
Considerado um Sherlock Holmes da internet, o perito digital Wan-

derson Castilho está mais atento do que nunca. Ele presta consul

toria de segurança de redes para grandes corporações e sabe que, 

ano a ano, cresce o número de fraudes na web. "No Brasil, estima-

se que haja cerca de seis grandes quadrilhas especializadas em este-

lionatos virtuais", diz o perito. "As prisões acontecem, mas as qua

drilhas se perpetuam com novos golpistas." Os crimes mais comuns 

são a venda de produtos em sites falsos e a captura do número do 

cartão de crédito e de senhas (qualquer tipo, do e-mail pessoal à 

do internet banking), para transações financeiras. A armadilha 

está na maioria das vezes em e-mails ou links com fotos de fatos 

recentes. Ao abrir a mensagem, um software malicioso por meio 

de programa de cópia de dados é ativado - capaz de identificar en

dereços bancários e demais informações que estejam na internet. 



"Esses programas podem atingir 50% dos computadores pes
soais", alerta Castilho. Dos computadores invadidos, cerca 
de 10% são alvo de golpes cujos valores giram em torno de 
300 reais a 500 reais em média. Para as grandes corporações, 
o maior risco está na obtenção ilegal de dados estratégicos, 
como mailings de clientes, lista de fornecedores e senhas de 
acesso a informações confidenciais. A regra básica para evi
tar esse tipo de assalto é a de não abrir e-mail cuja origem é 
desconhecida, assim como ter um bom antivírus atualizado. 
Os programas de segurança não garantem 100% de proteção, 
mas são imprescindíveis. Em relação às compras pela inter
net, o conselho é analisar a procedência do site, avaliar se há 
cadeados de segurança na página e, principalmente, duvidar 
de preços muito baixos. "Informe-se sobre quem já fez com
pras naquele endereço digital. Na hora do pagamento use o 
cartão de crédito para que, caso a compra não se realize, você 
consiga cancelar o pagamento", explica. 
Outro tipo de fraude que está perturbando peritos e execu
tivos são aquelas relacionadas a empresas. O vazamento de 
informações confidenciais para o YouTube, o uso indevi
do de marca de empresa em site na internet, ofensa de ter
ceiros ou funcionários através de e-mails corporativos ou 



plágios de campanhas on-line por concorrentes são alguns 
exemplos recorrentes de crimes virtuais lesivos às corpo
rações. O conjunto de fraudes virtuais já é conhecido pelo 
nome de cybersquatting. 
"Grandes empresas estão mais expostas a fraudes. Quan
to mais famosa e conhecida uma marca, mais incidentes ela 
registra", informa Patrícia Peck Pinheiro, advogada especia
lista na área digital. Ela sublinha que a grande maioria dos 
incidentes relacionados ao uso de ferramentas tecnológicas 
e informações nas empresas é provocada pelo usuário "sem 
noção", isto é, que age por ingenuidade. Apenas 2% dos ca
sos de vazamento virtual de informações ocorrem por má-
fé. Isso significa que a negligência no uso seguro das ferra
mentas, a falta de conhecimento das regras e as brandas leis 
vigentes no Brasil provocam consequências desastrosas e em 
tempo real para muitos profissionais. 
O Poder Judiciário brasileiro evoluiu muito nos temas de in
ternet entre os anos 2000 e 2009. No entanto, o brasileiro não 
conhece as leis e não há uma educação sobre o tema nas es
colas, o que faz com que muitas pessoas só percebam que a 
lei se aplica quando é envolvida em um incidente. Para maior 



eficácia contra os crimes virtuais, há duas leis que precisam 
ser feitas, segundo os especialistas. Uma, para tratar sobre 
Identidade Digital Obrigatória (não se consegue nada na área 
criminal sem prova forte de autoria); outra, para tratar de ban
cos de dados e guarda de provas eletrônicas. "O volume de de
litos via internet atinge hoje a casa de 20 mil processos", escla
rece o advogado especialista em Direito Digital Renato Opice 
Blum. A boa notícia é que 80% deles são resolvidos e puni
dos. Cerca de 60% das vítimas se pronunciam. 

• Evite passar senhas para terceiros (mesmo que da 

família ou conhecidos). Se o fizer, mudar em seguida. 

• Busque sempre estar com antivírus e antispyware 

atualizado, bem como faça uso de f i rewal l e demais 

softwares de segurança, inclusive para criptografia 

das informações e para backup. 

• Sempre faça bloqueio de tela ou se for se ausentar 

por longo período é recomendável desl igar o 

equipamento e t irar da tomada. 

• Busque usar apenas equipamentos que estejam 

com softwares de segurança atual izados. Ao 

encerrar a sessão, cert i f ique-se que apagou tudo da 

máquina e fez logout de todos os ambientes. 

• Insira senha em celular , para bloqueio 

automático por inatividade. Também deve-se fazer 

backup da agenda, apagar periodicamente mensagens 

e e -ma i l s do dispositivo. 

• Evite carregar equipamentos tecnológicos que 

chamem a atenção quando estiver caminhando, 

andando de carro ou de táxi, especialmente notebook, 

celular, MP3. Coloque na mala do carro e em uma mochila. 

• Sempre leia tudo que lhe for apresentado. Termos 

de Uso, Políticas de Privacidade, Avisos Legais de 

Direitos Autorais, Licenças, Garantias, Comprovante 

de Compra e Venda On-l ine. São documentos, provas 

legais. Não assine sem ler, especia lmente na web. 

• Se algo de ruim acontecer a você no uso de 

tecnologias, na internet, denuncie, busque ajuda 

de um especial ista, comunique a autoridade. 

• Preserve as provas digitais, evite mexer 

novamente na máquina. 
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