C OV I D - 1 9 : I M PA C T O S J U R Í D I C O S
SEGURANÇA ON-LINE

Direito digital: 5 dicas para f icar seguro no
ambiente on-line durante o home off ice

Muitas empresas estão liberando seus
funcionários para prestar serviço da sua
casa. Em razão disso, algumas dicas devem
ser observadas para garantir a segurança das
informações da empresa:

tarefas do sistema serem todas excluídas?
Se o dispositivo for compartilhado com
outros usuários, certifique-se que foi feito
logoff de todas as plataformas.

1 - Acesso por rede segura

3 - Fique atento aos sites e
não forneça sua senha

O acesso das informações da empresa
(e-mail, servidor, software etc) devem ser
realizados sempre através de uma rede
segura. Não acesse as informações por
redes públicas e evite compartilhar a senha
do wi-fi. Não esqueça de trocar a senha do
wi-fi periodicamente.

Muitas vezes o ambiente doméstico
não dispõe das mesmas ferramentas de
segurança que as empresas (wi-fi seguras,
firewalls e antivírus). É muito importante
ficar atento se o site que o usuário pretende
fazer o login é o correto, pois muitas vezes
os hackers criam um site idêntico ao original para roubar as senhas do usuário e
acessar o site correto.

2 – Não permita que outras
pessoas acessem aos
aparelhos logados

4 - Cuidado com o phishing

Uma vez logado no sistema da empresa
(seja software ou e-mail) não compartilhe
o dispositivo com outras pessoas, especialmente crianças, pois acidentes acontecem.
Já pensou um e-mail importante ser
enviado para o destinatário errado? E as

Uma prática muito utilizada, inclusive
neste momento tão delicado e de vulnerabilidade, é o uso da engenharia social para
o roubo de dados. Neste caso, o invasor
envia um e-mail ou outra mensagem de
texto com um link malicioso que promete

alguma promoção, recompensa e até
mesmo as famosas mensagens de “clique
aqui para mais informações”. Já foram
identificados muitos golpes prometendo
informações sobre o Covid-19, formas de
prevenção ao vírus e até mesmo oferta/
entrega de álcool gel. Fique atento e não
caia nessa.

5 - Não baixe a guarda
O conforto e a segurança da nossa casa
não podem nos levar à falsa impressão de
que o ambiente on-line dispõe da mesma
segurança. Fique atento durante toda a
navegação e o acesso das informações da
empresa. E mais importante, se constatado
qualquer incidente (perda de dispositivo,
descarte de informações incorretamente,
acesso indevido por terceiro) comunique
imediatamente a empresa.
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