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Navegar na rede pode ser um hábito perigoso para quem não toma cuidado com as diversas 
armadilhas montadas por hackers e golpistas. No entanto, em muitos casos, bastam medidas 
simples para evitar problemas mais graves. A primeira e principal é utilizar de maneira correta o 
correio eletrônico, de longe a ferramenta mais popular da Internet, por onde a segurança 
geralmente é quebrada.  
 
Os golpes contra correntistas de bancos, por exemplo, quase sempre começam com mensagens 
eletrônicas. Clientes do Banco do Brasil, Itaú e Unibanco já foram alvo de tentativas de fraude 
baseadas em alertas e páginas falsos. Nos Estados Unidos, o caso mais recente envolveu o Bank 
of America, resultando em prejuízos para 75 correntistas.  
 
Os golpistas costumam enviar por e-mail um link falso que leva a uma página similar à do banco. 
Nela, o usuário acredita estar navegando em ambiente seguro e, diante do pedido de 
recadastramento, acaba digitando dados confidenciais, incluindo a senha da conta. "A grande 
maioria dos problemas de violação da segurança é relacionada aos golpes financeiros", comenta 
Beatriz Serna, da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI).  
 
Beatriz também sugere que os internautas fiquem atentos a quedas na conexão no momento em 
que realizam transações bancárias. "Existem alguns casos em que o internauta está navegando e 
a conexão com a Internet aparentemente cai. A página do banco torna a aparecer logo em 
seguida. Ele faz a transação normalmente, mas na verdade é uma página falsa. A forma de se 
prevenir é checando se a conexão realmente caiu naquele momento", comenta a delegada.  
 
Atenção à política do banco é essencial  
 
Problemas desse tipo podem ser evitados com uma medida simples: prestar atenção às políticas 
do banco e desconfiar de contatos feitos por e-mail. "As páginas dos bancos sempre explicam que 
eles não mandam informações desse tipo ou pedem senhas por e-mail", lembra Rodrigo Santiago, 
analista de redes do Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ (NCE).  
 
O incidente envolvendo o Bank of America, que aconteceu no mês passado, motivou o banco a 
divulgar uma lista de cuidados que os correntistas devem tomar para evitar maiores transtornos. 
Um deles é sempre observar a URL do site e checar se corresponde ao endereço visto quando se 
entra na página do banco.  
 
Um problema que ainda atormenta quase todos os internautas é a disseminação de vírus. Na 
semana passada, uma nova versão do Bugbear causou confusão na rede, espalhando mensagens 
falsas com dados coletados nas próprias máquinas infectadas. O vírus também consegue desativar 
programas de segurança e instalar portas para entrada de hackers.  
 
A prevenção, no entanto, é mais simples do que imaginam muitos usuários. A primeira 
recomendação, que depende do bom senso do internauta, é não abrir qualquer anexo que chega 
pelo e-mail. No caso de dúvida, o ideal é salvar o arquivo no computador e passar o antivírus, que 
deve ser atualizado pelo menos uma vez por semana.  
 
Alguns arquivos, no entanto, contaminam a máquina sem serem executados. A dica de Santiago, 
nesse caso, é desabilitar algumas funções dos programas de correio eletrônico - como a 
visualização prévia do Outlook - que tornam a contaminação praticamente automática.  
 
"O programa vem configurado para executar scripts e html automaticamente. Os vírus que 
chegam nessa linguagem se instalam sem que a pessoa clique no e-mail para abrir", explica o 
analista. A solução é desativar a função na barra de ferramentas do Outlook.  



 
A segurança dos dados, que tanto preocupa os internautas, também pode ser aumentada com a 
instalação de um firewall. Alguns profissionais acreditam que ter esse tipo de software, que 
controla tudo que entra e sai pela conexão, em ambiente doméstico é um exagero. No entanto, 
para quem guarda documentos importantes, a prevenção é a única alternativa.  
 
O estudante de direito Bruno Boquimpani decidiu instalar um firewall depois que teve o 
computador invadido por um amigo da faculdade. "Quando cheguei no dia seguinte ele veio me 
falar sobre um artigo que eu estava escrevendo e me contou que leu no meu próprio computador. 
Me explicou que havia entrado pelo ICQ", conta.  
 
Rodrigo Santiago, do NCE, explica que invadir um sistema através de programas de troca de 
mensagens, como o ICQ, é possível, mas não é tão comum. "O que acontece é que esses 
programas deixam visíveis certas informações, como endereço IP, que um indivíduo mal-
intencionado pode utilizar para invadir um sistema", afirma o analista.  
 
Para quem é usuário de banda larga, os cuidados devem ser redobrados, já que o computador fica 
conectado ininterruptamente. Os analistas de segurança avisam que esses internautas devem 
manter um firewall e mudar a senha padrão do equipamento de banda larga. "As senhas dos 
modems podem ser encontradas facilmente na Internet", alerta o analista de sistemas Márcio 
Danietti.  
 
O engenheiro Marcelo Santana procurou se informar sobre os riscos antes de instalar a Internet 
de alta velocidade em casa. "Fiquei um pouco assustado e por via das dúvidas decidi instalar pelo 
menos um firewall na rede", revela. Uma das dicas que Santana recebeu foi não deixar o 
computador conectado o tempo todo. "Guardo muitas coisas que não posso perder de uma hora 
para outra", diz o engenheiro.  
 
Para quem utiliza redes de alta velocidade compartilhadas, todo cuidado é pouco. Muitos edifícios 
e condomínios utilizam um único link e dividem a banda de acesso entre os moradores. Rodrigo 
Santiago afirma que esse é um mecanismo perigoso, que pode afetar a privacidade dos usuários. 
"Em alguns casos, basta procurar no ambiente de rede para ter acesso ao conteúdo do 
computador do vizinho", observa.  
 
COMO SE PROTEGER  
 
Fraudes  
 
>> Desconfiar de qualquer proposta que pareça muito vantajosa.  
 
>> Lembrar que os bancos normalmente não fazem comunicação por e-mail.  
 
>> Não utilizar senhas óbvias, como data de aniversário ou nome do animal de estimação.  
 
>> Conferir o endereço do site e a existência de sistemas de criptografia antes de fornecer dados 
pessoais, número de cartão de crédito ou senha.  
 
>> Ficar atento a ocorrências estranhas como quedas repentinas na conexão.  
 
>> Comprar produtos apenas de empresas que informem endereço físico e telefone e e-mail 
válidos.  
 
Vírus  
 



>> Utilizar um programa antivírus. Exemplos: AVG (www.grisoft.com), Norton AntiVirus 
(www.symantec.com.br), McAfee VirusScan (www.mcafee.com), Panda Antivírus 
(www.pandasoftware.com).  
 
>> Atualizar o antivírus pelo menos uma vez por semana.  
 
>> Não abrir anexos de procedência suspeita, principalmente se tiverem extensões .exe, .scr e 
.pif, entre outras. Se for necessário, salvar o arquivo no HD e passar o antivírus antes de abri-lo.  
 
>> Configurar o programa de correio eletrônico para não abrir mensagens automaticamente.  
 
Spam  
 
>> Não revelar o e-mail pessoal em sites, listas de discussão e salas de chat. O ideal é criar um 
endereço específico para esses serviços.  
 
>> Assegurar-se, ao preencher cadastros, que a política de privacidade da empresa não prevê a 
venda de endereços ou envio não-autorizado de boletins.  
 
>> Utilizar ferramentas como filtros de e-mail e serviços antispam oferecidos pelos provedores.  
 
Invasões  
 
>> Utilizar um firewall. Exemplos: Tiny (www.tinysoftware.com.br), Kerio (www.kerio.com.br), 
Norton Personal Firewall (www.symantec.com.br), Personal Firewall Plus (www.mcafee.com), 
Zone Alarm Pro (www.zonelabs.com).  
 
>> Manter os softwares da máquina atualizados para corrigir eventuais falhas.  
 
Spyware  
 
>> Ter cautela ao instalar programas gratuitos.  
 
>> Utilizar um programa para detecção e eliminação de spywares. Exemplos: SpyBot 
(www.spybot.safer-networking.de), Ad-Aware (www.lavasoftusa.com).  
 
Chat  
 
>> Não fornecer informações pessoais, como endereço, e marcar encontros apenas em locais 
movimentados.  
 
Software espião pode ser eliminado  
 
Os spywares, programas que monitoram os computadores dos internautas e enviam as 
informações a terceiros, também podem ser bloqueados. Esse tipo de software é instalado com 
aplicativos gratuitos como KaZaA, AudioGalaxy e Go!zilla. Na maioria dos casos, o objetivo dos 
responsáveis é montar um perfil sobre as preferências dos usuários, como os hábitos de 
navegação e os produtos que estes estariam mais  
 
predispostos a comprar.  
 
Um dos exemplos mais conhecidos de spyware é o Altnet, tecnologia desenvolvida pela Brilliant 
Digital Entertainment e utilizada no KaZaA, um dos programas mais populares de troca de 
arquivos. O intruso emprega uma ferramenta especial, que instala propagandas nos 



computadores de acordo com o perfil do usuário, traçado anteriormente com a coleta das 
informações sobre hábitos de navegação.  
 
A recomendação nesse caso é não instalar programas piratas e sempre ficar atento ao baixar 
softwares gratuitos da rede. "Para quem, mesmo assim, quiser fazer download de programas 
gratuitos da rede, é melhor dar preferência aos sites de empresas conhecidas", alerta o analista 
Márcio Danietti. Ele acrescenta que as páginas com conteúdo pornográfico também costumam 
conter spywares.  
 
Espionagem preocupa grandes corporações  
 
A instalação de spywares, no caso de empresas, pode ser até uma ferramenta de espionagem 
industrial. Uma pesquisa recente da Websense - desenvolvedora de softwares para controle de 
acesso corporativo - mostra que metade dos gerentes de TI têm preocupação em relação aos 
espiões virtuais. Além disso, 40% dos executivos entrevistados afirmaram que já haviam 
detectado spywares instalados nos desktops dos funcionários.  
 
Os usuários que não sabem se estão sendo monitorados podem utilizar softwares que varrem a 
máquina e removem os intrusos. A ferramenta Websense Explorer, já disponível no Brasil, 
permite que os administradores de rede identifiquem quando os funcionários acessam sites que 
contêm spywares.  
 
Para os usuários domésticos, há diversos programas gratuitos que detectam os espiões.  
 
O mais conhecido é o Ad-Aware, da Lavasoft, que utiliza um banco de dados com informações 
sobre os principais spywares do mercado. O programa vasculha o disco rígido para retirar as 
armadilhas. Outra opção bastante popular e de fácil uso é o SpyBot - Search and Destroy.  
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