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A pandemia acelerou a dependência digital em nossa sociedade em relações ao consumo de produtos e

serviços. Diante disso, houve um aumento exponencial de compras online, transações bancárias virtuais

e a utilização de aplicativos em celulares. Isso tem despertado o interesse de criminosos em aplicar

golpes aos usuários destes serviços digitais, geralmente os criminosos utilizam de uma técnica

conhecida como Engenharia Social, que tem por objetivo a obtenção de dados pessoais para a

efetividade do golpe.

Dados levantados pela Apura Cybersecurity Intelligence, empresa especializada em segurança digital,

apontam alta de 394% nas ameaças eletrônicas em 2020 (em comparação com 2019). Segue listados os

golpes mais comuns utilizados pelos criminosos:

Link de redirecionamento: Geralmente é enviado um link ao celular ou
e-mail da vítima com instruções de redirecionamento para uma página
falsa, onde é feita a requisição de cadastro ou atualização de dados de
acesso ao PIX.

Bug do PIX: Essa modalidade de golpe ao PIX tem como prática a
disseminação de mensagens e vídeos em redes sociais, onde os
criminosos alegam que devido ao “bug do pix”, é possível ganhar o
dobro do valor que foi transferido, induzindo assim a vítima a realizar
transferência via PIX a quadrilha.

Central de atendimento: O criminoso liga para a vítima e se apresenta
como um funcionário da instituição bancária, informa a vítima sobre a
necessidade de atualização do PIX ou até mesmo seu cadastro. Uma
vez efetivada a relação de confiança entre a vítima e o criminoso, a
vítima é induzida a realizar uma transferência para a chave informada
pelo criminoso onde o mesmo alega a necessidade da realização do
“teste” de transferência de valores.

Cadastro indevido: O criminoso utiliza dados da vítima, como CPF, e-
mail ou celular de terceiros, para vincular com sua conta bancária, após
os dados serem cadastrados pelo golpista, um código é enviado pelo
celular ou computador do dono das chaves para a confirmação do
cadastro. O criminoso entra em contato com o usuário e se passa por
outra pessoa para obter o código. Com isso, os pagamentos efetuados
ao verdadeiro dono dos dados acabam sendo direcionados aos
criminosos.

Agendamento de depósito PIX: O criminoso entra em contato com a
vítima alegando que realizou a “transferência” por engano através do
PIX. O criminoso pode emitir um falso comprovante de depósito e
criando uma história, onde solicita à vítima que realize o “estorno do
valor”, porém a transferência está como agendada (não foi efetuada).

Em outubro de 2020 entidades bancárias iniciaram a utilização do PIX
como meio de transações bancárias instantâneas e sem taxas, entretanto,
esses criminosos se aproveitam desta facilidade para aplicar golpes, como
por exemplo:
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GOLPES NO PIX
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GOLPES NO WHATSAPP

Clonagem de WhatsApp: A clonagem tem se tornado o crime digital
mais praticado no Brasil, segundo o laboratório especializado em
Segurança Digital da PSafe, cerca de 377,3 mil pessoas foram
vítimas do golpe somente em agosto de 2020. Criminosos podem se
passar por membros de instituições de saúde (TeleSus) ou Data
Folha (instituto de pesquisa), afirmando que um código será
enviado ao celular da vítima e que este código deverá ser
informado ao suposto agente para validação do “atendimento”.
Neste momento, a conta da vítima foi clonada, permitindo assim
que o criminoso faça solicitações de transações bancárias (como
por exemplo uma transação via Pix).

GOLPE DA BIOMETRIA FACIAL

A utilização de documentos falsos se tornou algo bastante “comum”.
A facilidade de falsificação de documentos para abertura de contas
“fantasmas”, compra de veículos e até mesmo a ocultação da real
identidade de criminosos, tem sido um dos fatores que mais
impulsionaram o desenvolvimento e integração de reconhecimento
facial com a inteligência artificial (IA).

Com a facilidade de autenticação e validação em dispositivos, como
celulares, elevou-se de forma massiva a adesão do reconhecimento
facial para abertura de contas em bancos, financiamento de veículos,
portaria predial, academias etc.

Todavia, vale ressaltar sobre os riscos que acompanham as novas
tecnologias, golpes vêm sendo aplicados quase que
“instantaneamente” com o uso de reconhecimento facial em
instituições financeiras.

Um golpe que vem sendo aplicado recentemente é o de financiamento
de veículos. Uma falsa promoção de um “kit perfumaria” ou mesmo de
“entregas de flores” é oferecido pelo criminoso através do WhatsApp
à vítima, ao realizar a entrega deste suposto “presente” o criminoso
solicita a validação da biometria facial da vítima pelo celular,
justificando que o reconhecimento facial é para a confirmação de
entrega.

Através deste reconhecimento facial, o criminoso tem a possibilidade
de realizar inúmeros tipos de crimes, um deles é o de financiamento
de veículos, onde o reconhecimento facial permite a concretização da
compra ou até mesmo da realização de empréstimos em instituições
financeiras.
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GOLPE DO FALSO MÉDICO

Golpe do falso médico: O criminoso entra em contato por telefone
com a vítima, geralmente em horários divergentes da visita. Em
seguida o falso médico alerta sobre o agravamento do quadro clínico
do paciente, alegando a necessidade de compra de medicações e
procedimentos médicos, que diante da indisponibilidade de recursos
na unidade hospitalar, que o plano de saúde não cobre as despesas
ou que não há tempo de espera, induzindo assim, a vítima a realizar
um deposito em uma conta bancária informada pelo suposto médico.

Um golpe que já é muito conhecido no Brasil, porém diante da fragilidade
emocional dos familiares de pacientes internados, e agravamento da
covid – 19, estes casos vêm aumentando.

GOLPES FINANCEIROS EM CELULARES

Nos últimos meses tem se noticiado diversos casos
em que as vítimas de furto de celulares, que
utilizavam o sistema operacional Android e IOS,
relatam que foram vítimas de golpe. A partir dos
aplicativos de bancos instalados em seus celulares,
foram feitas transferências ou pagamentos. Entre
os relatos, o mais comum é onde o celular é furtado
desbloqueado, enquanto era utilizado como GPS,
para entretenimentos como vídeos ou alguma outra
atividade semelhante. Desta forma, o criminoso tem
mais facilidade para identificar as senhas utilizadas
e ter acesso aos aplicativos bancários e de
pagamento digital.

Nenhum sistema hoje é 100% seguro e por isso,
quadrilhas tem se especializado na quebra de
senhas e outras técnicas de invasão neste tipo de
aparelho. Mesmo em casos em que os celulares
estavam bloqueados, houve relatos do mesmo
golpe.

É importante lembrar que, uma vez que o criminoso
possui acesso ao seu celular, ele poderá aplicar
outros golpes, como se passar por você através de
aplicativos de comunicação como o WhatsApp,
Facebook, e terá acesso as suas fotos, vídeos e
demais arquivos que estiverem no aparelho,
podendo divulgar estas informações ou utilizá-las
para algum benefício próprio.

O Procon-SP, tem iniciado conversas com
fabricantes de celulares e instituições financeiras
para melhorar a segurança destes aparelhos e criar
um canal de comunicação para este tipo de
situação.
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RECOMENDAÇÕES

NUNCA forneça suas credenciais de acesso ou senhas de e-mail, banco ou mesmo números de cartão de
crédito a desconhecidos, bancos nunca pedem dados de cartão ou senhas por telefone, caso aconteça algo
do tipo, entre em contato imediatamente com os canais oficiais da instituição bancária.

NÃO PERMITA a captura de sua biometria facial sem antes ter a plena certeza de que a coleta deste dado é
realizada por uma empresa idônea, na dúvida entre em contato imediatamente com os canais de
comunicação da empresa, se certifique que a aplicação a ser utilizada é legítima.

NUNCA realize uma transferência ou qualquer transação bancária sem antes investigar a real natureza dos
fatos. Em caso de uma solicitação de algum familiar ou amigo vindo através de SMS ou WhatsApp, ligue
imediatamente no número que consta em sua agenda e confirme se de fato, é ele que está falando com
você, nunca realize essa validação diretamente no número de onde partiu essa solicitação, muito
provavelmente será o número do criminoso.

NUNCA forneça o código de verificação do WhatsApp recebido por SMS a outras pessoas, isso pode fazer
com que perca o acesso ao seu aplicativo. Caso tenha perdido acesso a sua conta do WhatsApp, notifique o
mais rápido possível seus contatos, pois eles podem ser vítimas pelo simples fato de acreditar que a
mensagem é autêntica e foi enviada por você.

ATIVE a dupla autenticação (código de seis dígitos) no WhatsApp. Para isso, siga os passos a seguir: 

Ø Vá ao menu “Configurações” no canto superior direito;
Ø Entre na opção “Configurações”;
Ø Em seguida clique em “Conta”;
Ø Selecione “Confirmação em duas etapas;
Ø Crie um código de seis dígitos que será sua dupla autenticação.

ATIVE a autenticação obrigatória para o acesso de aplicativos financeiros como, contas bancárias e cartões
de crédito, além de aplicativos que possuam dados pessoais como, WhatsApp, Facebook e E-mail, onde o
criminoso consiga se passar por você.

CADASTRE senhas diferentes e complexas para acesso ao celular e aplicativos, uma senha seja
comprometida, as demais continuem seguras.

NÃO ARMAZENE senhas em bloco de notas ou fotos de cartões de crédito no próprio celular.

MANTENHA um tempo mínimo para bloqueio de tela automático do celular, quando está sem interação.

ATIVE o duplo fator de autenticação quando disponível. No caso da utilização do e-mail, ele oferece a opção
de autenticação em dois fatores através de uma segunda conta de e-mail, neste caso sempre utilize uma
conta que não esteja cadastrada no próprio smartphone.
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• GARANTA que a localização remota do aparelho esteja ativa.

• MANTENHA seu smartphone sempre com a última atualização disponível.

• FURTO OU ROUBO, realize o bloqueio do mesmo imediatamente através dos sites da fabricante do sistema
operacional (Android – Google e IOS – Apple). Registre um boletim de ocorrência, entre em contato com o seu
banco para bloqueio da conta, com sua operadora de telefonia de celular para que sejam bloqueados chip e o
IMEI (Identidade Internacional de Equipamento Móvel) com a plataforma.
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