
O QUE VOCÊ 
DEVE SABER SOBRE
CIBERSEGURANÇA



Atualmente, a maioria dos governos e das empresas no mundo está buscando garantir o
bem-estar e a segurança de seus cidadãos, colaboradores e clientes. A preocupação coletiva
em tempos adversos faz com que a informação tenha papel determinante. Dessa forma, a
proliferação de dados e conteúdos pode levar a um aumento significativo nos ataques
cibernéticos e, por isso, cada vez mais são necessárias medidas de controle e proteção aos
usuários.

Os cibercriminosos tendem a aproveitar-se de temas atuais e de alto fluxo de pesquisa de
informação, nos quais existe a grande possibilidade de que se baixe um arquivo malicioso
com a aparência de um conteúdo simples, que fale sobre temas de interesse comum, e é aí
que mora o perigo.

Outra ameaça a qual estamos expostos nos dias de hoje são as notícias falsas (chamadas
fake news). WhatsApp e outras redes sociais são os meios mais utilizados para a
disseminação de rumores em forma de declarações atribuídas a autoridades ou pessoas
especializadas no assunto que se está tratando.

INTRODUÇÃO



Durante períodos de crise, os níveis de alerta e proteção dos usuários finais diminuem, e
assim os cibercriminosos se aproveitam para realizar ataques cibernéticos e obter
informação privilegiada. Por isso, é importante saber como identificar quando uma situação
pode comprometer ou não a segurança da informação.

Quanto mais conectados estamos à internet, maiores são os riscos cibernéticos. Em uma
situação de home office, os cuidados para proteção contra os cibercriminosos devem ser
redobrados, pois o acesso à informação é muito mais fácil, considerando que residências e
lugares públicos, geralmente, não contam com medidas de segurança eficientes.

Os cibercriminosos possuem uma grande variedade de programas informáticos para obter
informações privilegiadas como contas bancárias, redes sociais, informação médica, entre
outros, utilizando também técnicas de manipulação ou engenharia social para obter
informação de pessoas ou empresas e, em muitos casos, roubar suas identidades.

Mesmo que para os cibercriminosos qualquer momento seja momento para ataques, é nas
situações de crise que sua atividade aumenta, aproveitando-se da situação de
vulnerabilidade das pessoas.

CONSIDERAÇÕES



TIPOS DE ATAQUES CIBERNÉTICOS MAIS
FREQUENTES:

Engenharia social:
Os cibercriminosos manipulam as pessoas por meio de informações confidenciais
obtidas em e-mails, WhatsApp ou redes sociais.

Malware:
Por meio de softwares nocivos, os cibercriminosos procuram ter controle total ou parcial
dos dispositivos das vítimas e, assim, chantagear as pessoas.

Phishing:
É uma das fraudes mais frequentes na internet, que se dá por meio da criação de páginas
falsas ou da alteração de destinatários de e-mails.

Em situações de crise como esta, os cibercriminosos veem a oportunidade de enganar as
pessoas para roubar a identidade de indústrias, principalmente as relacionadas ao setor de
saúde e atendimento médico. Por exemplo, alguns destinatários de correio relacionados à
Organização Mundial da Saúde (OMS) foram roubados e algumas pessoas passaram a receber
e-mails solicitando doações e colaborações financeiras a essa entidade. Qualquer tema
relacionado a momentos de crise pode ser matéria-prima para esses criminosos tentarem
enganar as pessoas.

Alguns exemplos de e-mails que podemos receber em nossa caixa de entrada:

E-mails que se referem à cura de doenças: está circulando um e-mail
supostamente escrito por um médico dizendo que a cura para a COVID-19 foi
encontrada, com um link no final da mensagem para ser acessado. Ao passar o
mouse sobre esse link, é possível identificar a página para a qual ele direciona, e
assim saber se o site é de origem duvidosa ou não. Adicionalmente, é
importante revisar se quem enviou a mensagem é de seu círculo de
relacionamento, conhecido ou familiar.

Cabe ressaltar que os avanços médicos podem ser consultados nas páginas
oficiais da OMS e/ou de entidades governamentais de saúde. Estamos todos
expostos a uma situação de alta incerteza, não existe a possibilidade de que
entidades não governamentais tenham acesso a esse tipo de informação em
primeira mão.



E-mail: fique alerta, evite abrir e-mails suspeitos, não baixe nenhum arquivo anexado ou
clique em qualquer link se você não reconhecer o remetente, especialmente aqueles que
prometerem conteúdo exclusivo. Tenha cuidado com os downloads que você fizer, pois os
arquivos anexados, embora pareçam confiáveis, podem conter vírus que comprometem as
informações armazenadas no seu computador.

Pesquisa de informação: consulte fontes oficiais e verifique os arquivos antes de baixá-los.

Boas práticas na web: tenha cuidado com as informações que chegam e não as compartilhe
sem validar sua veracidade.

Proteção da informação: faça backup de sua informação com frequência para manter seus
dados seguros.

SUGERIMOS AS SEGUINTES MEDIDAS DE SEGURANÇA:

E-mails dos centros de pesquisa: em seu conteúdo, você pode ser convidado a
participar de pesquisas para desenvolver vacinas ou medicamentos e, para
inscrever-se, deve efetuar um pagamento em moedas digitais e/ou
criptomoedas. Atualmente, os institutos educacionais e o setor de saúde são os
responsáveis por essas pesquisas. Se você receber um e-mail desse tipo, antes
de efetuar qualquer pagamento ou abrir qualquer link, verifique a veracidade do
convite no site das instituições.



OUTRAS RECOMENDAÇÕES:

Evite acessar links enviados por mensagens instantâneas, e muito menos os
compartilhe; 

Excesso de informação pode levar à desinformação. Confie apenas em fontes de
organizações públicas e governamentais;

Evite que a ansiedade por informação limite sua capacidade de julgamento e sua
capacidade crítica para identificar destinatários, fontes e conteúdos falsos;

Não hesite em perguntar e consultar, nos diferentes meios disponibilizados pelos
sistemas de saúde locais, todas as dúvidas que você tiver em relação ao seu cotidiano. As
boas decisões estão baseadas em boas fontes de informação;

Estamos diante de um momento de alta incerteza, em que há mais perguntas do que
respostas. Por isso, precisamos ter mais atenção ao tipo de conteúdo que consumimos e
utilizarmos as fontes governamentais para solucionar dúvidas;

Tenha cuidado com a execução ou abertura de arquivos, especialmente se têm a
extensão “.exe”, “.js” ou “.xls”;

Atualmente, as empresas (companhias aéreas, bancos, clínicas, supermercados etc.)
estão usando suas redes sociais oficiais para se comunicar com seus clientes. Você pode
segui-las para solucionar alguma eventual dúvida e confirmar a fonte das informações;

Lembre-se de que os e-mails de entidades financeiras nunca solicitam informações da
sua conta bancária ou senhas por meio de formulários web ou e-mails;

Se receber um e-mail suspeito de uma pessoa desconhecida, elimine-o imediatamente;

Verifique a origem e o conteúdo dos e-mails para identificar endereços fraudulentos,
domínios errados (depois do @), URLs com tags falsas (você pode verificar com “.com”,
“.org” etc.) e outros sinais (idioma do e-mail, nome do remetente);

Se você receber um e-mail de um remetente desconhecido e/ou com informações que
você não esperava, não o abra. Exclua-o imediatamente. Não responda ou compartilhe
e-mails suspeitos e relate esse tipo de fraude às entidades responsáveis;

Caso você tenha aberto um e-mail fraudulento, recomendamos que você utilize um outro
dispositivo eletrônico para alterar as senhas de todas as suas contas;

Assegure-se de ter instalado em seu computador e em seu telefone um software contra
vírus informático;

Caso sinta-se atacado virtualmente, denuncie o caso às autoridades competentes.



POR QUE É IMPORTANTE NOS SENSIBILIZARMOS
SOBRE A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO?

PERGUNTAS FREQUENTES

É importante que todos sejamos
conscientes dos riscos aos quais estamos
expostos na internet. A informação é um
dos ativos mais valiosos, tanto para as
empresas quanto para as pessoas.
Especialmente agora, todos podemos ser
vítimas de ameaças cibernéticas, podendo
ter temas extremamente confidenciais
expostos.

É VERDADE QUE OS CIBERCRIMINOSOS SÓ ATACAM
GRANDES EMPRESAS?

Tanto as pessoas quanto as pequenas e médias empresas tendem a pensar que os
cibercriminosos só afetam as grandes empresas, motivo pelo qual muitas vezes não tomam
as precauções necessárias. 

Qualquer empresa ou pessoa pode ser vítima de um ataque cibernético. Por isso é
importante buscar assessoramento de um especialista e não deixar que isso aconteça. Caso
ocorra, é necessário aprender com o que aconteceu e sair disso fortalecido. É válido explicar
que, muitas vezes, as pequenas e médias empresas servem de ponte para acessar empresas
maiores, na busca de informação relevante para os cibercriminosos. 

Lembre-se: não importa o tamanho de sua empresa, o que importa é o tipo de informação
que você gerencia e seu relacionamento com outras entidades ou aliados.



QUE MEDIDAS POSSO IMPLEMENTAR PARA DIMINUIR OS
INCIDENTES CIBERNÉTICOS NO HOME OFFICE?

Tenha uma VPN (sigla em inglês para rede virtual privada) para conexão segura aos
sistemas nos quais estão armazenadas as informações, de preferência uma VPN validada
e atualizada;

Instale um programa de segurança antivírus no seu desktop e o mantenha sempre
atualizado;

Compartilhe as ameaças às quais todos podemos estar expostos por meio da navegação
em sites, acesso a e-mails ou links de notícias;

Faça bom uso da informação: evite baixar informação confidencial nos computadores
pessoais ou enviá-la a e-mails que não sejam os corporativos;

Faça constantemente backup de sua informação em lugares seguros, como na nuvem,
onde apenas você tenha acesso;

Mantenha todos os sistemas operativos e aplicativos atualizados;

Revise a segurança dos acessos remotos aos sistemas da empresa;

Faça uso de senhas seguras (mínimo de 10 caracteres, incluindo os especiais).
Implemente também um fator duplo de autenticação por meio de mensagem de texto,
e-mail ou chamada telefônica.



Verifique quem está enviando a mensagem. Normalmente, receber e-mail de pessoas
desconhecidas pode gerar certa desconfiança.

Se você receber um e-mail de alguém conhecido, é fundamental verificar se o assunto dele
tem sentido, se o texto está correto e se o idioma coincide com o que a pessoa fala. Também
deve-se observar com detalhe a extensão do e-mail (deve coincidir com a empresa ou razão
social) e levar em conta que, normalmente, nenhuma empresa solicita senhas por e-mail. Se
em algum momento solicitam essa informação, valide por algum outro canal de
comunicação.

Por fim, lembre-se de que os e-mails maliciosos geralmente passam a impressão de
urgência, exigindo alguma ação imediata (como informar dados pessoais ou alguma senha),
estabelecendo algum tipo de limite para envio dessa informação. Fique muito atento.

Em função da crise atual, o nível de exposição e de risco que as empresas enfrentam
referente a vazamento de informação e acessos não autorizados a seus sistemas é muito alto.

Os espaços físicos nos escritórios são ambientes controlados, mas nesse momento é mais
difícil e lento ativar qualquer processo de apoio e resposta a incidentes tecnológicos, fazendo
com que o roubo de informação seja um risco praticamente inevitável. Por isso, passa a ser
indispensável contar com planos alternativos e ferramentas confiáveis que permitam a
continuidade do negócio.

COMO POSSO IDENTIFICAR E-MAILS SUSPEITOS?

QUAIS SÃO OS RISCOS A QUE ESTOU EXPOSTO
TRABALHANDO EM CASA?

EMPRESAS |



A SAÚDE É DE RESPONSABILIDADE DE TODOS.
MANTENHA A CALMA E NÃO SE ESQUEÇA DAS
MEDIDAS DE PREVENÇÃO SANITÁRIAS.
JUNTOS, PODEMOS SUPERAR A COVID-19.
SE VOCÊ DESEJA FALAR CONOSCO PARA TIRAR
SUAS DÚVIDAS, AGENDE UM HORÁRIO COM A
EMPRESAS SURA PARA MARCARMOS NOSSO
ENCONTRO DE FORMA DIGITAL.

Para mais informações, acesse:
www.segurossura.com/empresas-sura


