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NESTA EDIÇÃO...
• Lojas Online Falsas
• Seu Computador / Dispositivo Móvel
• Seu Cartão de Crédito

Comprando Online Com Segurança
Visão Geral

A estação de férias está próxima para muitos de nós e
em breve milhões de pessoas ao redor do mundo estarão
em busca dos melhores presentes. Muitos de nós vamos
escolher fazer compras online para encontrar as melhores
ofertas e evitar longas filas e multidões impacientes.
Infelizmente essa também é a época do ano onde muitos
criminosos cibernéticos criam sites de compra falsos para
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enganar e roubar as pessoas. Nós explicamos abaixo os
riscos da compra online e como fazer aquele excelente
negócio com segurança.

Lojas Online Falsas

Dentre muitas lojas online legítimas, existem alguns sites falsos construídos por criminosos cibernéticos. Eles criam esses
sites falsos replicando a aparência de sites reais, ou utilizando o nome de lojas ou marcas conhecidas. Então eles utilizam
esses sites fraudulentos para capturar pessoas em busca do melhor negócio possível. Quando você pesquisa online pelo
menor preço existente, você pode ser direcionado para um desses sites falsos. Quando escolher um site na Internet para
fazer sua compra, seja cauteloso com sites oferecendo preços dramaticamente mais baratos que qualquer outro, ou sites
oferecendo produtos esgotados em sua região ou país. A razão para esses produtos estarem tão baratos ou disponíveis é
que você vai receber produtos que não são legítimos, podem ser falsificados, roubados ou, em alguns casos, nunca serão
entregues. Proteja-se seguindo os seguintes passos:

•
•

Sempre que possível, compre de sites de Internet que você já conhece, confia e já utilizou anteriormente;
Verifique se o site tem um endereço de e-mail legítimo e um telefone de atendimento para vendas ou perguntas de
suporte. Se o site parece suspeito, ligue e fale com uma pessoa. Se não conseguir falar com alguém, este é o seu
primeiro grande sinal de que você está lidando com uma loja online falsa;

•

Procure por sinais de alerta como promoções obviamente muito boas para serem verdades, ou gramática e
escrita pobres;

•

Suspeite bastante se o site aparentar ser uma réplica exata de um site conhecido, que tenha utilizado no
passado, mas que o site tenha seu nome de domínio ou o nome da loja ligeiramente diferente. Por exemplo, você
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pode estar acostumado a comprar na Amazon,
que tem seu website em https://www.amazon.
com. Mas suspeite se encontrar sites diferentes
se propondo ser da Amazon, como http://storeamazoncom.com;

•

Digite o nome da loja ou sua URL (endereço web)
em um site de busca como o Google e veja o que
outras pessoas falaram sobre esse site no passado.
Procure por termos como “fraude”, “golpe”, “nunca
mais” ou “falso”.

A ausência de testemunhos

também pode ser um sinal indicativo de que o
website é muito novo e não deve ser confiável;

•

Antes de comprar algum item certifique-se de que
sua conexão com o site está encriptada. Muitos
navegadores mostram uma conexão encriptada

Proteja-se online comprando somente de lojas

com um cadeado e/ou as letras HTTPS em verde

confiáveis com reputação estabelecida.

logo antes do nome do site, na barra de endereços.
Lembre-se, só por que o site parece profissional não
significa que ele é legítimo. Se não estiver confortável com
o site, não use. Ao invés disso, encontre um site conhecido que você confie ou onde tenha feito compras de forma segura
no passado. Você pode não encontrar aquela oferta absolutamente incrível, mas muito provavelmente você terminará com
um produto legítimo e evitará ter seus dados pessoais e financeiros roubados.

Seu Computador / Dispositivo Móvel

Adicionalmente a comprar em sites legítimos, você deve assegurar que seu computador ou dispositivo móvel está seguro.
Criminosos cibernéticos tentarão infectar seus equipamentos para capturar suas informações bancárias, de cartão de
crédito e senhas. Siga os seguintes passos para manter seus dispositivos seguros:

•

Se você tem crianças em casa, considere a possibilidade de ter dois equipamentos, um para as crianças e outro
para os adultos. Crianças são curiosas interativas com tecnologia e a consequência é que elas provavelmente vão
infectar seus próprios dispositivos. Ao utilizar um computador ou tablet diferente somente para transações online,
como em bancos e compras, você reduz a chance de ser infectado;

•

Instale sempre as últimas atualizações do seu antivírus e o execute. Isso torna o trabalho do criminoso cibernético
mais difícil para te infectar.

Seu Cartão de Crédito

Revise regularmente seu extrato de cartão de crédito para identificar despesas suspeitas, especialmente depois de utilizar
seu cartão em muitas compras online ou ao utilizar em uma loja online nova. Algumas operadoras de cartão de crédito
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oferecem a opção de notificá-lo por e-mail ou mensagens de texto toda vez que uma despesa for gerada no seu cartão
ou quando elas excederem um determinado limite. Outra opção é ter um cartão de crédito apenas para compras online,
assim se ele for comprometido você poderá trocá-lo facilmente sem impactar seus outros pagamentos. Se você acredita
ter passado por uma fraude, ligue imediatamente para sua companhia de cartão de crédito. Essa também é uma razão
para utilizar somente cartões de crédito em todas as suas compras online, evitando o uso de cartões de débito sempre que
possível. Cartões de débito retiram o dinheiro diretamente da sua conta bancária. E se uma fraude acontecer será muito
mais difícil recuperar seu dinheiro. Finalmente, considere a possibilidade de utilizar cartões de crédito que geram números
únicos para cada compra online, gift cards, ou utilize serviços de pagamento conhecidos como o PayPal, que não requer
o envio do seu número de cartão de crédito para o fornecedor.

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
securingthehuman.sans.org/ouch/archives.
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Recursos
Engenharia Social:				https://securingthehuman.sans.org/ouch/2017#january2017
Quatro Passos Para Permanecer Seguro:

https://securingthehuman.sans.org/ouch/2016#october2016

Protegendo sua Rede Doméstica:		

https://securingthehuman.sans.org/ouch/2016#february2016

Dica de Segurança do dia do SANS:		

https://www.sans.org/tip_of_the_day.php
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