
Para muitos de nós, a época de fim de ano é cheia de amigos, parentes, comida e compras! 
Dois dos dias de compras mais frenéticos do ano, a Black Friday e a Cyber Monday, acontecem 
no final de novembro. Infelizmente, enquanto você procura o presente perfeito, os criminosos 
cibernéticos procuram maneiras para enganá-lo. Siga estas dicas para fazer compras com 
segurança:

Nunca instale softwares desconhecidos.
Existem centenas de aplicativos de compras disponíveis. Alguns deles podem ser maliciosos, 
então use apenas aplicativos que você conhece e nos quais confia. Quando você baixa 
softwares ou aplicativos, certifique-se de baixá-los de fontes verificadas como a App Store 
ou Google Play. Você pode verificar se um aplicativo é legítimo lendo as avaliações, vendo o 
número de downloads dele e pesquisando sobre o desenvolvedor do aplicativo.

Verifique se os anexos são seguros antes de baixá-los.
Uma tática comum entre os golpistas é criar notificações falsas de e-mail de uma loja ou de um 
serviço postal. Essas notificações frequentemente incluem um anexo malicioso. Os criminosos 
cibernéticos podem dizer que houve uma atualização na sua compra ou que sua entrega 
está atrasada, pedindo que você baixe o anexo para saber mais. Não caia nesse golpe! Antes 
de abrir o anexo, entre em contato com o vendedor ou o serviço postal para verificar se a 
notificação é legítima. Você também pode pesquisar seu pedido diretamente no site onde você 
fez a compra.

Verifique os links antes de clicar neles.
Cuidado com publicidade maliciosa, também conhecida como “malvertising”. A publicidade 
maliciosa ocorre quando criminosos cibernéticos usam anúncios para espalhar malware ou 
induzir usuários a revelar informações sigilosas. Quando você estiver fazendo compras online, 
clique apenas em anúncios ou links de fontes confiáveis, como o perfil oficial de uma loja nas 
redes sociais. Para tomar um cuidado ainda maior, use o campo do URL no seu navegador 
para acessar o site oficial da loja e fazer suas compras.
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