
O que é Phishing 

e como proteger 
sua empresa
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Introdução

Phishing é um crime cibernético 
onde ladrões usam identidades 
falsas para roubar dados ou 
dinheiro de pessoas e empresas. E 
qualquer um pode cair nesse golpe!

Em 2015, um executivo da Mattel, Inc. foi vítima de phishing 
ao aprovar a transferência de U$ 3 milhões para uma suposta 
offshore chinesa, mas na verdade estava enviando o dinheiro 
diretamente para os criminosos.

Se até a gigante Mattel foi vítima de phishing, qualquer um 
pode ser. Manter-se atualizado na segurança digital é uma tarefa 
de qualquer empresário.

E, neste e-book, vamos atualizar você!
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Phishing vem de fishing, que significa 
pescar em inglês. Essa analogia 
combina bem com o funcionamento 
desse golpe. Os criminosos usam 
iscas para que as vítimas mordam 
e repassem dados financeiros, 
pessoais ou outros.

Um dos jeitos mais comuns de 
aplicar esse golpe é o envio de 
e-mails disfarçados de instituições 
financeiras com links que pedem 
dados bancários, como número de 
conta e senha.
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Se você reparar, inclusive, bancos 
enviam frequentemente mensagens 
alertando que eles jamais pedirão 
dados sensíveis como número do 
seu cartão de crédito. Isso porque o 
phishing é um golpe muito comum, 
praticado diretamente.

Existem muitas ferramentas para 
se proteger do phishing e vamos 
apresentá-las, mas a informação é a 
mais poderosa delas. Aprenda a seguir 
os 5 tipos de phishing mais comuns.



5 tipos de
phishing 
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A motivação e o objetivo podem variar. É 
comum os criminosos escolherem organizações 
vulneráveis. Porém, podem estar atrás de um 
dado específico ou de vingança pessoal. Inclusive, 
também é possível um órgão do governo ser alvo.

1. Spear phishing

Spear phishing acontece quando os golpistas 
escolhem uma pessoa ou um grupo específico 
como alvo. A partir disso, enviam mensagens 
personalizadas para torná-las mais convincentes.
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O afastamento que existe entre essas pessoas costuma 
estimular esse golpe. Funcionários que desconhecem o padrão 
comunicativo do executivo em especial ou da empresa como um 
todo estão sujeitos a cair nessa.

É daí que vem o nome. 
Whaling vem de whale, baleia 
em inglês, termo usado para 
pessoas dessas categorias.

2. Whaling

Whaling é uma modalidade de phishing em que o 
golpista se passa por um membro de alto escalão 
de uma empresa ou do governo. Por exemplo, um 
falso e-mail de um CEO solicitando que o financeiro 
deposite valores na conta bancária do golpista.
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3. Smishing

Smishing é um termo que junta “SMS” com phishing. É mais 
comum em países como os EUA, considerando que esse tipo de 
mensagem de texto não é mais tão popular no Brasil. No entanto, 
acontece por aqui também.

Como pode-se imaginar com a explicação do nome, se 
trata dos golpes que utilizam o SMS como instrumento. Os 
criminosos normalmente se passam por bancos ou empresas de 
comunicação e solicitam dados das vítimas.
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4. Vishing

Vishing vem de voice, voz em inglês, somado a phishing. Essa 
modalidade de fraude tem como característica fazer ligações 
telefônicas para as vítimas. Nessa situação, golpistas falam 
diretamente com você ou utilizam gravações.

Dessa forma, costuma ser mais fácil conquistar a confiança 
das pessoas. Inclusive, é comum tocarem sons no fundo das 
ligações que simulem uma empresa verdadeira, como pessoas 
conversando ou teclando.
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5. Phishing de e-mail

Também conhecido como Blind Phishing (Blind vem do inglês 
“cego”) é a modalidade mais antiga. Nela, os criminosos usam 
o conceito de “caiu na rede, é peixe”. Eles fazem o disparo em 
massa de e-mails para diversas vítimas e lucram com quem  
for enganado.

As mensagens do Blind Phishing são genéricas e possuem pouca 
ou nenhuma personalização. Se seu nome aparecer na chamada, 
não se engane. Os hackers certamente usaram algum código 
para inserir o seu nome de usuário na conta do e-mail.



Diferença entre 
phishing e spam
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Alguns desses panfletos podem ser, na verdade, golpes. Porém, 
isso não significa que spam e phishing sejam a mesma coisa. 

É muito comum as pessoas confundirem 
phishing com spam. E essa confusão não 
é a toa, afinal de contas, ambas práticas 
desagradáveis utilizam métodos similares 
e as definições “esbarram” uma na outra.

Definir os dois conceitos facilita o 
entendimento das diferenças: 

Spam se refere a mensagens, geralmente 
disparadas em massa normalmente para fazer 
publicidade de produtos ou serviços. Seria uma 
versão digital e mais incômoda da panfletagem 
que abarrotam sua caixa de correspondências.

Phishing, como já explicado anteriormente, se 
refere a mensagens maliciosas que tem o intuito 
de roubar dados e informações dos usuários.
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O spamming (ato de fazer spam) tem como propósito oferecer 
produtos e serviços e o fazem de forma incômoda, enchendo a 
caixa de entrada com mensagens irritantes

Muitas vezes, os remetentes de spam não obtém seu e-mail 
ou número do Whatsapp de forma consentida. Por isso, as 
plataformas digitais costumam ter mecanismos de defesa, 
filtragem e denúncia.



Os golpes das
redes sociais
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Com tantas modalidades de phishing e a 
criatividade dos criminosos, é de se esperar que 
esse tipo de golpe também funcione de forma 
característica em cada rede social.

O marketing digital trabalha com as diferenças 
comportamentais dos usuários para cada meio. O 
phishing segue essa mesma ideia, de forma a deixar 
as tentativas mais precisas e garantir resultados 
melhores. Isso sem contar os e-mails que fingem 
ser da própria rede.

Entenda como esse crime cibernético 
funciona em cada rede social
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O Facebook continua sendo a rede social com maior número de 
usuários ativos por mês. São mais de 2,91 bilhões de contas, 
com 116 milhões de brasileiros. É uma boa ferramenta para 
criminosos cometerem phishing.

Os ataques típicos dessa plataforma são feitos com mensagens 
que solicitam diretamente seus dados ou enviam links maliciosos. 
Podem ser feitos por perfis fakes ou roubados.

Facebook
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O phishing do Instagram é semelhante ao do Facebook. O 
criminoso cria ou rouba um perfil e trabalha seus posts para 
parecer o mais legítimo possível. Aos poucos, ele segue pessoas e 
tenta criar contato com elas. 

Instagram

Quando esse perfil entende 
que ganhou sua confiança é 
que ele age. O sujeito pede 
seus dados ou envia links 
com formulários que você 
preenche com informações 
pessoais ou de acesso a 
suas contas. 
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O Instagram e o Facebook operam de forma em que seus 
contatos são, em teoria, amigos, familiares e outras pessoas 
próximas. O Twitter é uma eterna interação entre estranhos que 
nunca trocaram uma palavra na vida real.

Nesse contexto, a forma de operar é um pouco diferente. Um 
recurso comum é apelar para a vaidade dos usuários. Golpistas 
vendem bots de seguidores para conseguir informações pessoais, 
número de cartão de crédito ou seu dinheiro diretamente

Twitter
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Os ataques no LinkedIn são diferentes. 
É comum nessa plataforma ser 
abordado por estranhos com intenções 
profissionais de contratação ou 
fechamento de negócios. 

LinkedIn

Logo, já se pode imaginar a operação dos criminosos. Muitos 
deles se fazem passar por empresas ou usuários confiáveis ou, 
até roubando perfis legítimos, e solicitam dados sensíveis de 
outras pessoas.



Saiba como proteger 
sua empresa dos 

golpes cibernéticos 
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Após aprender como esses golpes funcionam, fica mais 
fácil elaborar estratégias de prevenção. A partir dessa ideia, 
elaboramos 5 hábitos que você pode adotar e que farão total 
diferença na segurança digital.

Um dos instrumentos mais comuns na prática do phishing é o 
link que direciona para uma página ou arquivo que coletará os 
dados. E simplesmente abrir uma página maliciosa já pode ser 
comprometedor.

Seja criterioso ao clicar em 
links. Cheque o remetente e, 
principalmente, a mensagem 
recebida. Alguns vírus trabalham 
como parasitas de usuários. Um 
amigo pode enviar um e-mail legítimo, 
mas o hacker poderá inserir um link 
malicioso nele, por exemplo.

Atenção aos links
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Instituições bancárias e empresas de grande porte costumam 
ter um cuidado especial com textos. Por isso, erros ortográficos 
podem ser uma evidência de phishing.

Quando a escrita estiver estranha, a gramática suspeita e a 
escrita, na totalidade, muito deficitária, desconfie. São grandes 
as chances de se tratar de  uma tentativa de golpe.

Existe uma ferramenta de segurança digital chamada Certificado 
SSL. Ele garante que informações e dados sigilosos fornecidos ali 
estão sob um nível de proteção mínimo. Inclusive, se sua empresa 
possuir um site, procure contratar esse certificado.

Navegadores como o Chrome costumam alertar 
quando se entra em sites desprotegidos pelo 
SSL. E o Google ainda pune, nos resultados das 
pesquisas, essas mesmas páginas.

Erros ortográficos

Segurança da página
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Muitas vezes o golpe acontece quando 
se baixa ou abre um anexo enviado 
junto ao e-mail dos criminosos. Por 
isso, jamais abra arquivos que você 
desconheça a procedência ou que 
pareçam muito suspeitos.

É normal as pessoas acreditarem que 
não tem problema baixar arquivos 
infectados, apenas executá-los, mas 
é aí que está um grande engano. O 
simples download pode ser o suficiente 
para o phishing ter sucesso.

Desconfie de qualquer mensagem que peça por dados 
pessoais na internet, assim como por ligações telefônicas e até 
presencialmente. Se a situação estiver bem convincente, negue o 
fornecimento dessas informações.

Caso a situação seja legítima, costuma ser melhor entrar em 
contato diretamente com a pessoa ou empresa por meios 
seguros de comunicação, como o número do atendimento. Essa é 
a única forma de garantir que você saiba com quem está falando.

Anexos não solicitados

Solicitação de dados pessoais



Caí no phishing,
e agora?
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Número de cartão de crédito
Solicite imediatamente para que o banco 
bloqueie o cartão, cancele as compras feitas 
pelos criminosos e peça um novo.

Senhas
Troque agora mesmo a senha da conta roubada. 
Se for possível, aproveite para ativar a medida 
de segurança conhecida como autenticação em 
duas etapas.

Espionagem industrial
Agora eles já têm as informações e podem 
replicá-las, mas é possível entrar com processo 
pelo roubo em si. Você pode entrar com pedido 
de Ação de Indenização por Danos Morais.

Outros dados e dicas gerais
Reúna todas as provas possíveis de que você foi 
alvo de phishing. Com elas em mãos, faça uma 
denúncia na Delegacia Especializada de Repressão 
aos Crimes Cibernéticos. Então, entre com as 
ações cabíveis sob a orientação de um advogado.

Cair no phishing pode ter diversas consequências. 
O remédio depende de qual delas você está 
enfrentando. Infelizmente, algumas delas podem 
ser parcial ou totalmente irreversíveis.

Vamos ver cada caso:



O Phishing
e a LGPD 
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A Lei Geral de Proteção de Dados, nome da lei 13.709/18, foi 
lançada com o intuito de orientar as empresas em como gerir 
dados. E com essa orientação, também vieram cobranças. 

A venda de dados de clientes e colaboradores por parte da 
empresa não é a única situação punível. Se um empresário cair em 
golpe de phishing e acabar permitindo o acesso de criminosos a 
essas informações, ele será responsabilizado.

O phishing não é encarado pela LGPD como um vazamento de 
dados, mas sim como distribuição passiva deles. Muitos criminosos 
miram em empresas justamente pela grande quantidade de 
informações pessoais e bancárias que podem adquirir.



Proteja a sua 
empresa com a 

ajuda da Conta Azul!
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É possível definir o nível de acesso de 
cada colaborador às informações salvas 
na plataforma.

Os servidores em que seus dados ficarão 
armazenados estão sob alta proteção, 
na nuvem.

Fazer a gestão da sua empresa e 
armazenar dados tão sensíveis em 
plataformas não confiáveis, no próprio 
computador ou em servidores instáveis 
é um perigo. As informações de muitas 
pessoas e do seu próprio negócio estão sob 
sua responsabilidade, tenha cautela.

Uma boa ideia é usar a Conta Azul Pro, 
uma plataforma de gestão integrada muito 
segura, principalmente por dois motivos:
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Assim, você consegue ter o controle total 
da administração da sua empresa, evitando 
dores de cabeça enquanto:

Integra com o App Conta Azul de Bolso, 
uma solução gratuita para acompanhar 
as vendas e estoque.

Administra compra e venda de produtos 
e serviços, inclusive monitorando 
estoque de mercadorias, insumos de 
produção e material de uso interno.

Emite notas fiscais, faz conciliação 
bancária e tributária, e envia dados 
financeiros para seu contador, tudo 
isso automaticamente.

E muito mais!



Clique e experimente grátis

Comercialização proibida.
Reprodução somente com autorização prévia.

https://experimente.contaazul.com/teste-gratis/

