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Quando se fala em segurança na internet, a maioria das pessoas pensa em vírus e spyware - 
ataques tecnológicos que normalmente podem ser atenuados por defesas tecnológicas. Mas, 
atualmente, os problemas de segurança mais traiçoeiros estão na ingenuidade humana, não 
em programas enganosos. Defesas tecnológicas podem ajudá-lo a se defender desses mais 
novos tipos de ataque, mas as melhores armas contra eles são bom senso, precaução e 
cuidado com email e navegação na web. 
 
Ataques desse tipo são chamados de "engenharia social" e eles são usados por criminosos para 
roubar seu dinheiro, sua identidade e implantar no seu computador software pernicioso que 
pode continuar lhe roubando. Engenharia social é o equivalente online a um truque antigo em 
que o trapaceiro assusta as pessoas com avisos falsos ou as atrai com falsas promessas e daí 
as rouba.  
 
A grande maioria dos vírus e spyware aflige usuários de Windows e poupa os de Macintosh, da 
Apple, mas os esquemas de engenharia social também podem pegar os usuários de Mac. Não 
há nada inerente aos Macs que deixe seus donos mais resistentes a cair nos esquemas de 
engenharia social.  
 
A forma mais comum de engenharia social é chamada "phishing" (pesca), e usa tanto email 
como navegação na internet para ludibriar as pessoas e fazê-las digitar informação 
confidencial em websites que parecem os de empresas de verdade, principalmente instituições 
financeiras. Mas esses sites de "phishing" são, na verdade, falsificações desenhadas com muita 
inteligência que transmitem seus dados para criminosos, geralmente em países distantes. 
Assim que eles obtêm suas senhas e números de contas podem despojar seus fundos e roubar 
sua identidade.  
 
Aqui vão algumas dicas para ajudá-lo a não ser vítima de engenharia social. Há inclusive 
informação sobre alguns programas "antiphishing" que antes não existiam. Mas lembre-se: 
software de segurança sozinho não salva ninguém de fraudes. 
 
Nunca, jamais clique num link embutido num email que pareça vir de uma instituição 
financeira, mesmo que seja seu banco ou corretora e até o logo pareça oficial. Isso também 
vale para serviços de pagamento ou de leilão, como PayPal e eBay. Não faça isso nem que o 
email afirme que há um problema na sua conta ou que o banco precisa verificar suas 
informações. E, é claro, não digite nenhuma senha, números de documentos ou de contas 
diretamente num email. 
 
Esses tipos de emails são quase sempre falsos e os links que contêm quase sempre levam 
para websites manejados por criminosos. A única exceção pode ser um email de confirmação 
enviado por uma corretora a respeito de uma negociação que você sabe que fez minutos 
antes. Mesmo endereços que parecem legítimos em emails ou em barra de endereços de 
navegadores podem ser falsificações que escondem os endereços reais dos falsários. Até o 
ícone de cadeado num site pode ser falsificado. 
 
Se você ficar realmente preocupado com a sua conta, telefone para o banco ou companhia, ou 
acesse o site deles manualmente, digitando o endereço ou usando a lista de Favoritos que 
você mesmo criou. 
 



Não clique em links de ofertas de produto gratuito que você recebeu num email, 
principalmente se for de alguém ou de uma empresa de que nunca ouviu falar. 
 
Nunca baixe software de sites desconhecidos. Ele pode ser um aplicativo malicioso como um 
"keylogger" (registrador do teclado) que pode enviar para falsários tudo o que você digita no 
seu computador. Se você realmente quiser o programa, primeiro faça uma pesquisa na 
internet para verificar se outras pessoas não o denunciaram como uma falsificação perniciosa. 
 
Se um site diz que você precisa baixar um programa especial para ver os vídeos dele, não 
baixe. Mesmo que ele afirme estar lhe dando um software de visualização autêntico, como o 
Silverlight da Microsoft, o Flash da Adobe ou o QuickTime da Apple, não o descarregue dali. Vá 
aos sites oficiais da Microsoft, da Adobe ou da Apple para descarregar esses visualizadores. 
 
Use um navegador, como o Internet Explorer 7 em Windows ou Firefox 2.0 em Windows ou 
Mac, que inclui recursos para alertá-lo sobre sites de "phishing" conhecidos ou que os 
bloqueia. As próximas versões desses navegadores vão poder detectar não só sites falsos mas 
que são conhecidos por distribuir programas perniciosos. 
 
Infelizmente, o terceiro dos maiores navegadores, o Safari para Mac e Windows, não tem 
programa "antiphishing", embora eu espere que a Apple acrescente esse recurso numa versão 
futura. 
 
Considere usar programa de segurança que tenta detectar e bloquear sites de "phishing". O 
Site Advisor, que é gratuito, e o Site Advisor Plus, pago, são produtos da McAfee que fazem 
um bom trabalho. A Symantec tem recursos semelhantes embutidos nos seus maiores 
conjuntos de segurança, o Norton 360 2.0 e o Norton Internet Security 2008. 
 
Eduque-se lendo a respeito de engenharia social e "phishing" e como evitar tornar-se uma 
vítima. 
 
Siga esses dicas e você vai ser um internauta mais feliz e mais seguro. 
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