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• Comércio eletrônico: apresenta alguns dos golpes envolvendo comércio eletrônico e que
podem ser aplicados por meio da Internet.

• Riscos principais: apresenta alguns dos riscos a que compradores estão sujeitos ao usar
o comércio eletrônico.

• Cuidados a serem tomados: apresenta os cuidados que devem ser tomados para se
proteger dos riscos relacionados ao comércio eletrônico.

• Saiba mais: apresenta materiais de consulta onde você pode buscar mais informações e
manter-se informado.

• Créditos: apresenta a lista de materiais usados como fonte das informações contidas
nestes slides.
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Atualmente, graças à Internet, é possível comprar grande quantidade de produtos sem sair de
casa ou do trabalho, sem se preocupar com horários e sem enfrentar filas ou
engarrafamentos. E ainda receber tudo em casa ou pedir para entregar diretamente onde
desejar.
Infelizmente há golpistas que se aproveitam das facilidades do comércio eletrônico para
aplicar fraudes. Assim como existem lojas, sites e vendedores confiáveis, também existem
aqueles cujo objetivo é lesar os consumidores, causar prejuízos e obter vantagens
financeiras.
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Golpes de comércio eletrônico são aqueles nos quais golpistas, com o objetivo de obter
vantagens financeiras, exploram a relação de confiança existente entre as partes envolvidas
em uma transação comercial. Alguns destes golpes são:
• Golpe do site falso (phishing): o golpista cria um site falso, similar ao original, e tenta
induzir os clientes a fornecerem dados pessoais e financeiros.

• Golpe do site de comércio eletrônico fraudulento: o golpista cria um site fraudulento,
com o objetivo específico de enganar os possíveis clientes que, após efetuarem os
pagamentos, não recebem as mercadorias. Para aumentar as chances de sucesso, o
golpista costuma utilizar artifícios como: enviar spam, fazer propaganda via links
patrocinados, anunciar descontos em sites de compras coletivas e ofertar produtos muito
procurados e com preços abaixo dos praticados pelo mercado.

• Golpe do site de leilão e venda de produtos: por meio deste golpe um vendedor age de
má-fé e não cumpre com as obrigações acordadas ou utiliza os dados pessoais e
financeiros envolvidos na transação comercial para outros fins.
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Para aproveitar todo o conforto e as facilidades do comércio eletrônico de forma segura é
importante, além de conhecer os golpes que são aplicados, estar ciente dos riscos que eles
podem representar. Nos próximos slides são apresentados alguns dos principais riscos
relacionados ao comércio eletrônico.
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Nos próximos slides são apresentados alguns dos principais cuidados que devem ser
tomados relacionados ao comércio eletrônico.

https://cartilha.cert.br/ 9

Comércio Eletrônico



https://cartilha.cert.br/ 10

Comércio Eletrônico



Seja cuidadoso ao elaborar a senha de acesso ao site de comércio eletrônico. Uma senha
boa, bem elaborada, é aquela que é difícil de ser descoberta (forte) e fácil de ser lembrada.
Alguns elementos que você deve usar na elaboração de suas senhas são:
• Grande quantidade de caracteres: quanto mais longa ela for mais difícil será descobri-la.
• Números aleatórios: quanto mais ao acaso forem os números usados melhor,
principalmente em sistemas que aceitem exclusivamente caracteres numéricos.

• Diferentes tipos de caracteres: quanto mais “bagunçada” for a senha mais difícil será
descobri-la. Procure misturar caracteres, como números, sinais de pontuação e letras
maiúsculas e minúsculas.

Alguns elementos que você não deve usar na elaboração de suas senhas são:
• Qualquer tipo de dado pessoal: evite nomes, sobrenomes, contas de usuário, números
de documentos, placas de carros, números de telefones.

• Sequências de teclado: evite senhas associadas à proximidade entre os caracteres no
teclado, como “1qaz2wsx” e “QwerTAsdfG”.

• Palavras que façam parte de listas: evite palavras presentes em listas publicamente
conhecidas, como nomes de músicas, times de futebol, personagens de filmes, dicionários
de diferentes idiomas, etc.
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Conexão segura é a que deve ser utilizada quando dados sensíveis são transmitidos,
geralmente usada para acesso a sites de Internet Banking e de comércio eletrônico. Provê
autenticação, integridade e confidencialidade, como requisitos de segurança.
Alguns indícios de conexão segura apresentados pela navegador web são:
• o endereço começa com https://;
• o desenho de um cadeado fechado é mostrado na barra de endereços. Ao clicar sobre ele,
detalhes sobre a conexão e sobre o certificado digital em uso são exibidos;

• um recorte colorido (branco ou azul) com o nome do domínio do site é mostrado ao lado
da barra de endereço (à esquerda ou à direita). Ao passar o mouse ou clicar sobre o
recorte são exibidos detalhes sobre a conexão e certificado digital em uso;

• a barra de endereço e/ou recorte são apresentados em verde e no recorte é colocado o
nome da instituição dona do site.
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Este slide apresenta exemplos de:
• conexão segura em diversos navegadores;
• conexão segura usando EV SSL em diversos navegadores.
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Novidades e dicas diárias podem ser obtidas por meio do RSS da Cartilha e do Twitter do
CERT.br:
• Twitter: https://twitter.com/certbr
• RSS: https://cartilha.cert.br/rss/cartilha-rss.xml
No site da Cartilha de Segurança para Internet (https://cartilha.cert.br/) você encontra diversos
materiais, como dicas rápidas sobre vários assuntos e outros fascículos, com temas como
Boatos, Internet Banking, Senhas e Verificação em Duas Etapas, entre outros.
No site Internet Segura (https://internetsegura.br/) você encontra materiais de interesse geral
e para diversos públicos específicos, como crianças, adolescentes, pais, educadores,
pessoas com mais de 60 anos e técnicos. Além dos materiais produzidos pelo NIC.br, há
também iniciativas de outras entidades e instituições, com diversas informações sobre uso
seguro da Internet.
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