três primeiros números do código de barras de fato 

correspondem ao código do banco.

A Falsa Central de Atendimento

Como é
A vítima recebe a ligação de um falso funcionário 
do banco ou de uma empresa com a qual ela possui 

um relacionamento ativo. Informa que sua conta 

foi invadida, clonada ou outro problema e, a partir 
daí, solicita os dados pessoais e financeiros da 

vítima. Para enfatizar a veracidade da chamada, 

este falso funcionário chega até a pedir que o 
cliente chame a central pelo número que está no 

verso do cartão, mas segura a linha e simula o 

atendimento da central para, então, pedir os dados 
da conta, números dos cartões e, principalmente, a 

digitação da senha.

Como evitar 
Desconfie deste tipo de ligação e desligue. Só 
entre em contato com a instituição através dos 
canais oficiais, de preferência usando o celular 
ou aplicativos móveis, para saber se algo 

aconteceu mesmo com sua conta. O banco nunca 
liga para o cliente pedindo senha nem o número do 

cartão e também nunca liga para pedir para 

realizar uma transferência ou qualquer tipo de 
pagamento.
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Proteção de dados no celular 
ou dispositivo

Como é

O roubo de celulares e outros eletrônicos de uso pessoal não serve apenas 

pra revender os aparelhos. Hoje os criminosos conseguem usar dados 
guardados em e-mails, redes sociais ou outras ferramentas que estão no seu 

aparelho para recuperar ou mudar as senhas de aplicativos de bancos. Para 

entrar na sua conta, roubar o seu dinheiro e até fazer empréstimos no seu 
nome.

Como evitar
Mantenha os sistemas do seu celular ou notebook sempre atualizados. 
Nunca use o recurso de “lembrar/salvar senha” em navegadores e sites. 
Jamais anote senhas em bloco de notas ou em arquivos no aparelho.
Escolha a opção de acionamento do bloqueio automático de tela mais rápido 

e desative notificações que são exibidas independentemente do bloqueio de 

tela inicial. Utilize os recursos de biometria, reconhecimento facial se os seus 
dispositivos possuem essa tecnologia e ative e dupla autenticação em todos 

as suas contas de internet como e-mail, aplicativos, sites etc. Anote o código 

do IMEI do celular em algum local seguro para bloquear sua linha e o seu 
aparelho em caso de roubo ou perda. Habilite a função de rastreio do celular 

para conseguir apagar os dados do seu aparelho e localizá-lo remotamente, 

se necessário.

Golpe do consignado

Como é

Nessa situação, o fraudador se passa por um funcionário de instituições 
financeiras e oferece empréstimos com condições vantajosas. Para que 

garanta a oferta, pede ao consumidor que faça um depósito bancário 

referente a taxas de cadastro ou pede antecipação de alguma parcela 
para que possa liberar o dinheiro às vítimas. Outra tática usada pelo 

fraudador é solicitar dados pessoais e financeiros da vítima e, com os 

dados em mãos, ele realiza transações fraudulentas em nome do cliente. 

Como evitar
A FEBRABAN alerta que não existe empréstimo em que a pessoa 
precise fazer qualquer tipo de pagamento antecipado, seja de IOF, 

taxas falsas de cadastros ou antecipação de parcela. E os bancos nunca 

ligam para o cliente pedindo senha, número do cartão ou transferência. 
Ao receber uma ligação suspeita, o cliente deve desligar, pegar o 

número de telefone que está no cartão bancário e ligar de outro 

telefone para tirar a limpo a história. Outra recomendação é desconfiar 
de promessas de vantagens exageradas. E jamais depositar dinheiro na 

conta de quem quer que seja com a finalidade de garantir o negócio.

Saiba mais

https://antifraudes.febraban.org.br/


Higiene cibernética: cuidado com 
a superexposição digital

A superexposição se tornou uma consequência do uso 

das redes sociais. Estamos em uma época em que 

tudo é compartilhado e o surgimento de sites e 
plataformas permitiram uma nova maneira de se 

conectar com outras pessoas. A divulgação de uma 

grande quantidade de detalhes pessoais na Internet 
passou a ser cada vez mais comum, entretanto, 

muitos usuários não percebem que este 

compartilhamento em excesso pode expô-los a certos 
riscos.

Mas o contrário também é verdadeiro. Como forma 
de defesa, podemos adotar uma prática que o 
mercado convencionou chamar de “higiene 
cibernética”. Ou seja, o nosso comportamento pode 
fazer toda a diferença e evitar que fiquemos expostos 

e vulneráveis.

A higiene cibernética ajuda a manter os dispositivos 
pessoais e corporativos funcionando corretamente, 
além de protegidos de ataques externos, como 
malwares e vírus, que podem prejudicar a sua 
funcionalidade.

A criação de uma rotina em torno da ciber higiene 
ajuda a garantir a saúde de um sistema, evitando que 

os cibercriminosos causem violações de segurança, 

instalem malware ou roubem informações pessoais. 
Ter a higiene cibernética adequada também garante 

uma melhor resposta a incidentes, caso ocorra um 

ataque bem-sucedido.
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Riscos da superexposição

A incidência de perigos no mundo digital está 

relacionada ao tipo de informação que é 
compartilhada e a quem se permite o acesso. 

Com a chegada das redes sociais, os golpes de 

engenharia social ganharam força e abriram 
novos caminhos para o roubo de identidade, 

fraudes on-line e outros tipos de crimes.

Esta é uma técnica em que os criminosos 

conduzem as ações de uma pessoa para que 
ela faça algo que os beneficie. Por exemplo, 

podem enviar uma mensagem para fazer a 

vítima visitar uma página falsa, que parece ser 
legítima, com o objetivo de roubar seu e-mail, 

senhas e até mesmo, informações bancárias. 

Eles também podem manipular o usuário para 
que ele abra um arquivo em anexo que infecte 

o dispositivo, seja computador ou celular, com 

malware e vírus.

Isso pode ocorrer devido a poucas restrições 
ao configurar as permissões dos aplicativos 
utilizados para filtrar quem pode ver suas 
atividades.

Se levarmos em conta que a maioria dos 

usuários geralmente usa mais de uma rede 

social, é muito provável que um criminoso 
possa construir um perfil bastante detalhado 

de um alvo de ataque, coletando apenas

informações sobre suas características e 

atividades em cada uma de suas contas. Assim, 
podem até mesmo enviar mensagens 

extremamente personalizadas para dar a 

impressão de que foram enviadas por um 
colega

Outro exemplo ocorre até mesmo no mundo 
empresarial. As contas do LinkedIn podem ser 

alvos de grande valor para os cibercriminosos, 

uma vez que os usuários costumam publicar 
grande quantidade de informações, como 

endereço, local em que trabalham, números de 

telefone e e-mail profissional.

Convites de falsos recrutadores que oferecem 

trabalhos bons demais para serem verdade 
têm como objetivo coletar dados, obter senhas
e danificar seus aparelhos, podendo resultar, 
até mesmo, na exposição de dados de uma 
empresa, caso o acesso seja feito pelo 
dispositivo corporativo.
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Medidas para diminuir os riscos

É neste momento que entra a higiene cibernética. Para manter a rotina de segurança e manter o controle de suas 

informações, a ESET recomenda começar a fazer revisões com certa regularidade e configurar melhor as opções de 

privacidade disponíveis em cada uma das redes sociais que são utilizadas.

Alguns outros passos são:

Limitar ao máximo o 
acesso de pessoas que 

podem ver o que você 

está fazendo;

Reduzir as informações que 
você publica, especialmente 
aquelas que podem torná-lo 

vulnerável;

Ser cético em relação às 
pessoas desconhecidas que 

enviam solicitações de amizade 
por meio das redes sociais;

Ter cuidado com mensagens 
suspeitas, principalmente, quando 

contêm links ou parecem boas demais 
para ser verdade, como promoções 

inéditas, sorteios, oportunidades de 

trabalho urgentes e com valores 
improváveis, entre outras.

Além disso, pense como um cibercriminoso: as informações compartilhadas podem 

ser usadas contra você? Se for o caso, melhor não compartilhá-las.
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Segurança da identidade digital

A partir do momento em que a oferta de produtos e serviços se torna 
majoritariamente digital, a sua identidade no mundo online se torna mais preciosa 

do que nunca para os criminosos cibernéticos. Por isso, o mercado já oferece 

métodos alternativos de autenticação, que vão além da boa e velha senha (que já se 
provou ineficaz se utilizada sozinha), incluindo a autenticação multifatorial (MFA) 
e o login sem senha (passwordless).

“À medida que a autenticação permanece passando de senhas para fatores mais 
fortes, autenticar apenas a pessoa não é mais o suficiente. Autenticação 
multifatorial e sem senha também devem verificar e autenticar o dispositivo. 
Dos bilhões de telefones e computadores em todo o mundo, as organizações estão 

se movendo para limitar a autenticação digital aos poucos dispositivos que 

pertencem à pessoa. Um benefício surpreendente é que a abordagem melhora a 
usabilidade enquanto reduz bastante a superfície de ataque”, explica J. Wolfgang 

Goerlich, CISO consultivo da Duo Security da Cisco.
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“Para garantir a entrada em um ambiente corporativo com segurança tanto para o usuário, quanto para a empresa, 
usamos ferramentas de autenticação. Quanto mais camadas de proteção as equipes de segurança da informação 
agregam ao sistema, mais você, a instituição e todos os dados hospedados ficam longe dos riscos causados por 
cibercriminosos”, complementa Marcus Scharra, CEO da Senhasegura. 

Confira algumas formas de blindar a sua identidade digital:

Autenticação multifatorial
É aquela na qual você precisa 

informar um segundo 

identificador além de sua senha. 
Esse identificador pode ser um 

token ou código enviado por 

SMS ou gerado na hora através 
de um aplicativo específico para 

tal. Ativar a autenticação de dois 

fatores, já disponível na maioria 
dos apps e serviços online, reduz 

bastante a chance de ter sua 

conta invadida;

Autenticação passwordless
Também chamada de “login sem 

senha”. Alguns dispositivos, 

sistemas operacionais e aplicativos 
permitem que o usuário se 

autentique através de fatores 

biométricos, como reconhecimento 
facial ou de sua impressão digital. 

Também já está se tornando 

comum o uso de dispositivos físicos 
de autenticação, similares a um 

pendrive, que funcionam como 

identificador ao serem conectados 
no computador, tablet ou celular.
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Com a necessidade de ter internet disponível em casa, seja por lazer, 
educação ou mesmo para trabalho, as empresas de telefonia têm 

disponibilizado aparelhos que funcionam de uma maneira simples e 

seguem um padrão, os roteadores. Os provedores de serviços de internet 
banda larga instalam o roteador, fazem a configuração de rede e pronto: 

internet funcionando.

O problema, na opinião de Sandro Süffert, CEO da Apura Cyber 
Intelligence, é que muitas vezes o cliente não tem a mínima noção sobre 
a capacidade destes aparelhos de evitar ataques de hackers e a invasão 
da rede local.

Roteadores de casa, uma 
possível porta aberta às 
ameaças digitais

Em recente relatório publicado pela Apura, os roteadores são apontados 
como um dos principais alvos de ataques dos cibercriminosos. 

Normalmente, os roteadores utilizados em casa não possuem a mesma 

capacidade de proteção que aqueles presentes nos ambientes internos das 
empresas, como firewalls, EDRs, até mesmo antivírus corporativos.

Um dos problemas mais comuns, muitas vezes não levado em conta, é o 
uso de senhas padrão de administrador, que podem vir como “padrão” 
do aparelho e são fáceis de serem descobertas. A falta de atualizações 

também aumenta as vulnerabilidades que colocam em risco a segurança e a 
confidencialidade da comunicação entre empregado e empresa.
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Como os ataques ocorrem?

Ao invadirem um roteador, os criminosos podem sequestrar o 
DNS (Sistema de Nome de Domínio) e redirecionar o tráfego 
de dados para servidores estranhos, capturando todos os 

dados sigilosos, senhas e até mesmo acesso aos e-mails.

Por exemplo, no início de junho de 2022, a Agência de 

Segurança Cibernética e de Infraestrutura (CISA) norte-
americana emitiu um alerta em conjunto com outras agências 

de segurança sobre ameaças oriundas do governo chinês que 

aproveitavam os dados roubados “na casa” dos trabalhadores 
para pivotar e tentar invadir os sistemas das empresas. “Mesmo 

que os fabricantes consertem as vulnerabilidades, sempre 

surgem novas ameaças”, diz Süffert.

Outros tipos de dispositivos também visados pelos 

cibercriminosos são: VoIP, sistema de telefonia por internet, 
dispositivos IoT (Internet of Things), como câmeras de 
vigilância e até mesmo aplicações domésticas, que, por 

estarem conectadas, podem servir de objetos para ações como 
parte de botnets que executam ataques de negação de serviço 

contra os mais diversos alvos.

Ações recomendadas

Os especialistas da Apura indicam alguns procedimentos, mesmo que possam 
parecer simples, que aumentam o nível de segurança doméstico e reduzem o risco 

de invasão.

Manter os dispositivos conectados à internet sempre atualizados é um      

passo importante. A sua operadora pode fornecer informações  

importantes, como versão e últimas atualizações, e ajudar no procedimento.

Troque as senhas padrões e realize mudanças de senhas com frequência.

Outro ponto importante é manter-se informado sobre as ameaças. Muitas 

empresas como a Apura lançam bastante informações sobre cenários atuais 

de ameaças, informações que podem ser consultadas na internet.

Também fale com sua empresa para saber quais são as ferramentas de  

segurança que ela faz uso e como deve ser feito todo e qualquer tipo de 
acesso remoto.

“Ter uma ferramenta de inteligência de ameaças fornecendo informações atuais, 
fidedignas e acionáveis faz toda a diferença no atual cenário cibernético em que 

novas ameaças, cada vez mais avançadas, surgem todos os dias”, diz o CEO da Apura.
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Apenas para você não esquecer...

Claro, abordamos nesta cartilha algumas ameaças e tecnologias emergentes que todo internauta precisa ficar de olho. 

Mas isso não significa que você deve se esquecer de orientações “clássicas” no que diz respeito a boas práticas de higiene cibernética:

Lembre-se sempre da política da mesa limpa! Evite colar post-its

com informações sensíveis ou deixar documentos sigilosos em sua 
estação de trabalho (seja em casa ou no escritório). Ao se ausentar 

do computador, lembre-se de bloqueá-lo;

Tome cuidado com redes WiFi desconhecidas. Embora seja 

sedutor utilizar o ponto de internet sem fio daquela 

biblioteca ou cafeteria para trabalhar, saiba que tais hotspots
podem ser maliciosos e até mesmo os benignos são 

facilmente interceptados por criminosos cibernéticos;

Use senhas fortes! O ideal é que sua password tenha ao menos 
11 caracteres, mesclando letras (maiúsculas e minúsculas), 

números e símbolos. Aliás, como a melhor senha é aquela da qual 

você não se lembra, use um gerenciador de passwords. Existem 
várias opções no mercado;

Caso sua empresa não forneça, invista em soluções básicas 
de segurança cibernética. É importante ter ao menos um 
antivírus e uma rede virtual privada (VPN) para proteger o seu 

tráfego web contra bisbilhoteiros;

Segurança física também é importante. Evite as temidas “conversas de elevador” (falar sobre projetos e informações 

secretas em ambientes públicos, nos quais pessoas não-autorizadas possam ouvir) e tome cuidado com o tailgating (golpe 
no qual um criminoso lhe convence a conceder acesso físico a uma área restrita, usando artifícios de engenharia social).

Lembre-se sempre: softwares e máquinas são projetados para cumprir determinadas funções e agir contra cenários 

previsíveis. Grande parte do trabalho de garantir a segurança — sua e das pessoas ao seu redor — depende de você! 

Mantenha-se informado sobre as novas ameaças cibernéticas, suspeite de situações estranhas na internet e dê valor 
à sua identidade digital; ela é mais importante do que nunca!

22



Sobre o movimento 
CyberTech Brasil

O Movimento CyberTech Brasil é uma iniciativa que visa fomentar a 

inovação no mercado brasileiro de segurança cibernética, 
promovendo discussões entre todos os players desse setor e 

incentivando uma maior colaboração entre empresas privadas, órgãos 

públicos, profissionais da área, estudantes, instituições de ensino e 
quaisquer outras pessoas físicas ou jurídicas que se identifiquem com 

a nossa causa.

O mundo está mudando e acreditamos que a segurança cibernética 

também deve acompanhar essas mudanças. Isso implica em novas 

metodologias, novas soluções, novas estratégias e um novo mindset. 
Porém, esse não é um objetivo que conseguiríamos alcançar sozinhos. 

E é por isso que este movimento foi fundado: para propor uma 

sinergia ainda maior entre todos aqueles que estão comprometidos a 
tornar o ambiente cibernético cada vez mais seguro.

Quer nos ajudar a mudar o mercado brasileiro de segurança 
cibernética? Então cadastre-se já e torne-se um membro do 
Movimento CyberTech Brasil; garanta o seu papel de 
protagonismo nesta iniciativa revolucionária.

JUNTE-SE A NÓS
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