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Nós sabemos como é empolgante … rasgar o embrulho e tirar seu equipamento novinho em folha da embalagem. Você está ansioso 
para conferir todos as suas funções inteligentes e mostrar para todo mundo. Um equipamento novo sempre traz felicidade. Quando 
você está tão empolgado com um brinquedo tão novinho, nem se preocupa em como mantê-lo assim — não apenas por fora, mas por 
dentro, onde as informações tão importantes estão armazenadas.

Está na hora de conter essa euforia.

A gente sabe como é difícil conter o frisson de ter um 
novo dispositivo, mas é muito importante levar a sério 
a proteção do seu aparelho e assumir o compromisso 
de garantir sua segurança, bem como dos e-mails, 
fotos e perfis de contas que você irá acessar através 
dele que representam toda sua vida digital. É claro 
que os criminosos cibernéticos iriam preferir que 
você não se importasse com isso, porque eles adoram 
acessar informações de PCs, smartphones e tablets 
desprotegidos e vulneráveis. 

Preparado para começar? 

Este eBook traz dicas simples sobre como proteger 
seu dispositivo e usá-lo online com segurança. 

Você comprou um aparelho novo. Parabéns!

http://www.norton.com
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Você não está sozinho se ainda não garantiu a segurança do seu aparelho. Muitas pessoas não protegem seus aparelhos porque acham 
que não é necessário.1 Entretanto, isso está longe de ser verdade. Em 2016, o relatório Norton Cyber Security Insights Report revelou 
que 689 milhões de pessoas em 21 países foram expostos a crimes cibernéticos no período de um ano. Só no Brasil, 42,4 milhões de 
pessoas foram vítimas.1

Nos EUA, 35% das pessoas têm pelo menos um dispositivo desprotegido.1 Em 2015, um lar médio dos EUA possuía 5 dispositivos 
conectados.2 Isso significa que, em potencial, 4 dispositivos por lar não possuem nenhuma segurança. Não é de se espantar que os 
crimes cibernéticos estejam aumentando. 

Daqueles que não protegem seus dispositivos, 27% disseram que não fazem nada “arriscado” online, então não precisam de proteção.1 
Quando levamos em conta o quanto todos nós fazemos online que envolve informação pessoal— emails, uso de banco online, 
compras, configurações de perfis de contas — tudo começa a parecer arriscado. Mas além de não instalar um software de segurança, 
algumas pessoas não estão nem seguindo os passos básicos para garantir a segurança de seus equipamentos, como o uso de senhas e 
configurações de bloqueio automático. 

Os resultados do relatório Norton Cyber Security Insights Report de 2016 mostram que:

Como se diferenciar da multidão de forma segura

+ de 50% 44% Quase 1/3
Disseram que usam 
senhas seguras em 

todas as contas

Disseram que 
só fazem isso se 
for necessário

Compartilhariam 
essas senhas com 

outros

Aprenda bons hábitos para se diferenciar das pessoas que estão criando riscos para si mesmas ao não protegerem seus dispositivos.

http://www.norton.com
https://us.norton.com/cyber-security-insights-2016
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6 bons hábitos para proteger seus PCs, Macs, 
smartphones e tablets 

Instale softwares de segurança completos. Escolha um 
software de segurança que proteja seu PC ou Mac contra 
malware, ransomware e virus. Os programas mais completos 
fazem backup e restauram seus arquivos, além de protegerem 
dispositivos móveis. Para dispositivos móveis, em especial, 
escolha um software que consiga bloqueá-los e limpá-los 
remotamente em caso de perda ou roubo.

Faça backup de seus dados. Mantenha o hábito de fazer 
backup do seu notebook, tablet ou smartphone regularmente, 
seja na nuvem ou em um dispositivo portátil de armazenamento. 
Caso contrário, se seu dispositivo estraga, se perde ou é 
roubado, você pode perder seus contatos telefônicos, fotos e 
vídeos, além de documentos financeiros ou de trabalho.

Bloqueie seu dispositivo com uma senha. Como barreira 
de proteção mínima, você deve bloquear seu dispositivo para 
prevenir que outras pessoas acessem seus perfis de contas 
online ou outras informações privadas. Certifique-se de usar 
uma senha forte, contendo ao menos oito caracteres, com 
letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos. Como 
proteção adicional, use a ferramenta two-factor authentication 
(autenticação de dois fatores) para seus perfis de contas online, 
sempre que possível.

Preserve suas informações pessoais. O roubo de identidade 
é um crime de oportunidade que pode ser prevenido ao limitar 
a exposição de suas informações pessoais. Faça transações 
financeiras apenas em sites seguros. Certifique-se de que 
as URLs comecem com HTTPS, mostrem o símbolo de um 
cadeado ou apresentem textos em verde—tudo isso indica um 
site seguro. Seja cauteloso ao clicar em links em e-mails, redes 
sociais e textos para evitar cair em golpes de phishing. Também 
tome cuidado com as informações pessoais que você divulga 
em redes sociais. Nunca envie informações pessoais, como o 
número do seu cartão de crédito ou CPF por e-mail, SMS, apps 
de mensagens ou redes sociais—especialmente em redes de 
Wi-Fi públicas sem proteção.

Baixe apps de fontes confiáveis. Evite apps de sites de 
terceiros. As app stores mais conhecidas—como Google Play e 
Apple App Store—possuem políticas rígidas para assegurar que 
os apps são seguros e não escondem malwares. O App Advisor, 
uma função do Norton Mobile Security, informa se um App é 
seguro, antes de você baixá-lo.

Desabilite Wi-Fi, Bluetooth e localização geográfica. Evite 
que seus dispositivos móveis se conectem a redes e dispositivos 
desconhecidos desligando o Wi-Fi e Bluetooth quando você não 
estiver usando. Desabilite a função de localização geográfica de 
seu aparelho, que identifica os locais onde as fotos são tiradas, 
permitindo que alguém rastreie seus movimentos se as fotos 
forem publicadas online. 

1

5

6

2

3

4

http://www.norton.com
https://community.norton.com/en/blogs/norton-protection-blog/how-choose-secure-password
https://community.norton.com/pt-br/blogs/norton-protection-blog/import%C3%A2ncia-da-autentica%C3%A7%C3%A3o-de-dois-fatores-two-factor-authentication
https://community.norton.com/en/blogs/norton-protection-blog/don%E2%80%99t-let-social-network-sharing-ruin-your-celebrations
https://community.norton.com/en/blogs/norton-protection-blog/don%E2%80%99t-let-social-network-sharing-ruin-your-celebrations
https://community.norton.com/en/blogs/norton-protection-blog/don%E2%80%99t-let-social-network-sharing-ruin-your-celebrations
https://community.norton.com/en/blogs/norton-protection-blog/what-vpn-and-why-you-should-use-vpn-public-wi-fi
https://community.norton.com/en/blogs/norton-protection-blog/what-vpn-and-why-you-should-use-vpn-public-wi-fi
https://community.norton.com/en/blogs/norton-protection-blog/risks-third-party-app-stores
https://community.norton.com/en/blogs/norton-protection-blog/risks-third-party-app-stores
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Programe seu aparelho 
para bloqueio 
automático  

quando não for usado.

Habilite funções de biometria 
como touch ID.

Crie senhas fortes 
para cada aparelho. 

3 modos fáceis de proteger seu novo aparelho

http://www.norton.com
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Método Hacker Como Funciona Aparelhos afetados

Malware
Malware é um software criado para causar prejuízos. Entre eles estão vírus, worms e cavalos 
de Troia. Ele pode ser instalado por apps para dispositivos móveis que operam nos sistemas 
Android e iOS.

 
Todo aparelho conectado 

à Internet

Phishing

No phishing, os criminosos tentam fazer com que você divulgue informações pessoais ao se 
fazerem passar por entidades autênticas, como bancos, empresas de pagamento e redes 
sociais. A maioria das pessoas não sabe diferenciar um e-mail real de um phishing. Apenas 
4 em cada 10 pessoas fazem o procedimento correto, conferindo se aquele e-mail está 
requerendo ações comprometedoras do usuário, como baixar arquivos ou inserir informações 
de login.1

 
Todo aparelho conectado 

à Internet

Golpes em redes 
sociais

Hackers usam ofertas falsas—a forma mais comum de ataques via redes sociais—para 
roubar informações pessoais ou infectar um dispositivo malware. Os usuários de redes 
sociais são convidados a participar de um evento falso, baixar um app ou música ou ainda 
participar de um concurso ou promoção. Os usuários são geralmente requisitados a 
fornecerem informações sobre seu login ou outros dados pessoais. 

 
Todo aparelho conectado 

à Internet

Roubo de identidade
Criminosos usam o golpe do phishing para enganá-lo, fazendo com que você forneça dados 
pessoais com os quais eles conseguem roubar sua identidade. Dispositivos roubados ou 
perdidos e aparelhos antigos que não foram formatados, também podem dar aos criminosos 
o que eles buscam. 

 
Todo aparelho conectado 

à Internet

Ransomware/ 
crypto-ransomware

Ransomware é um malware que torna seu computador, pastas ou arquivos, inutilizáveis, até 
que você pague ao hacker para destravá-lo(s). O crypto-ransomware é ainda pior, porque 
criptografa seus dados. 

 
Principalmente PCs, laptops, notebooks, 

mas também dispositivos móveis

Wi-Fi Público
Hackers exploram redes públicas sem segurança de Wi-Fi para interceptar mensagens de 
e-mail, senhas, logins ou qualquer informação que não esteja criptografada. Alguns hackers 
até criam pontos de Wi-Fi que emulam nomes confiáveis como “Wi-Fi oficial do aeroporto” e 
assim conseguem monitorar todas as suas atividades online e roubar seus dados pessoais. 

 
Dispositivos móveis que você usa fora de 

casa, como notebooks, tablets, 
e smartphones

Principais ameaças a se evitar

http://www.norton.com
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Como limpar seu dispositivo antigo antes de doar para alguém
Ao comprar ou ganhar um dispositivo novo, é possível que você pense em doar ou repassar seu aparelho anterior para 
alguém. Antes que você faça isso, certifique-se de que não esteja fornecendo dados pessoais junto com o dispositivo. Você 
deve limpar o conteúdo do aparelho, como arquivos pessoais, senhas salvas e informações de cartões de crédito.

Celulares ou tablets. Limpe seu dispositivo ao reiniciá-lo ou restaurando as configurações de fábrica. 

PCs, Macs ou notebooks. Limpe o conteúdo reinstalando o sistema operacional.

http://www.norton.com
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CANADÁ 67

EUA 72

VENEZUELA 45

CHILE 65

ARGENTINA 48

RÚSSIA 45

CHINA 58

AUSTRALIA 77

TURQUIA 59

MALÁSIA 65

ESPANHA 71

FRANÇA 49

UK 68

ITALIA 60

ALEMANHA 60

JORDÂNIA 51
ISRAEL 74
LÍBANO 52
PALESTINA 57

COREIA DO SUL 88

Adaptado do Pew Research Center “Primavera de 
2015 Pesquisa Global Attitudes Survey,” Q71 e Q72.

Smartphones são comuns nos EUA e Europa
(Porcentagem de adultos que possuem smartphones)

Abaixo da média global de 43%

Acima da média global de 43%

BRASIL 41

Smartphones também precisam de segurança
O número de dispositivos móveis está crescendo globalmente. Smartphones, em particular, estão se tornando onipresentes 
em muitas partes do mundo, inclusive no Brasil.3 

Os smartphones são alvos atraentes para criminosos porque são vulneráveis e guardam informações preciosas. Criminosos 
cibernéticos fazem ataques sofisticados para roubarem dados pessoais e extorquirem dinheiro de suas vítimas.4 Nenhum 
sistema operacional é totalmente seguro, tanto o Android quanto o iOS têm sido alvo de um grande número de ataques.

http://www.norton.com


Os perigos dos apps com malware 

Apps com malware podem:

Rastrear a localização de 
seu aparelho

Desviar textos de seu banco Capturar informações do 
aparelho

Usar microfone e câmera do 
aparelho para monitorar suas 

atividades

Fazer modificações no 
aparelho

Baixar e instalar apps 
e arquivos

Roubar seus dados pessoais Mandar mensagem para seus 
contato

Entregar o controle de seu 
aparelho a um criminoso 

cibernético 
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http://www.norton.com


Top 5 dicas para compartilhamento seguro nas 
#RedesSociais

Confira as suas 
configurações pessoais 
nas suas redes sociais. 
Mesmo que você 
tenha originalmente 
configurado suas 
postagens para que 
apenas pessoas 
conectadas a você 
as vejam, algumas 
atualizações de políticas 
de uso podem modificar 
seu status sem que você 
perceba.

Adicione apenas 
pessoas que você 
conhece bem na vida 
real. A não ser que as 
informações que você 
compartilha sejam 
muito genéricas, é 
mais seguro adicionar 
apenas pessoas que você 
conhece.

Não revele os nomes 
de pessoas de sua rede 
de contatos. Você pode 
não ser diretamente 
afetado, mas seus 
contatos podem sofrer. 
No spear-phishing, 
criminosos coletam 
informações pessoais 
suas para mandar 
e-mails convincentes a 
seus contatos se fazendo 
passar por você.

Não poste atualizações 
ou detalhes específicos 
de eventos da sua 
vida. Não dê sua exata 
localização ou horários 
de suas atividades e 
eventos. Guarde detalhes 
para convites privados 
aos convidados. Do 
contrário, você anuncia 
quando não estará 
em casa—grande 
informação para ladrões. 
Essa dica também 
serve para quando você 
anunciar suas férias. 

Compartilhe com 
moderação. Pense bem 
antes de postar tudo 
online. Não compartilhe 
excessivamente. 
A informação que 
você posta pode ser 
compartilhada por 
seus contatos em 
suas próprias redes. 
Fundamentalmente, 
se a informação está 
na Internet, você não 
controla quem pode 
vê-la.

Globalmente, os usuários da Internet passam quase duas horas por dia nas redes sociais.5 Se você é um usuário 
frequente, pode não perceber que o compartilhamento excessivo de informações pode comprometer sua segurança — 
ou a de seus amigos e família.
Siga as dicas abaixo para compartilhamentos online mais seguros. 

10

http://www.norton.com
https://community.norton.com/pt-br/blogs/norton-protection-blog/o-que-%C3%A9-spear-phishing
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Como identificar pontos de 
Wi-Fi seguros e não seguros

Por que ter cuidado com Wi-Fi público
Wi-Fi público pode ser conveniente, mas raramente é seguro. Hackers podem “fisgar” suas conexões inseguras e roubar dados 
pessoais, como senhas e números de cartões de crédito. Saiba como garantir sua segurança em redes públicas de Wi-Fi.

ERRADO CERTO
• Permitir conexão automática em redes de Wi-Fi 

• Manter o Wi-Fi ou Bluetooth ligados quando não estiverem em 
uso

• Acessar sites com informações sensíveis, como online banking 
ou site de compras

• Conectar-se em redes sem proteção de senha

• Desabilitar compartilhamento de arquivos

• Visitar apenas sites que usam HTTPS

• Desconectar de perfis de contas quando terminar de usá-las 

• Use VPN. O Norton WiFi Privacy cria uma rede privada virtual 
que criptografa toda sua informação em Wi-Fi públicos, 
tornando sua conexão privada

http://www.norton.com
https://community.norton.com/pt-br/blogs/norton-protection-blog/o-que-%C3%A9-uma-vpn-e-por-que-voc%C3%AA-deveria-usar-uma-vpn-no-acesso-de-wi-fi
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Seu novo aparelho merece segurança premiada.6 Mas não se esqueça 
de seus aparelhos antigos, igualmente vulneráveis a ameaças online. 
Proteja todos os seus dispositivos e experimente uma nova sensação 
de segurança com os produtos da Norton, consagrados em testes 
profissionais. 

Norton Security Essencial oferece proteção para seu PC ou Mac. 
Saiba mais 

Norton Security Plus protege até cinco aparelhos, incluindo PCs, Macs 
e dispositivos Android e iOS, com proteção em tempo real de ameaças 
que já existem e das que estão surgindo. Ele protege contra vírus, 
spyware, malware e outros ataques online. Saiba mais 

Norton Security Premium cobre até 10 dispositivos, e expande a 
proteção para documentos e arquivos importantes contra ameaças 
como falhas no HD e ransomware. Você pode fazer backup automático 
e criptografar 25 GB de dados do seu PC para nosso armazenamento 
seguro na nuvem. Saiba mais 

Norton WiFi Privacy é um app VPN que torna segura qualquer conexão 
Wi-Fi ao torná-la em uma rede virtual privada para criptografar toda a 
informação que entra e sai de seu aparelho. Norton WiFi Privacy previne 
que hackers “fisguem” suas informações privadas quando você usa Wi-
Fi público. Saiba mais 

Norton Mobile Security protege seus smartphones e tablets Android 
e iOS contra ameaças digitais como apps arriscados, ao mesmo tempo 
em que garante sua privacidade online. Se seu aparelho for perdido ou 
roubado, o Norton Mobile Security permite que você recupe seus dados 
e remova o conteúdo do aparelho remotamente. Saiba mais 

Norton Safe Search garante que os sites que você visita são seguros 
e autênticos—e não fraudulentos ou de phishing. Convenientemente 
gratuito e sempre ativo, o Norton Safe Search se concentra na 
segurança online. Saiba mais 

Norton Safe Web é um serviço gratuito de classificação de sites que 
torna fácil a diferenciação entre sites seguros dos potencialmente 
maliciosos. Com suporte da Google, Yahoo, Bing, e Ask.com, e usando a 
Norton Toolbar em seu PC, o Norton Safe Web permite que você saiba o 
quão seguro é um site antes de acessá-lo. Saiba mais 

Norton Identity Safe é um administrador gratuito de senhas que 
permite uma conexão mais segura em seus sites favoritos. Ele mantém 
suas senhas sincronizadas em diferentes computadores, browsers e 
dispositivos móveis, com suas senhas armazenadas em um cofre na 
nuvem que apenas você pode acessar. Saiba mais 

Norton Family Premier é um software de controle para pais que ajuda 
seus filhos a explorar, aprender e aproveitar o mundo de forma segura. 
Saiba rapidamente quando e onde seus filhos passam o tempo online.  
Saiba mais 

Norton Identity Protection Elite protege a vida que você ergueu por 
meio de extenso monitoramento, alertas e serviços de recuperação para 
manter sua identidade segura. Se sua identidade for comprometida, 
uma equipe dos EUA de especialistas em recuperação de identidade irá 
trabalhar com você até que o problema seja resolvido. Saiba mais 

Segurança premiada

Reprinted with permission.  
© 2017 Ziff Davis, Inc. All Rights Reserved. 

Para conhecer outras 
formas de proteger 
seus aparelhos: “Como 
configurar e proteger seu 
novo dispositivo”

Proteja seu aparelho com 
segurança de primeira da Norton

http://www.norton.com
https://br.norton.com/norton-security-for-one-device
https://br.norton.com/norton-security-antivirus
https://br.norton.com/norton-security-with-backup
https://br.norton.com/wifi-privacy
https://br.norton.com/norton-mobile-security
https://search.norton.com/
https://search.norton.com/
https://safeweb.norton.com/?ulang=por_bra
https://identitysafe.norton.com/
https://br.norton.com/norton-family-premier/
https://us.norton.com/lifelock-identity-theft-protection
https://identitysafe.norton.com/
https://community.norton.com/pt-br/blogs/norton-protection-blog/como-configurar-e-proteger-seu-novo-dispositivo
https://community.norton.com/pt-br/blogs/norton-protection-blog/como-configurar-e-proteger-seu-novo-dispositivo
https://community.norton.com/pt-br/blogs/norton-protection-blog/como-configurar-e-proteger-seu-novo-dispositivo
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Para as últimas dicas sobre como proteger seus aparelhos 
e outros assuntos de segurança online, leia artigos no 
Norton Protection Blog e fique por dentro das últimas 
novidades de defesa sobre as ameaças mais recentes no 
Security Covered by Norton. 

Mantenha-se atualizado com a Norton

Siga a Norton

© 2017 Symantec Corporation. Todos os direitos reservados. Symantec, o Logo Symantec, o Logo 
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Corporation ou seus afiliados nos EUA e outros países. Microsoft e o Logo Windows são marcas 
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registada da Google, Inc. Firefox é marca registrada da Mozilla Foundation. Mac, iPhone e iPad são marcas 
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