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VOCÊ SE SENTE SEGURO NA INTERNET?



FRAUDES NA INTERNET

� Você já foi vítima de algum tipo de fraude na

Internet?

� Talvez já tenha sido e nem tenha se dado conta!

� Sabe aqueles e-mails com ofertas imperdíveis?

� Aquele último aviso de atualização que o seu

banco mandou?



QUAIS FATORES MOTIVAM OS CRIMES

VIRTUAIS?

� Prestígio entre as comunidades hackers;

�Motivações financeiras;

�Motivações ideológicas;

�Motivações comerciais.



PERIGOS NA INTERNET



ONDE COMEÇAM OS RISCOS?



SPYWARE



SPYWARE

� O spyware pode ser obtido por download de

websites, mensagens de e-mail, mensagens

instantâneas e conexões diretas para o

compartilhamento de arquivos. Além disso, um

usuário pode receber um spyware, sem saber, ao

aceitar um contrato de licença do usuário final de

um programa de software.

Fonte: http://br.norton.com/security_response/spyware.jsp



EXEMPLOS DE SPYWARES



VÍRUS DE COMPUTADOR



HOAX (VULGO BOATO)

� Hoax é um termo que significa embuste ou farsa.

� Um hoax nada mais é do que uma mentira

elaborada com o objetivo de enganar as pessoas.



ENGENHARIA SOCIAL

Refere-se a técnica utilizada para persuadir o

usuário a divulgar informações que possam ser

úteis ao atacante.

� Utilizando a engenharia social o atacante explora

o “elo mais fraco” da segurança: o usuário!

� Em nosso cenário cada vez mais “digital”, deve-se

atentar para as informações divulgadas em redes

sociais e páginas pessoais, dentre outras.



FALSIFICAÇÃO DE E-MAIL

� Falsificação de e-mail, ou e-mail spoofing, é uma

técnica que consiste em alterar campos do

cabeçalho de um e-mail, de forma a aparentar

que ele foi enviado de uma determinada origem

quando, na verdade, foi enviado de outra.



E-MAIL SPOOFING (EXEMPLO)



E-MAIL SPOOFING (EXEMPLO)



E-MAIL SPOOFING (EXEMPLO)



PÁGINAS FALSAS



PÁGINAS FALSAS



PÁGINAS FALSAS



COMPRAS ONLINE



COMPRAS ONLINE



QUAL A IMPORTÂNCIA DO HTTPS://

� O protocolo https (hyper texto transfer protocol

security) ou protocolo de transferência de

hipertexto seguro é o que garante que seus dados

pessoais, senhas e números de contas ou cartão

estarão protegidos durante uma transação

comercial online.

� Security = Segurança = Criptografia



VOCÊ SABE O QUE É A CRIPTOGRAFIA?

� Criptografia é um conjunto de técnicas utilizados

para tornar uma informação ininteligível, ou seja,

cifrada, codificada.



DICAS PARA NAVEGAR COM SEGURANÇA



DICAS PARA NAVEGAR COM SEGURANÇA

1. Não instale softwares suspeitos, mesmo os

plugins;

2. Bloqueie pop-ups;

3. Não seja amigável demais;

4. Cuidado ao clicar em links no Twitter e

Facebook;

5. Nunca atualize um player de vídeo apenas para

assistir a um vídeo;



DICAS PARA NAVEGAR COM SEGURANÇA

6. Presentes “gratuitos” online, na verdade, não

são gratuitos;

7. Cuidado ao acessar rede Wi-Fi pública;

8. Atualize, atualize e... atualize!

9. Use o PC para operações online mais perigosas;



DICAS PARA NAVEGAR COM SEGURANÇA

10. Assista a vídeos em sites conhecidos;

11. Alertas do navegador são bons, mas não

infalíveis;

12. Não armazene senhas no seu navegador;

13. Informe-se! Atenção redobrada nunca é demais.

Fonte: http://canaltech.com.br/noticia/seguranca/previna-se-13-dicas-

para-navegar-com-mais-seguranca-na-internet-12450/



ALGUNS NÚMEROS ESTATÍSTICOS



PRINCIPAIS TIPOS DE ATAQUES



PRINCIPAIS FRAUDES



FREQUÊNCIA DE INCIDENTES POR DIA



INCIDENTES POR PAÍSES



PROBLEMAS RECENTES DE SEGURANÇA

Golpe envolvendo programa de Xuxa expõe centenas

de celulares no Facebook

23/09/201511h55 Páginas verdadeira e

falsa do programa de Xuxa no Facebook

Entre segunda à noite e terça-feira,

centenas de pessoas divulgaram seus

números de telefone no Facebook, após um

pedido na página Xuxa Oficial: “Galera,

deixa o número de vocês! Vou ligar”

http://www.crimespelainternet.com.br/tag/crimes-virtuais-2/



PROBLEMAS RECENTES DE SEGURANÇA

Hackers brasileiros lançam golpe no WhatsApp para

roubar dados pessoais

Ofensiva analisada pela Kaspersky Lab

usa a mesma temática de descontos POR

O GLOBO 22/09/2015 6:59 /

ATUALIZADO 22/09/2015 7:09 RIO –

Neste fim de semana foi identificado o

primeiro golpe via WhatsApp

desenvolvido por cibercriminosos

brasileiros.

http://www.crimespelainternet.com.br/tag/crimes-virtuais-2/



PROBLEMAS RECENTES DE SEGURANÇA

Loja de aplicativos da Apple sofre infecção em massa

APPLE 21 de setembro de 2015 11h23 Este é

o primeiro caso de uma invasão na App

Store; porta-voz da empresa já declarou que

está sendo feita uma remoção de apps

infectados Por Agências REUTERS A Apple

disse no domingo que está limpando a iOS

App Store para remover

http://www.crimespelainternet.com.br/tag/crimes-virtuais-2/



RESUMINDO – DICAS FINAIS

�Mantenha seu computador sempre atualizado:

sistema operacional, sistema antivírus,

antispyware e, de preferência, um bom Firewall

também.



RESUMINDO – DICAS FINAIS

� Não abra e-mails suspeitos;

� Não clique em links enviados por e-mails, a

menos que você tenha absoluta certeza da sua

procedência;

� Não acredite em e-mails da Receita Federal,

Polícia Federal, CIRETRAN, e por ai vai;



RESUMINDO – DICAS FINAIS

�Muito cuidado com redes sociais! Atenção as

informações que você está divulgando sem

perceber.



RESUMINDO – DICAS FINAIS

� Ao fazer compras online, certifique-se de que:

� A loja é confiável – verifique a reputação na

própria Internet;

� A loja possui segurança – selos de segurança;

� Antes de digitar qualquer dado pessoal, como por

exemplo, número de documentos, cartões ou

senhas, verifique a barra do navegador e observe

se ele está exibindo o protocolo HTTPS



RESUMINDO – DICAS FINAIS

� Dicas para pesquisar a reputação de uma Loja ou

Instituição:

http://www.reclameaqui.com.br/

http://www.reputacao.com.br/

http://www.ebit.com.br/avaliacao-lojas



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?
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