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Tornando segura a lacuna entre gerações
Visão Geral
Muitos de nós se sentem seguros com a tecnologia,
inclusive em como usá-la de forma segura. Porém outros
membros da família podem não se sentir tão confortáveis
com a tecnologia, especialmente se eles não cresceram na
época dos computadores ou da Internet. Aqui mostraremos
alguns passos que você pode seguir para ajudar a preencher
essa lacuna entre gerações. Além disso, você pode estar
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tomando medidas de segurança para proteger seus filhos
em casa, mas medidas similares podem não existir quando
eles visitam a casa de familiares. Por isso vamos cobrir também informações sobre como ajudar a criar um ambiente online
mais seguro para quando eles estiverem em visita.

O Básico
Alguns poucos cuidados básicos podem proteger sua vida digital por muito tempo. Aqui vão os mesmos passos básicos que
sempre recomendamos para qualquer membro da família. Contudo, se você conhece um membro da família que não entende
essas medidas, você deve guiá-lo na implementação ou implementá-las você mesmo.

•

Engenharia Social: Explique o conceito de engenharia social com termos simples que qualquer um possa entender.
Golpes e vigaristas existem há milhares de anos e esses tipos de ataques não são novidade. A única diferença
agora é que esses golpistas estão aplicando esses conceitos na Internet. Dê exemplos dos ataques mais comuns
atualmente, como e-mail de phishing ou as chamadas de telefone do suporte técnico da Microsoft. Certifique-se
também de que seus familiares entendem que nunca devem fornecer suas senhas para ninguém, ou permitir acesso
remoto aos seus computadores. E finalmente, certifique-se de que saibam que podem ligar para você antes de
fornecer qualquer informação, quando sentirem-se desconfortáveis ou tiverem perguntas sobre um e-mail ou alguma
chamada recebida;

•

Rede Wi-Fi de casa: Dedique um tempo para assegurar que a rede Wi-Fi das casas deles estão seguras. Assegurese pelo menos de que a senha padrão de administrador foi trocada, que uma senha forte está sendo usada para
acessar a rede Wi-Fi e que a conexão de rede está usando a criptografia mais recente. Você pode considerar também
configurar a rede Wi-Fi para utilizar uma forma segura de DNS como o www.opendns.org. Serviços de DNS seguros
como esse ajudam não apenas a evitar que pessoas visitem sites de Internet infectados, mas oferecem controle sobre
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os sites que as pessoas podem ou não visitar, o que
pode ser importante para crianças em visita;

•

Atualizações de software: Manter sistemas
corrigidos e atualizados é um dos passos mais
importantes a tomar para proteger qualquer
tecnologia. Por isso, certifique-se de que todos
os dispositivos de sua casa (incluindo os móveis
como celulares e tablets) e aplicações estão
totalmente atualizados. A forma mais simples de
garantir isso é habilitar a atualização automática
sempre que possível;

•

Antivírus: As pessoas cometem erros, às vezes
clicamos ou instalamos coisas que provavelmente
não deveríamos. Mesmo que o antivírus não pare
todos os malwares, ele ajuda a detectar e parar os
ataques mais comuns. Por isso, certifique-se de
que todo computador de casa tenha um antivírus

Pessoas mais velhas podem precisar de ajuda
para proteger seus computadores domésticos
e criar um ambiente seguro para qualquer visita

instalado, atualizado e ativo;

•

de crianças.

Senhas: Senhas fortes são um ponto chave para
proteger tanto seus equipamentos quanto suas
contas online. Mostre aos seus familiares como criar senhas fortes. Frases secretas podem ser mais fáceis para eles
usarem e lembrarem-se. Outra idéia é instalar um gerenciador de senhas e ensiná-los a usar. Se isso não funcionar,
talvez possa ensiná-los a escrever a senha forte e guardá-la em um lugar seguro que somente eles possam acessar.
Para contas online críticas você pode também ajuda-los a utilizar uma autenticação de duas etapas;

•

Backups: Quando tudo dá errado, o backup salva o dia. Certifique-se de que os membros da família têm um
sistema simples e eficiente de backup de arquivos em funcionamento.

Você pode fazer uma verificação mensal ou trimestral para certificar-se de que todos esses passos estão em execução. No
pior cenário, considere a possibilidade de instalar um software de administração remota em um dispositivo. Mas se fizer isso,
garanta que ele está protegido tanto com criptografia quanto com uma senha forte e única.

Visita dos filhos
Muito provavelmente, quando nossos filhos visitam a casa de familiares, como a dos avós por exemplo, as regras que temos
em casa deixam de existir. Incluindo as regras para protege-las online. Aqui estão alguns passos a seguir para protege-las
nessa situação:

•

Regras: Certifique-se de que suas regras e expectativas para proteção dos seus filhos sejam conhecidas pelos seus
familiares. Por exemplo, existe um tempo máximo para seus filhos jogarem online ou um horário para uso dos seus
dispositivos móveis (tablets e celulares) ? Acredite, não confie nos seus filhos para explicarem as regras para seus

OUCH! | Maio de 2015
Tornando segura a lacuna entre gerações
familiares. Uma ideia é criar uma ‘planilha de regras’ e compartilhá-la com os familiares frequentemente visitados
pelos seus filhos;

•

Controle: Se seus filhos entendem de tecnologia melhor que seus anfitriões, eles podem tirar vantagem disso. Por
exemplo, eles podem pedir ou obter acesso de administrador ao computador dos avós e fazer tudo o que quiserem,
como instalar aquele jogo que você não quer que eles joguem. Certifique-se de que seus familiares entendam que
não devem dar nenhum acesso adicional aos seus filhos, além do que esteja estabelecido.

Saiba Mais
Assine OUCH!, a publicação mensal de sensibilização de segurança, acesse os arquivos de OUCH! e saiba mais sobre as
soluções SANS de sensibilização de segurança visitando nossa página em
http://www.securingthehuman.org.
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