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Para os menos experientes: quando acessar a internet em seu notebook em hotspots de 
restaurantes e aeroportos, certifique-se que está realmente em uma rede segura. E nada de 
bancos. 
 
A queda do dólar e os novos modelos de notebooks estão tornando o sonho de consumo de 
muitas pessoas uma realidade. Os preços estão caindo a cada dia, é possível achar modelos a 
preços atraentes e, em algumas lojas, condições de pagamento que cabem em qualquer bolso. 
Além da vantagem da mobilidade (o usuário pode levar seu computador para onde for), os 
notebooks também permitem a utilização das redes sem fios, desde que tenham a interface 
Wi-Fi embutida. 
 
Assim, eles podem acessar a internet em lugares que ofereçam a conexão sem fio à rede 
mundial de computadores. Tais lugares são chamados de hotspots e estão aumentando a cada 
dia. Variam desde bares e restaurantes até shopping centers e universidades. Alguns 
estabelecimentos oferecem o acesso gratuito à internet, enquanto outros cobram pelo serviço. 
 
Para se ter acesso ao serviço nos hotspots pagos é preciso contratar um provedor de Wi-Fi. 
Geralmente, os planos são comercializados das seguintes formas: mensal (funciona como uma 
assinatura, é cobrado por mês) e minutos corridos (funciona como um cartão telefônico, em 
que o usuário compra os créditos). 
 
Depois de adquirir um dos planos das provedoras de Wi-Fi, é preciso configurar o notebook 
para usar nos hotspots: 
 
- Ative a interface Wi-Fi. Geralmente é um botão ou uma combinação de teclas.  
- Configure a interface para obter o endereço automaticamente.  
- Selecione a rede Wi-Fi do hotspot.  
- Normalmente irá aparecer uma página inicial do hotspot. Siga as instruções para autenticar-
se e acessar a rede.  
- Se a autenticação for via provedor de Wi-Fi, digite o login e senha.  
- É importante redobrar os cuidados com a segurança no hotspot: 
 
Certifique-se de que a rede Wi-Fi que está sendo acessada pelo seu notebook é a mesma que 
o hotspot oferece. Existem vários golpes em que redes paralelas são montadas para obter 
informações dos usuários.  
 
Desative todos os compartilhamentos permitidos pelo seu notebook.  
 
Mantenha um firewall pessoal instalado no seu notebook.  
 
Não execute transações financeiras como acessos a bancos, cartão de crédito etc.  
 
Tenha um antivírus instalado e atualizado. 
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