
O perigo está no ar  
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Segurança é um assunto constante no mundo tecnológico, principalmente porque inovações 

surgem a cada semana no cotidiano das pessoas e trazem, consequentemente, oportunidades 

para criminosos invadirem o patrimônio dos usuários. A discussão sobre o combate aos crimes 

virtuais ganhou espaço em vários eventos na semana passada, com destaque para o 4° 

Congresso de Crimes Eletrônicos e Formas de Proteção, organizado pela FecomercioSP 

(Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo), que  divulgou 

uma pesquisa sobre o crescimento do número de vítimas de crimes eletrônicos. 

  

Segundo o estudo da entidade, o total de pesquisados que declaram serem vítimas é de 

12,76% - superando os 8,48% registrados no levantamento do ano anterior. Clonagem de 

cartão (21,09% do público), uso indevido de dados pessoais de cartão e conta bancária 

(10,16%) e clonagem de página pessoal em site de relacionamento (7,81%), apontados como 

os maiores crimes pelos entrevistados, comprovam a fragilidade do sistema na internet.  

 

Diante dessa preocupação geral – especialmente com a realização, amanhã, do propício Dia 

Internacional de Segurança em Informática (leia mais nessa página) – é importante lembrar 

de um elo frágil na segurança eletrônica: a rede Wi-FI. Esse meio de acesso à web continua 

sendo o principal roubo de informações pessoais. Medidas preventivas podem evitar novas 

vítimas e elas exigem alto conhecimento técnico dos usuários.     

  

Camilo Di Jorge, gerente-geral da ESET, especializada em soluções de segurança, aponta como 

maior fonte de roubos a rede pública – de cyber cafés, lan houses de jogos, aeroportos, 

restaurantes e outros locais espalhados pelo País. "A regra é nunca usar dados sensíveis, como 

os bancários, em lugares como esse, principalmente para acessar o Internet Banking ou fazer 

compras com cartão de crédito em sites de compras coletivas", recomenda Di Jorge. Ele 

lembra que as lan houses, frequentadas por gamers – leia-se hackers em potencial – são 

locais mais críticos.  "Se for inevitável, mesmo, acessar o banco numa emergência, o usuário 

deve prestar atenção nos sites seguros, sinalizados no início do endereço pelo https. Evita-se 

assim páginas falsas de bancos", lembra o executivo. No caso de acesso ao banco, através de 

aplicativos em smartphones e tablets, Di Jorge afirma que esse recurso é mais seguro. "Esse 

tipo de operação é mais fechada porque é feita dentro do programa e não em uma navegação 

na internet."  

   

DE OLHO NO ROTEADOR 

 

Além da óbvia – e necessária – proteção de seu notebook com antivírus e firewall, o gerente-

geral da ESET acha fundamental em uma rede pública checar com o proprietário do local se o 

protocolo de segurança do roteador é WPA ou WPA2. A preferência por redes públicas 

protegidas por senhas também é uma regra a ser considerada. Para máquinas equipadas com 

Windows, o consultor lembra que há uma restrição automática de acessos aos dados quando o 

sistema pergunta sobre o tipo de rede pública que está sendo acessada no momento.  

 

E na rede Wi-Fi doméstica? Di Jorge acredita que o perigo é menor que a rede pública, mas a 

vulnerabilidade existe. Além da mesma preocupação com o uso de protocolo WPA no roteador, 

a regra básica é proteger o acesso com senhas menos óbvias, misturando letras maiúsculas, 

minúsculas, números e símbolos. "Outro recurso do roteador é programá-lo para que o serviço 

SSID Broadcast fique desativado. Ele é responsável por deixar visível o nome da rede para 

qualquer busca externa. Desativando-o, ninguém vai enxergar essa rede", observa.  

  

A lentidão da banda larga pode ser um sinal de invasão de rede doméstica, mas isso não é 

regra, já que problemas na na velocidade da web são constantes no Brasil, infelizmente. "O 

ideal é verificar no administrador de rede, por meio do navegador, se há mais PCs 

conectados." 

  

As dicas do gerente-geral da ESET são endossadas pelo professor Ricardo Giorgi, consultor 

especialista em Segurança da Informação. "Se você estiver perante uma rede sem criptografia, 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



todos os seus dados poderão ser capturados por um invasor invisível, pois a rede sem fio se 

propaga num raio de 100 metros a partir do centro do ponto transmissor do sinal. E, às vezes, 

não é possível ver quem está "farejando o ar" para capturar seus dados numa rede pública", 

analisa.  

  

  

Giorgi adverte que também não se deve confiar demais em aparelhos móveis (notebooks, 

smartphones, tablets) para acessar as redes sociais. "Muitos desses serviços não possuem a 

robustez necessária para uma autenticação segura. Isto é, se o usuário estiver acessando as 

redes sociais por dispositivos móveis em redes Wi-Fi abertas, qualquer pessoa poderá capturar 

seu login e senha", acrescenta o especialista. 

  

Contra invasores invisíveis 

   

 Nunca faça operações bancárias ou compras em sites ao usar Wi-Fi pública; 

 

 Se for inevitável o acesso ao banco em redes públicas, preste atenção na segurança dos 

sites, sinalizados no início com https;  

 

 Evite lan houses de games para acessar redes sociais ou sites que com dados pessoais; 

 

 Prefira acesso a Wi-Fi públicas com senhas de proteção a aquelas de acesso livre; 

 

 Em redes públicas ou privadas, tenha certeza se o protocolo de segurança do roteador é 

WPA  

  

ou WPA2.   

 

Evento discute privacidade 

 

O Dia Internacional de Segurança em Informática (DISI), acontece amanhã com entrada 

gratuita no Novo Hotel Jaraguá. Neste ano, as discussões serão conduzidas com base no tema 

"Privacidade de dados: o que você compartilha?". O evento promovido pela Rede Nacional de 

Ensino e Pesquisa (RNP) acontece desde 2005 por iniciativa do seu Centro de Atendimento a 

Incidentes de Segurança (CAIS) e tem parceria com a Organização dos Estados Americanos 

(OEA) e com a Cooperação Latino-Americana de Redes Avançadas (RedCLARA). 

   

Especialistas em segurança do Brasil e no exterior vão discutir e compartilhar conhecimentos 

e, segundo os organizadores, "educar e conscientizar usuários de Internet sobre segurança em 

ambientes informatizados". As palestras, abertas ao público - mediante inscrição gratuita até 

hoje, serão transmitidas em três línguas (português, espanhol e inglês), em tempo real via 

web. 

  

Na palestra "Segurança e privacidade em redes sociais" o especialista argentino Pedro Janices 

irá analisar os riscos associados ao uso de redes sociais e seu impacto na privacidade de 

dados. No mesmo painel será discutida também a importância de se ter uma ciberidentidade 

confiável. 

  

Com experiência em análise de vírus, bankers e outras pragas originadas no Brasil, o membro 

da Aliance of Security Analisis Professionals (ASAP) Fabio Assolini falará do cenário das 

ameaças cibernéticas na América Latina. Tendências futuras e como os cidadãos comuns têm 

sido afetados são temas que fazem parte do debate. Os aspectos 
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