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Introdução 
 

A Cartilha de Segurança da Informação é um documento com recomendações e 

dicas sobre como o usuário da rede corporativa do SPA deve se comportar para 

aumentar a sua segurança e se proteger de possíveis ameaças.  

O documento apresenta o significado de diversos termos e conceitos utilizados na 

Segurança da Informação, aborda os riscos de uso da tecnologia de Internet e 

fornece uma série de dicas e cuidados a serem tomados pelos usuários para se 

protegerem de ameaças. 

Esperamos que esta Cartilha possa auxiliá-lo não só a compreender as ameaças 

inerentes ao ambiente corporativo, mas também a usufruir dos benefícios de forma 

consciente e a manter a segurança de seus dados, computadores e dispositivos 

móveis. Gostaríamos ainda de ressaltar que é muito importante ficar sempre atento ao 

usar a Internet, pois somente aliando medidas técnicas a boas práticas é possível 

atingir um nível de segurança que permita o pleno uso no ambiente de trabalho. 

Bem-vindo ao mundo da Segurança da Informação. 

 

 

 

Departamento de Tecnologia 

Spa Médico Odontológico  
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O que é Segurança da Informação? 

A segurança da informação diz respeito à proteção de determinados dados, com 

a intenção de preservar seus respectivos valores para uma organização (empresa) 

ou um indivíduo. Podemos entender como informação todo o conteúdo ou dado 

valioso para um indivíduo/organização, que consiste em qualquer conteúdo com 

capacidade de armazenamento ou transferência, serve a determinado propósito 

e é de utilidade ao meio corporativo. 

Quais são os elementos fundamentais de Segurança da Informação? 

 
 

A Segurança da Informação é composta de três pilares: 

 

• Confidencialidade 

• Integridade 

• Disponibilidade 

 

 

Vamos aos elementos fundamentais: 

• Confidencialidade - Propriedade que limita o acesso a informação tão 

somente às entidades legítimas, ou seja, àquelas autorizadas pelo proprietário 

da informação.  

Para uma informação ter de fato a sua confidencialidade garantida é necessário o 

tratamento de segurança quanto ao acesso e às pessoas que a utilizarão como 

meio de trabalho ou atividade. 

• Integridade - Propriedade que garante que a informação manipulada 

mantenha todas as características originais estabelecidas pelo proprietário 

da informação.  

Para uma informação ter de fato a sua integridade garantida é necessário o 

tratamento de controle de cópias, duplicidade ou manipulação da informação de 

forma adequada.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Confidencialidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Integridade_de_dados
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• Disponibilidade - Propriedade que garante que a informação esteja sempre 

disponível para o uso legítimo, ou seja, por aqueles usuários autorizados pelo 

proprietário da informação. 

Para uma informação ter de fato a sua disponibilidade garantida, é necessário o 

uso de políticas estabelecidas baseadas em controles de acesso para pessoas 

envolvidas. 

Segurança na internet 

                          

A Internet está presente em todos os cotidianos, sejam eles de uso particular ou 

corporativo empresarial.   

Seria muito difícil imaginar como seria a vida sem poder usufruir das diversas 

facilidades e oportunidades trazidas por esta tecnologia. Por meio da Internet você 

pode:  

• Encontrar antigos amigos, fazer novas amizades, encontrar pessoas que 

compartilham seus gostos e manter contato com amigos e familiares 

distantes;  

• Acessar sites de notícias e de esportes, participar de cursos à distância, 

pesquisar assuntos de interesse e tirar dúvidas em listas de discussão;  

• Efetuar serviços bancários como transferências, pagamentos de contas e 

verificação de extratos; 

• Fazer compras em supermercados e em lojas de comércio eletrônico, 

pesquisar preços e verificar a opinião de outras pessoas sobre os produtos 

ou serviços ofertados por uma determinada loja;  

• Enviar a sua Declaração de Imposto de Renda, emitir boletins de ocorrência, 

consultar os pontos em sua carteira de habilitação e agendar a emissão de 

passaporte;  

• Consultar a programação das salas de cinema, verificar a agenda de 

espetáculos teatrais, exposições e shows e adquirir seus ingressos 

antecipadamente;  

• Trabalhar em Home Office. 

    Estes são apenas alguns exemplos de como você pode utilizar a Internet para 

facilitar e melhorar a sua vida.  Aproveitar esses benefícios de forma segura, 

entretanto, requer que alguns cuidados sejam tomados e, para isto, é importante 

que você esteja informado dos riscos aos quais está exposto para que possa tomar 

as medidas preventivas necessárias.  

 

Alguns destes riscos são: 

 

Acesso a conteúdos impróprios ou ofensivos: Ao navegar você pode se deparar 

com páginas que contenham pornografia, que atentem contra a honra ou que 

incitem o ódio e o racismo.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Disponibilidade
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Contato com pessoas mal-intencionadas: Existem pessoas que se aproveitam da 

falsa sensação de anonimato da Internet para aplicar golpes, tentar se passar por 

outras pessoas e cometer crimes como, por exemplo, estelionato, pornografia 

infantil e sequestro.  

Ataque de Engenharia Social: Assim como você pode ter contato direto com 

impostores, também pode ocorrer de alguém tentar se passar por você e executar 

alterações em seu nome, levando outras pessoas a acreditarem que estão se 

relacionando com você, e colocando em risco a sua imagem ou reputação para 

furtar informações ou ter acesso a informações confidenciais.  

Furto e perda de dados: Os dados presentes em seus equipamentos conectados à 

Internet podem ser furtados e apagados, pela ação de ladrões, atacantes e 

códigos maliciosos.  

Invasão de privacidade: A divulgação de informações pessoais pode comprometer 

a sua privacidade, de seus amigos e familiares e, mesmo que você restrinja o 

acesso, não há como controlar que elas não serão repassadas. Além disto, os sites 

costumam ter políticas próprias de privacidade e podem alterá-las sem aviso prévio, 

tornando público aquilo que antes era privado.  

Divulgação de boatos: As informações na Internet podem se propagar 

rapidamente e atingir um grande número de pessoas em curto período de tempo. 

Enquanto isto pode ser desejável em certos casos, também pode ser usado para a 

divulgação de informações falsas, que podem gerar pânico e prejudicar pessoas e 

empresas.  

Dificuldade de exclusão: Aquilo que é divulgado na Internet nem sempre pode ser 

totalmente excluído ou ter o acesso controlado. Uma opinião dada em um 

momento de impulso pode ficar acessível por tempo indeterminado e pode, de 

alguma forma, ser usada contra você e acessada por diferentes pessoas, desde 

seus familiares até seus gestores.  

Dificuldade de detectar e expressar sentimentos: Quando você se comunica via 

Internet não há como observar as expressões faciais ou o tom da voz das outras 

pessoas, assim como elas não podem observar você (a não ser que vocês estejam 

utilizando webcams e microfones). Isto pode dificultar a percepção do risco, gerar 

mal-entendido e interpretação dúbia.  

Dificuldade de manter sigilo: No seu dia a dia é possível ter uma conversa 

confidencial com alguém e tomar cuidados para que ninguém mais tenha acesso 

ao que está sendo dito. Na Internet, caso não sejam tomados os devidos cuidados, 

as informações podem trafegar ou ficar armazenadas de forma que outras pessoas 

tenham acesso ao conteúdo.  

Uso excessivo: O uso desmedido da Internet, assim como de outras tecnologias, 

pode colocar em risco a sua saúde física, diminuir a sua produtividade e afetar a 

sua vida social ou profissional.  
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Plágio e violação de direitos autorais: A cópia, alteração ou distribuição não 

autorizada de conteúdos e materiais protegidos pode contrariar a lei de direitos 

autorais e resultar em problemas jurídicos e perdas financeiras.      

        

Pontos de atenção! 

Um grande risco relacionado ao uso da Internet é o de você achar que não corre 

riscos, pois supõe que ninguém tem interesse em utilizar o seu computador ou que, 

entre os diversos computadores conectados à Internet, o seu dificilmente será 

localizado. É justamente este tipo de pensamento que é explorado pelos atacantes, 

pois, ao se sentir seguro, você pode achar que não precisa se prevenir.  

 

Um problema de segurança em seu computador pode torná-lo indisponível e 

colocar em risco a confidencialidade e a integridade dos dados armazenados nele 

ou na rede corporativa de trabalho. Além disto, ao ser comprometido, seu 

computador pode ser usado para a prática de atividades maliciosas como, por 

exemplo, servir de repositório para dados fraudulentos, lançar ataques contra outros 

computadores (e assim esconder a real identidade e localização do atacante), 

propagar códigos maliciosos e disseminar spam.  

O primeiro passo para se prevenir dos riscos relacionados ao uso da Internet é estar 

ciente de que ela não tem nada de “virtual”. Tudo o que ocorre ou é realizado por 

meio da Internet é real: os dados são reais e as empresas e pessoas com quem você 

interage são as mesmas que estão fora dela. Desta forma, os riscos aos quais você 

está exposto ao usá-la são os mesmos presentes no seu dia a dia e os golpes que 

são aplicados por meio dela são similares àqueles que ocorrem na rua ou por 

telefone.  

É preciso, portanto, que você leve para a Internet os mesmos cuidados e as mesmas 

preocupações que você tem no seu cotidiano, como por exemplo: visitar apenas 

lojas confiáveis, não tornar públicos dados sensíveis, ficar atento quando for ao 

banco ou fizer compras, não passar informações a estranhos, não deixar a porta da 

sua casa aberta, etc.  

                                              

 

Golpes de internet 
 

Normalmente, não é uma tarefa simples atacar e fraudar dados em um servidor de 

uma instituição bancária ou comercial e, por este motivo, golpistas vêm 

concentrando esforços na exploração de fragilidades dos usuários. Utilizando 

técnicas de engenharia social e por diferentes meios e discursos, os golpistas 

procuram enganar e persuadir os potenciais vítimas a fornecerem informações 

sensíveis ou a realizarem ações, como executar códigos maliciosos e acessar 

páginas falsas.  
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De posse dos dados das vítimas, os golpistas costumam efetuar transações 

financeiras, acessar sites, enviar mensagens eletrônicas, abrir empresas fantasmas e 

criar contas bancárias ilegítimas, entre outras atividades maliciosas.  

 

Algumas modalidades de ataque 

 

Phishing  

Phishing, phishing-scam ou phishing/scam, é o tipo de fraude por meio da qual um 

golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário, pela utilização 

combinada de meios técnicos e engenharia social.  

O phishing ocorre por meio do envio de mensagens eletrônicas que:  

•   Tentam se passar pela comunicação oficial de uma instituição conhecida, 

como um banco, uma empresa ou um site popular;  

• Procuram atrair a atenção do usuário, seja por curiosidade, por caridade ou 

pela possibilidade de obter alguma vantagem financeira;  

• Informam que a não execução dos procedimentos descritos pode acarretar 

sérias consequências, como a inscrição em serviços de proteção de crédito 

e o cancelamento de um cadastro, de uma conta bancária ou de um 

cartão de crédito;  

• Tentam induzir o usuário a fornecer dados pessoais e financeiros, por meio 

do acesso a páginas falsas, que tentam se passar pela página oficial da 

instituição; da instalação de códigos maliciosos, projetados para coletar 

informações sensíveis; e do preenchimento de formulários contidos na 

mensagem ou em páginas Web.  

• Para atrair a atenção do usuário as mensagens apresentam diferentes 

tópicos e temas, normalmente explorando campanhas de publicidade, 

serviços, a imagem de pessoas e assuntos em destaque no momento, como 

exemplificado na Tabela 2.13. Exemplos de situações envolvendo phishing 

são: 

Páginas falsas de comércio eletrônico ou Internet Banking: Você recebe um e-mail, 

em nome de um site de comércio eletrônico ou de uma instituição financeira, que 

tenta induzi-lo a clicar em um link. Ao fazer isto, você é direcionado para uma 

página Web falsa, semelhante ao site que você realmente deseja acessar, onde 

são solicitados os seus dados pessoais e financeiros.  

Páginas falsas de redes sociais ou de companhias aéreas: Você recebe uma 

mensagem contendo um link para o site da rede social ou da companhia aérea 

que você utiliza. Ao clicar, você é direcionado para uma página Web falsa onde 

são solicitados seu nome de usuário e a sua senha que, ao serem fornecidos, serão 

enviados aos golpistas que passarão a ter acesso ao site e poderão efetuar ações 

em seu nome, como enviar mensagens ou emitir passagens aéreas.  
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Mensagens contendo formulários: Você recebe uma mensagem eletrônica 

contendo um formulário com campos para a digitação de dados pessoais e 

financeiros. A mensagem solicita que você preencha o formulário e apresenta um 

botão para confirmar o envio das informações. Ao preencher os campos e 

confirmar o envio, seus dados são transmitidos para os golpistas.  

Mensagens contendo links para códigos maliciosos: Você recebe um e-mail que 

tenta induzi-lo a clicar em um link, para baixar e abrir/executar um arquivo. Ao 

clicar, é apresentada uma mensagem de erro ou uma janela pedindo que você 

salve o arquivo. Após salvo, quando você o abrir ou executá-lo, será instalado um 

código malicioso em seu computador.  

 Prevenção: 

• Fique atento a mensagens que apelem demasiadamente pela sua atenção 

e que, de alguma forma, o ameacem caso você não execute os 

procedimentos descritos;  

• Verifique o link apresentado na mensagem. Golpistas costumam usar técnicas 

para ofuscar o link real para o Phishing. Ao posicionar o mouse sobre o link, 

muitas vezes é possível ver o endereço real da página falsa ou código 

malicioso;  

• Acesse a página da instituição que supostamente enviou a mensagem e 

procure por informações. Você vai observar que não faz parte da política da 

maioria das empresas o envio de mensagens de forma indiscriminada para os 

seus usuários.  

 

 

Golpes de comércio eletrônico 
 

Os golpes de comércio eletrônico são aqueles nos quais golpistas, com o objetivo 

de obter vantagens financeiras, exploram a relação de confiança existente entre 

as partes envolvidas em uma transação comercial.  

Golpe do site de comércio eletrônico fraudulento 

Neste golpe, o golpista cria um site fraudulento, com o objetivo específico de 

enganar os possíveis clientes que, após efetuarem os pagamentos, não recebem as 

mercadorias.  

Para aumentar as chances de sucesso, o golpista costuma utilizar artifícios como: 

enviar spam, fazer propaganda via links patrocinados, anunciar descontos em sites 

de compras coletivas e ofertar produtos muito procurados e com preços abaixo dos 

praticados pelo mercado.  

Além do comprador, que paga, mas não recebe a mercadoria, este tipo de golpe 

pode ter outras vítimas, como:  

• Uma empresa séria, cujo nome tenha sido vinculado ao golpe;  
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• Um site de compras coletivas, caso ele tenha intermediado a compra. 

Prevenção: 

• Faça uma pesquisa de mercado, comparando o preço do produto exposto 

no site com os valores obtidos na pesquisa e desconfie caso ele seja muito 

abaixo dos praticados pelo mercado;  

• Pesquise na Internet sobre o site, antes de efetuar a compra, para ver a 

opinião de outros clientes; 

• Acesse sites especializados em tratar reclamações de consumidores 

insatisfeitos, para verificar se há reclamações referentes a esta empresa;  

• Fique atento a propagandas recebidas através de spam; 

• Seja cuidadoso ao acessar links patrocinados; 

• Procure validar os dados de cadastro da empresa no site da Receita Federal. 

 

Códigos maliciosos  

                

Códigos maliciosos (Malware) são programas especificamente desenvolvidos para 

executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Algumas das 

diversas formas como os códigos maliciosos podem infectar ou comprometer um 

computador são:  

• Pela exploração de vulnerabilidades existentes nos programas instalados;  

• Pela auto execução de mídias removíveis infectadas, como pen-drives;  

• Pelo acesso a páginas Web maliciosas, utilizando navegadores vulneráveis;  

• Pela ação direta de atacantes que, após invadirem o computador, incluem 

arquivos contendo códigos maliciosos;  

• Pela execução de arquivos previamente infectados, obtidos em anexos de 

mensagens eletrônicas, via mídias removíveis, em páginas Web ou 

diretamente de outros computadores (através do compartilhamento de 

recursos). Uma vez instalados, os códigos maliciosos passam a ter acesso aos 

dados armazenados no computador e podem executar ações em nome dos 

usuários, de acordo com as permissões de cada usuário. 

   Os principais motivos que levam um atacante a desenvolver e propagar códigos 

maliciosos são a obtenção de vantagens financeiras, a coleta de informações 

confidenciais, o desejo de autopromoção e o vandalismo.  

 

Vírus 

Vírus é um programa ou parte de um programa de computador, normalmente 

malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de 

outros programas e arquivos.  
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O principal meio de propagação de vírus costumava ser os disquetes. Com o 

tempo, porém, estas mídias caíram em desuso e começaram a surgir novas 

maneiras, como o envio de e-mail. Atualmente, as mídias removíveis tornaram-se 

novamente o principal meio de propagação, não mais por disquetes, mas, 

principalmente, pelo uso de pen-drives.  

Há diferentes tipos de vírus. Alguns procuram permanecer ocultos, infectando 

arquivos do disco e executando uma série de atividades sem o conhecimento do 

usuário. Há outros que permanecem inativos durante certos períodos, entrando em 

atividade apenas em datas específicas. Alguns dos tipos de vírus mais comuns são:  

Vírus propagado por e-mail: Recebido como um arquivo anexo a um e-mail cujo 

conteúdo tenta induzir o usuário a clicar sobre este arquivo, fazendo com que seja 

executado. Quando entra em ação, infecta arquivos e programas e envia cópias 

de si mesmo para os e-mails encontrados nas listas de contatos gravadas no 

computador.  

Vírus de macro: Tipo específico de vírus de script, escrito em linguagem de macro, 

que tenta infectar arquivos manipulados por aplicativos que utilizam esta linguagem 

como, por exemplo, os que compõe o Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, 

Outlook, entre outros).  

Vírus de telefone celular:  Vírus que se propaga de celular para celular por meio da 

tecnologia Bluetooth ou de mensagens MMS (Multimedia Message Service). A 

infecção ocorre quando um usuário permite o recebimento de um arquivo 

infectado e o executa. Após infectar o celular, o vírus pode destruir ou sobrescrever 

arquivos, remover ou transmitir contatos da agenda, efetuar ligações telefônicas e 

drenar a carga da bateria, além de tentar se propagar para outros celulares.  

 

Worm 
  

Worm é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, 

enviando cópias de si mesmo de computador para computador.  

Diferente do vírus, o worm não se propaga por meio da inclusão de cópias de si 

mesmo em outros programas ou arquivos, mas sim pela execução direta de suas 

cópias ou pela exploração automática de vulnerabilidades existentes em 

programas instalados em computadores.  

Worms são notadamente responsáveis por consumir muitos recursos, devido à 

grande quantidade de cópias de si mesmo que costumam propagar e, como 

consequência, podem afetar o desempenho de redes e a utilização de 

computadores.  

O processo de propagação e infecção dos worms ocorre da seguinte maneira:  

Identificação dos computadores alvos: após infectar um computador, o worm tenta 
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se propagar e continuar o processo de infecção. Para isto, necessita identificar os 

computadores alvos para os quais tentará se copiar, o que pode ser feito de uma 

ou mais das seguintes maneiras:  

• Efetuar varredura na rede e identificar computadores ativos;  

• Aguardar que outros computadores contatem o computador infectado;  

• Utilizar listas, predefinidas ou obtidas na Internet, contendo a identificação dos 

alvos;  

• Utilizar informações contidas no computador infectado, como arquivos de 

configuração e listas de endereços de e-mail.  

Envio das cópias: após identificar os alvos, o worm faz cópias de si mesmo e tenta 

enviá-las para estes computadores, por uma ou mais das seguintes formas:  

• Como parte da exploração de vulnerabilidades existente em programas 

instalados no computador alvo;  

• Anexadas a e-mails;  

• Via programas de troca de mensagens instantâneas;  

• Incluídas em pastas compartilhadas em redes locais.   

 

 

Spyware 

 

Spyware é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e 

enviar as informações coletadas para terceiros.  

Pode ser usado tanto de forma legítima quanto maliciosa, dependendo de como é 

instalado, das ações realizadas, do tipo de informação monitorada e do uso que é 

feito por quem recebe as informações coletadas. Pode ser considerado de uso:  

Legítimo: quando instalado em um computador pessoal, pelo próprio dono ou com 

consentimento deste, com o objetivo de verificar se outras pessoas o estão 

utilizando de modo abusivo ou não autorizado.  

Malicioso: quando executa ações que podem comprometer a privacidade do 

usuário e a segurança do computador, como monitorar e capturar informações 

referentes à navegação do usuário ou inseridas em outros programas (por exemplo, 

conta de usuário e senha).  

Alguns tipos específicos de programas spyware são:  

Keylogger: Capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no 

teclado do computador. Sua ativação, em muitos casos, é condicionada a uma 

ação prévia do usuário, como o acesso a um site específico de comércio eletrônico 

ou de Internet Banking.  

Screenlogger: Similar ao keylogger, capaz de armazenar a posição do cursor e a 

tela apresentada no monitor, nos momentos em que o mouse é clicado, ou a região 
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que circunda a posição onde o mouse é clicado.  É bastante utilizado por atacantes 

para capturar as teclas digitadas pelos usuários em teclados virtuais, disponíveis 

principalmente em sites de Internet Banking.  

Adware: Projetado especificamente para apresentar propagandas. Pode ser usado 

para fins legítimos, quando incorporado a programas e serviços, como forma de 

patrocínio ou retorno financeiro para quem desenvolve programas livres ou presta 

serviços gratuitos. Também pode ser usado para fins maliciosos, quando as 

propagandas apresentadas são direcionadas, de acordo com a navegação do 

usuário e sem que este saiba que tal monitoramento está sendo feito.  

 

 

Cavalo de troia (Trojan) 

Cavalo de troia, trojan ou trojan-horse: É um programa que, além de executar as 

funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras 

funções, normalmente maliciosas, e sem o conhecimento do usuário.  

Exemplos de trojans são programas que você recebe ou obtém de sites na Internet 

e que parecem ser apenas cartões virtuais animados, álbuns de fotos, jogos e 

protetores de tela, entre outros. Estes programas, geralmente, consistem de um 

único arquivo e necessitam ser explicitamente executados para que sejam 

instalados no computador.  

Trojans também podem ser instalados por atacantes que, após invadirem um 

computador, alteram programas já existentes para que, além de continuarem a 

desempenhar as funções originais, também executem ações maliciosas.  

Há diferentes tipos de trojans, classificados de acordo com as ações maliciosas que 

costumam executar ao infectar um computador. Alguns destes tipos são:  

• Trojan Downloader: instala outros códigos maliciosos, obtidos de sites na 

Internet; 

• Trojan Dropper: instala outros códigos maliciosos, embutidos no próprio 

código do trojan; 

• Trojan Backdoor: inclui backdoors, possibilitando o acesso remoto do 

atacante ao computador; 

• Trojan Destrutivo: altera/apaga arquivos e diretórios, formata o disco rígido e 

pode deixar o computador fora de operação; 

• Trojan Clicker: redireciona a navegação do usuário para sites específicos, 

com o objetivo de aumentar a quantidade de acessos a estes sites ou 

apresentar propagandas.  

• Trojan Proxy: instala um servidor de proxy, possibilitando que o computador 

seja utilizado para navegação anônima e para envio de spam; 

• Trojan Spy: instala programas spyware e os utiliza para coletar informações 

sensíveis, como senhas e números de cartão de crédito, e enviá-las ao 

atacante; 
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• Trojan Banker ou Bancos: coleta dados bancários do usuário, através da 

instalação de programas spyware que são ativados quando sites de Internet 

Banking são acessados. É similar ao Trojan Spy, porém com objetivos mais 

específicos; 

• Ransonware:  é um tipo de malware que restringe o acesso ao sistema 

infectado e cobra um resgate para que o acesso possa ser restabelecido. Ele 

domina o mercado de ameaças digitais e é o tipo de malware mais rentável 

da história. 

 

Spam 

                          

Spam é o termo usado para se referir aos e-mails não solicitados, que geralmente 

são enviados para um grande número de pessoas. Quando este tipo de mensagem 

possui conteúdo exclusivamente comercial também é referenciado como UCE 

(Unsolicited Commercial E-mail).  

O spam em alguns pontos se assemelha a outras formas de propaganda, como a 

carta colocada na caixa de correio, o panfleto recebido na esquina e a ligação 

telefônica ofertando produtos. Porém, o que o difere é justamente o que o torna 

tão atraente e motivante para quem o envia (spammer): ao passo que nas demais 

formas o remetente precisa fazer algum tipo de investimento, o spammer necessita 

investir muito pouco, ou até mesmo nada, para alcançar os mesmos objetivos e em 

uma escala muito maior.  

Spams estão diretamente associados a ataques à segurança da Internet e do 

usuário, sendo um dos grandes responsáveis pela propagação de códigos 

maliciosos, disseminação de golpes e venda ilegal de produtos.  

Algumas das formas como você pode ser afetado pelos problemas causados pelos 

spams são:  

• Perda de mensagens importantes: devido ao grande volume de spam 

recebido, você corre o risco de não ler mensagens importantes, lê-las com 

atraso ou apagá-las por engano; 

• Conteúdo impróprio ou ofensivo: como grande parte dos spams são enviados 

para conjuntos aleatórios de endereços de e-mail, é bastante provável que 

você receba mensagens cujo conteúdo considere impróprio ou ofensivo; 

• Gasto desnecessário de tempo: para cada spam recebido, é necessário que 

você gaste um tempo para lê-lo, identificá-lo e removê-lo da sua caixa postal, 

o que pode resultar em gasto desnecessário de tempo e em perda de 

produtividade; 

• Não recebimento de e-mails: caso o número de spams recebidos seja grande 

e você utilize um serviço de e-mail que limite o tamanho de caixa postal, você 

corre o risco de lotar a sua área de e-mail e, até que consiga liberar espaço, 

ficará impedido de receber novas mensagens; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Malware
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• Classificação errada de mensagens: caso utilize sistemas de filtragem com 

regras AntiSpam ineficientes, você corre o risco de ter mensagens legítimas 

classificadas como spam e que, de acordo com as suas configurações, 

podem ser apagadas, movidas para quarentena ou redirecionadas para 

outras pastas de e-mail.  

 

Prevenção 

É muito importante que você saiba como identificar os spams, para detectá-los mais 

facilmente e agir adequadamente.  

 

As principais características dos spams são: 

Apresentam cabeçalho suspeito: O cabeçalho do e-mail aparece incompleto, por 

exemplo, os campos de remetente e/ou destinatário aparecem vazios ou com 

apelidos/nomes genéricos, como “amigo@” e “suporte@”.  

Apresentam no campo Assunto (Subject) palavras com grafia errada ou suspeita: A 

maioria dos filtros AntiSpam utiliza o conteúdo deste campo para barrar e-mails com 

assuntos considerados suspeitos. No entanto, os spammers adaptam-se e tentam 

enganar os filtros colocando neste campo conteúdos enganosos, como 

‘‘americ@nas.com” (em vez de “americanas.com”).  

Apresentam no campo Assunto textos alarmantes ou vagos: Na tentativa de 

confundir os filtros AntiSpam e de atrair a atenção dos usuários, os spammers 

costumam colocar textos alarmantes, atraentes ou vagos demais, como “Sua senha 

está inválida”, “A informação que você pediu” e “Parabéns”.  

 

 

Contas e Senhas 

 

                        

Uma conta de usuário, também chamada de “nome de usuário”, “nome de login” 

e username, corresponde à identificação única de um usuário em um computador 

ou serviço. Por meio das contas de usuário é possível que um mesmo computador 

ou serviço seja compartilhado por diversas pessoas, pois permite, por exemplo, 

identificar unicamente cada usuário, separar as configurações especificas de cada 

um e controlar as permissões de acesso.  

Uma senha, ou password, serve para autenticar uma conta, ou seja, é usada no 

processo de verificação da sua identidade, assegurando que você é realmente 

quem diz ser e que possui o direito de acessar o recurso em questão. É um dos 

principais mecanismos de autenticação usados na Internet devido, principalmente, 

à simplicidade que possui. Se uma outra pessoa souber a sua conta de usuário e 
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tiver acesso à sua senha, ela poderá usá-las para se passar por você na Internet e 

realizar ações em seu nome, como:  

• Acessar a sua conta de correio eletrônico e ler seus e-mails, enviar mensagens 

de spam e/ou contendo phishing e códigos maliciosos, furtar sua lista de 

contatos e pedir o reenvio de senhas de outras contas para este endereço 

de e-mail (e assim conseguir acesso a elas);  

• Acessar o seu computador e obter informações sensíveis nele armazenadas, 

como senhas e números de cartões de crédito;  

• Utilizar o seu computador para esconder a real identidade desta pessoa (o 

invasor) e, então, desferir ataques contra computadores de terceiros;  

• Acessar sites e alterar as configurações feitas por você, de forma a tornar 

públicas informações que deveriam ser privadas;  

• Acessar a sua rede social e usar a confiança que as pessoas da sua rede de 

relacionamento depositam em você para obter informações sensíveis ou 

para o envio de boatos, mensagens de spam e/ou códigos maliciosos.  

 

Prevenção 

 

Cuidados a serem tomados ao usar suas contas e senhas:  

• Certifique-se de não estar sendo observado ao digitar as suas senhas;  

• Não forneça as suas senhas para outra pessoa, em hipótese alguma;  

• Certifique-se de fechar a sua sessão ao acessar sites que requeiram o uso de 

senhas. Use a opção de sair (logout), pois isto evita que suas informações 

sejam mantidas no navegador;  

• Elabore senhas “fortes”, com letras maiúsculas, minúsculas, caracteres e 

números; 

• Altere as suas senhas sempre que julgar necessário;  

• Não use a mesma senha para todos os serviços que acessa; 

• Ao usar perguntas de segurança para facilitar a recuperação de senhas, 

evite escolher questões cujas respostas possam ser facilmente adivinhadas; 

• Certifique-se de utilizar serviços criptografados quando o acesso a um site 

envolver o fornecimento de senha; 

• Procure manter sua privacidade, reduzindo a quantidade de informações 

que possam ser coletadas sobre você, pois elas podem ser usadas para 

adivinhar a sua senha, caso você não tenha sido cuidadoso ao elaborá-la. 

 

Dicas Gerais de Segurança da Informação 
 

 

• Não divulgue sua a senha de acesso ao computador e senhas de acesso a 

rotinas corporativas; 

• Escolha senhas fortes com no mínimo 8 caracteres; 

• Acesse somente sites confiáveis; 
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• Em compras via Web verifique a procedência dos sites; 

• Cuidado com mensagens que oferecem prêmios e cartões virtuais; 

• Mantenha seu computador sempre atualizado; 

• Nunca clique em links duvidosos; 

• Não abra e-mails de fontes desconhecidas; 

• Para internet Banking, observe a interface do site e as mudanças casuais; 

• Remova e-mails com spams de sua caixa; 

• Evite utilizar mídias (pen-driver) externas em seu computador de fonte 

desconhecida. Em caso de obrigatoriedade, escaneie a mídia antes de 

executar qualquer arquivo; 

• Nunca saia de seu ambiente de trabalho sem bloquear sua estação de 

trabalho; 

• Comunique imediatamente qualquer incidente eletrônico ao gerente 

administrativo. 

 

 

 

 

Seja o elo mais forte na segurança da informação!!! 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        

 

18 

 

 

 

CONCLUSÃO 
 

 

O objetivo da   cartilha de segurança da informação é a ação preventiva e 

também de implantação da cultura de segurança em ambientes empresariais e 

corporativos. 

 

Qualquer cenário de risco operacional deve comunicado à Administração do SPA 

para que tenhamos excelência e conformidade para com os pilares de segurança 

da informação.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


