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• Ocorrem quando dados são indevidamente acessados, 
coletados e divulgados na Internet, ou repassados a 
terceiros

• Com a disseminação dos serviços online, seus dados 
estão cada vez mais expostos e sendo coletados pelos 
diferentes serviços disponíveis

Vazamento de dados (1/4)



• Pode ser originado: 
– do furto de dados por atacantes e códigos maliciosos que 

exploram vulnerabilidades em sistemas 
– do acesso a contas de usuários, por meio de senhas fracas 

ou vazadas
– da ação de funcionários ou ex-funcionários que coletam 

dados dos sistemas da empresa e os repassam a terceiros
– do furto de equipamentos que contenham dados sigilosos
– de erros ou negligência de funcionários, como descartar 

mídias (discos e pen drives) sem os devidos cuidados

Vazamento de dados (2/4)



• Exemplos de dados que podem vazar: 
– credenciais de acesso

• como nomes de usuário e senhas
– informações financeiras

• como números de contas bancárias e de cartões de crédito
– documentos

• como CPF, RG e carteira de habilitação
– informações de contato

• como endereços e números de telefone 
– registros de saúde

• como resultados de exames e prontuários médicos
– outros dados

• como data de nascimento e nomes de familiares

Vazamento de dados (3/4)



• Para evitar vazamentos é importante que todos 
contribuam

• Você pode ajudar reduzindo a quantidade de dados 
expostos sobre você

• Fique atento e, no caso de um vazamento envolvendo 
seus dados, procure agir rapidamente para reduzir os 
danos

Proteja seus dados: 
Cuidado com vazamentos

Vazamento de dados (4/4)



• Após um vazamento é esperado um aumento nas 
tentativas de golpes por diferentes meios, como:
– e-mails
– mensagens de texto
– ligações telefônicas

Atenção



Riscos
principais



• Furto de identidade e invasão de contas online:
– abertura de contas em seu nome
– tentativas de adivinhação de senhas
– responder perguntas de segurança
– uso das senhas vazadas para:

• invadir os serviços onde foram criadas
• invadir outros serviços

– onde a mesma senha seja usada, e
– mecanismos adicionais não estejam ativados:

» verificação em duas etapas
» autorização prévia de dispositivos

Furto de identidade (1/2)



• Furto de identidade levando a prejuízos financeiros:
– criação de cartões de crédito, contas bancárias e 

empréstimos, levando a:
• dívidas
• transações ilícitas em seu nome

– movimentações financeiras indevidas em suas contas 
bancárias ou cartões de crédito

– transferência de bens móveis ou imóveis

Furto de identidade (2/2)



• Informações privadas podem ficar expostas na Internet:
– dados médicos
– conversas particulares

Violação de privacidade



• Extorsão, onde o atacante faz chantagem para não expor 
os seus dados

• Quanto mais informações um atacante tiver:
– mais convincente ele será
– mais facilmente enganará outras pessoas

• Dados vazados podem ser usados
– em tentativas de phishing direcionado e personalizado 

(spear phishing)
– para convencê-lo a revelar mais informações
– para induzi-lo a efetivar transações
– para se passar por você

Tentativas de golpes



O que fazer em 
caso de vazamento



• Se receber notificações ou souber pela mídia de algum 
vazamento envolvendo seus dados pessoais, informe-se 
sobre o ocorrido e tente identificar:
– quais dados vazaram

• isso ajuda a saber quais medidas tomar
– quais medidas de mitigação foram ou serão tomadas pela 

organização
– quais medidas devem ser tomadas por você
– as datas do potencial vazamento
– comunicados e notícias a respeito

Evite acessar sites e abrir arquivos que supostamente confirmem ou 
exibam os dados do vazamento. Em caso de dúvida, contate diretamente 

as organizações envolvidas e busque mais informações

Informe-se



• Credenciais de acesso vazadas:
– troque imediatamente as senhas expostas
– ative a verificação em duas etapas nas contas que ofereçam 

esse recurso
• caso ainda não tenha feito

– use os mecanismos disponíveis para analisar os registros 
de acesso e denunciar tentativas/acessos indevidos

O que fazer em cada caso (1/2)



• Cartões de crédito ou débito vazados:
– informe as instituições emissoras dos cartões
– revise o extrato dos seus cartões e da sua conta bancária
– conteste os eventuais lançamentos irregulares que 

identificar
• use os canais oficiais das respectivas instituições

O que fazer em cada caso (2/2)



• Monitore sua vida financeira e sua identidade
– ative alertas e monitore o extrato dos seus cartões e da sua 

conta bancária
• preste atenção a movimentações “estranhas”

– acompanhe outros registros financeiros, por meio de 
serviços específicos, como o oferecido pelo Banco Central

• Serviço Registrato
– verifique no “Cadastro Pré” se alguma linha pré-paga de 

celular foi ativada usando seu CPF
• mantido por empresas do Setor de Telecomunicações

– busque saber mais se:
• receber notificações de instituições de proteção ao crédito
• ao tentar se cadastrar em algum serviço ou benefício, for informado 

que seu cadastro já existe

Fique atento (1/4)



• Cuide de suas contas e senhas
– não  forneça códigos de verificação a terceiros
– ative notificações
– monitore tentativas de:

• login
• recuperação de senhas
• troca de senhas

Fique atento (2/4)



• Se constatar que alguma conta foi invadida ou criaram 
um perfil em seu nome:
– efetue os procedimentos disponíveis nas plataformas para 

recuperação do acesso ou denúncia do perfil falso
– informe seus contatos para que não caiam em golpes

Fique atento (3/4)



• Previna-se contra golpes
– não clique em links recebidos por e-mail ou mensagens de 

texto
• mesmo que pareçam enviados por alguém que você conhece
• pode ser um spear phishing

– não efetive transações financeiras sem antes confirmar a 
identidade das partes envolvidas

Fique atento (4/4)



A quem 
recorrer



Quem contatar, caso você verifique que seus dados foram 
usados de maneira fraudulenta ou foi prejudicado:
• Fraude financeira

– contate as instituições envolvidas
– siga as orientações recebidas

• Furto de identidade
– registre Boletim de Ocorrência junto à autoridade policial

• para viabilizar a apuração e resguardar-se
– contate as instituições envolvidas

A quem recorrer (1/2)



• Se comprovadamente ocorrer um vazamento envolvendo 
seus dados pessoais:
– busque informações junto a instituição responsável

• também chamada “controladora de dados”

• Caso sua solicitação não seja atendida ou não saiba qual 
instituição está envolvida:
– denuncie no site da Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados (ANPD - https://www.gov.br/anpd), informando:
• quais os dados vazados
• quando teve ciência do vazamento
• se acredita que seus dados pessoais foram indevidamente usados 

em alguma ação criminosa 
– como estelionato, fraude ou comércio ilegal de dados pessoais

• quais evidências possui para corroborar essa hipótese

A quem recorrer (2/2)

https://www.gov.br/anpd


Não incentive 
vazamentos e abusos



• Não compre listas de dados
– essa prática incentiva que mais vazamentos ocorram, e 
– coloca todos em risco, inclusive você 

• Evite acessar sites e abrir arquivos que supostamente 
confirmem ou exibam os dados vazados
– eles podem ter sido criados com fins maliciosos para expor 

ainda mais seus dados

Não incentive vazamentos e abusos



Como 
se prevenir



• Procure reduzir a quantidade dados que possam ser 
divulgados sobre você
– seus dados pessoais são valiosos
– instituições têm interesse em obtê-los para fins comerciais
– atacantes têm interesse em obtê-los para ações maliciosas

Como se prevenir



• Cadastros e sites
– ao preencher cadastros questione-se sobre a real 

necessidade:
• de fornecer todos os dados 
• da instituição reter seus dados

– leia as políticas de privacidade dos serviços que usa
– ao acessar sites:

• procure limitar a coleta de dados por cookies
• preferencialmente, autorize somente aqueles essenciais ao 

funcionamento da sessão
• limpe frequentemente o histórico de navegação

– use conexões seguras para evitar que seus dados sejam 
interceptados e coletados

Reduza os riscos (1/4)



• Links e aplicativos
– desconfie de links recebidos via mensagens eletrônicas, 

mesmo que vindos de pessoas conhecidas
• as mensagens podem ter sido enviadas de perfis falsos ou 

invadidos
– observe as configurações de privacidade de seus 

equipamentos e dos softwares instalados
• limite quais aplicativos podem acessar o microfone, a câmera, seus 

contatos e sua localização
– apague os aplicativos que você não usa mais

Reduza os riscos (2/4)



• Contas e senhas
– crie senhas fortes
– não repita suas senhas
– habilite a verificação em duas etapas, sempre que possível
– habilite notificações de login

• sempre que esse recurso estiver disponível
• será mais fácil perceber se outras pessoas estiverem usando suas 

contas 

Reduza os riscos (3/4)



• Arquivos e equipamentos
– mantenha seus equipamentos seguros, com o sistema e os 

aplicativos atualizados e utilize mecanismos de segurança 
– verifique no monitor de atividades de seu equipamento a 

lista de programas em execução e desconfie de processos 
“estranhos”

– evite colocar na nuvem arquivos contendo dados pessoais 
que considere confidenciais, como fotos e cópias de 
documentos

– use criptografia, sempre que possível, para proteger os 
dados armazenados em seus equipamentos

Reduza os riscos (4/4)



• Consulte os demais Fascículos da Cartilha de Segurança e o Livro 
Segurança na Internet: cartilha.cert.br 

• Confira os demais materiais sobre segurança para os diferentes 
públicos: internetsegura.br

• Acompanhe novidades e a dica
do dia no Twitter do CERT.br
twitter.com/certbr

Saiba mais

https://cartilha.cert.br/
https://internetsegura.br/
https://twitter.com/certbr


• Cartilha de Segurança para Internet
Fascículo Vazamento de Dados
Fascículo Proteção de Dados
cartilha.cert.br/fasciculos

• Livro Segurança na Internet
cartilha.cert.br/livro

Créditos

https://cartilha.cert.br/fasciculos/
https://cartilha.cert.br/livro/

