
Segurança digital: o certificado de segurança transmite confiança?

No mercado digital brasileiro, 1 em cada 33 ações de compra são de origem fraudulenta, o que corresponde 

a 3,03% de todas as transações. Por isso, nunca se falou tanto de temas como segurança digital. 

Certificado de segurança, hospedagem dedicada, uso de senhas fortes são algumas das medidas que o e-

commerce se utiliza para evitar as fraudes. 

Neste post você vai conhecer os principais itens que não podem faltar para garantir a segurança da loja 

virtual. Acompanhe! 

Segurança digital certificado de segurança, o que é? 

Também chamado de Certificado Digital SSL (Secure Socket Layer), é a proteção básica para assegurar 

uma conexão segura entre usuário e o site. Seu objetivo é manter a integridade dos dados que circulam 

entre os sistemas dessa relação entre marca e usuário, que incluem site, servidor e hospedagem. 

O certificado de segurança criptografa as informações transferidas durante a conexão, impedindo que 

hackers e malwares possam tomar conhecimento de informações como documentos de clientes, número de 

cartão de crédito, entre outros dados.  

Quais os principais mecanismos de defesa do e-commerce? 

O mercado digital brasileiro está em franca expansão, mas ainda sofre com pessoas mal intencionadas. 

Para se resguarda, é importante seguir as seguintes dicas, além da utilização do certificado digital: 

Use senhas fortes 

Não só utilize senhas fortes como também incentive os clientes a fazer o mesmo. Ainda que a loja virtual 

seja responsável por garantir a segurança das informações, é essencial a exigência de senhas fortes, pois 

quanto mais difíceis forem, maior será o trabalho dos hackers.  

Por isso, solicite medidas adicionais para seus clientes, a exemplo de senhas com mais caracteres, que 

combinam símbolos, números e letras.  

Invista em uma hospedagem dedicada 

Hospedagem dedicada significa que o servidor não será compartilhado por mais ninguém além da sua loja 

virtual. Existem muitos servidores grátis, mas eles podem comprometer a segurança digital e até deixar o 

endereço eletrônico fora do ar. Isso porque as hospedagens compartilhadas facilitam que um programa 

malicioso circule entre os sites que compartilham a conexão.  

Um servidor dedicado evita esses problemas, pois conta com ferramentas específicas para deixar os 

arquivos em segurança. O investimento pode ser um pouco maior, mas seus benefícios compensam.  

Mantenha o cliente informado sobre as transações 

Avisar o comprador antes de finalizar a transação evita que terceiros utilizem seus dados de acesso para 

compras indevidas. O procedimento é informá-lo, seja por e-mail, telefonema ou SMS, sobre a compra 
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realizada e seu valor. Se ele não reconhecer a transação, cancele-a imediatamente. 

Fique atento a movimentações atípicas 

Muitas das ações fraudulentas são feitas com softwares que fazem uso de vários números de cartão 

continuadamente, até encontrar os números certos, finalizando a compra. Para fugir dessas situações, é 

importante estabelecer um limite de tentativas para cada usuário; dessa forma, caso haja algum problema, o 

e-commerce consegue agir previamente, evitar a transação e tomar as medidas cabíveis. 

O ideal é manter um protocolo de segurança com medidas para aumentar a segurança digital. Certificado 

digital é só o primeiro passo: é fundamental desenvolver práticas que resguardem o e-commerce e seus 

clientes. Isso é extremamente necessário nos dias atuais. 

Gostou do que leu? Aproveite e compartilhe esse conteúdo nas redes sociais, ajude outros lojistas a manter 

o ambiente seguro e mostre aos seus clientes que você se preocupa com o tema!
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