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Principais golpes
Navegar pela internet pode 

ser um terreno perigoso para 
quem não está atento à ação 
de criminosos que usam a 
rede para lucrar enganando 
internautas das mais 
diferentes formas. Muitos 
que são alvos das fraudes só 
percebem tarde demais que 
foram enganados e ficam 
no prejuízo. Veja a seguir 
os principais golpes 
aplicados e o que fazer 
para não cair neles

Recarga gratuita
Quem já não recebeu mensagens promocionais pelo WhatsApp de recarga de 
celular gratuita? Há casos em que ela é falsa e induz o consumidor a clicar em 
uma imagem que o redireciona para outra página na internet que contém um 
programa que se instalará no seu smartphone 

Vírus 
Essa imagem de conteúdo atrativo é na verdade um vírus com scritp malicioso  
que tem a finalidade de roubar dados pessoais importantes. Ao clicar na 
“promoção”, o consumidor fornece ao vírus a permissão para se instalar no 
telefone

O que fazer?
Desconfie de recargas gratuitas. Na dúvida, faça contato com a sua operadora 
e evite instalar programas de origem duvidosa para não ser lesado. Se você 
não conhece a linguagem de programação, instale apenas aplicativos 
disponíveis nas lojas oficiais (Play Store/App Store)

Golpe do boleto
Geralmente, o consumidor recebe por e-mail ou WhatsApp um boleto bancário oferecendo a 
oportunidade imperdível de pagar uma dívida pela metade do valor. São comuns boletos 
falsos de multas do Detran, mensalidades de faculdade e de pagamentos de impostos

Dados falsos
O boleto tem quase todas as informações verdadeiras, desde a identidade visual da empresa 
até os dados do cliente, como endereço e nome completo, incluindo o valor da dívida

O que fazer?
Ao receber qualquer tipo de boleto, fique atento a falhas nas imagens, no código de barras  
ou erros de português. São indícios de que se trata de uma fraude. Se for utilizar o código 
de barras no sensor e o pagamento falhar, você pode estar sendo vítima de golpe

Redes sociais
Os criminosos sabem que as redes sociais são um meio para ganhar dinheiro 
e criam as mais diversas armadilhas virtuais. Usam títulos bem elaborados e 
soma-se a isso o uso de imagens, formando os tais gatilhos mentais com 
imagens que atraem o subconsciente

Desconfiança
Desconfie ao ver imagens com ofertas que despertam o interesse de  
obtenção de ganhos, mensagens que insinuam erotismo, violência ou 
situações de vulnerabilidade ou que despertam a curiosidade 

O que fazer?
Não clique em mensagens que contenham as frases Não perca; Você viu?; 
Nossa, que curioso; Imperdível; Sensacional. Notícias de crianças 
desaparecidas também são usadas. Geralmente, elas redirecionam o usuário 
para outras páginas e solicitam permissão para instalação de programas

Recadastramento 
Se você nunca recebeu mensagens de recadastramento bancário ou atualização de dados, você ainda 
pode recebê-las. Os e-mails utilizam a linguagem visual da instituição financeira e se parecem quase 
em tudo com um documento original 

Bloqueio 
Geralmente, as mensagens vêm acompanhadas de ameaças de bloqueio da conta, caso o consumidor 
não execute a operação solicitada. Isso cria uma falsa sensação de veracidade nos e-mails que 
recebemos e que contêm solicitações de recadastramento

O que fazer?
Verifique se o site de destino inserido no link corresponde ao do banco. Ao passar o mouse sobre o 
link, o navegador apresenta uma prévia do site para onde você vai ser redirecionado. Além disso, é 

pouco provável que o banco envie um e-mail ameaçando 
bloquear o acesso à sua conta bancária caso você deixe de 
efetuar a instalação de algum programa

Lojas falsas
Milhares de consumidores caem nessa armadilha, pois 
os criminosos se aproveitam de ferramentas da 
internet que fornecem aos empreendedores virtuais 
meios para saber o que está em evidência no 
mercado 

Armadilhas
Os fraudadores virtuais criam sites de vendas falsos, 
contendo os produtos mais desejados pelo 
consumidor, com preços geralmente 20% abaixo dos 
praticados pelos grandes varejistas e o consumidor é 
atraído por fotos de produtos e pelas ofertas 
impressionantes que, na verdade, são armadilhas

O que fazer?
Se você encontrou sites de varejo com produtos de 
alta procura a preços muito abaixo dos praticados no 
mercado, desconfie e fuja. Faça uma breve pesquisa 
na internet para saber se o site é idôneo e se não há 
reclamações a respeito dele. Mesmo se não houver 
nenhuma informação, boa ou má, desconfie

Outras dicasMantenha um programa antivírus 
instalado e atualizado no computador e 

smartphone. Verifique se não há erros de  

grafia nos textos recebidos por e-mail e 
desconfie se o site do banco pedir a 
senha duas vezes ou informações 

pessoais, como nome da mãe. Não clique 

em mensagens de amigos que enviam 
códigos estranhos para você acessar. 
Caso receba uma promoção, acesse o 
site oficial da empresa para ver se ela 
está publicada lá antes de clicar em 

qualquer link recebido


