
De olho
no

GOLPE



Sabemos que a Internet facilitou e facilita a nossa vida.

Mas com isso, surgiram também muitos golpes.
Nessa cartilha abordaremos alguns deles com orientações
para que todos possam utilizar os serviços digitais de forma
segura e conável.

De olho no GOLPE!

Serão abordados os golpes mais comuns que são aplicados 
diariamente, como:

- Golpe do WhatsApp;
- Golpe do falso boleto;
- Golpes envolvendo o PIX;
- Golpes em cartões bancários.



GOLPES ATRAVÉS DO WHATSAPP

GOLPE 1
Utilização do código de segurança

Após conseguirem seu número, os golpistas entram em contato com você pedindo a 
conrmação por WhatsApp ou telefonema de um código de segurança que foi enviado 
por SMS.

Com essa chave de acesso, os golpistas conectam sua conta de WhatApp no celular 
deles, impedindo que você tenha acesso. 

A partir daí, acessam seus contatos e se passam por você pedindo dinheiro aos seus 
parentes e/ou amigos.

O que fazer?
- Em primeiro lugar, DESCONFIE.
- Conrme a identidade da pessoa através de ligação (sem ser pelo WhatsApp), 
mensagens de voz ou vídeo.
- NUNCA compartilhe dados pessoais, códigos ou faça transferências caso não 
tenha certeza da identidade da pessoa.

Previna-se!
Você pode se prevenir para aumentar a segurança no aplicativo.
Em primeiro lugar, NUNCA compartilhe o código de seis dígitos do WhatsApp com 
terceiros.
Ative a ‘‘conrmação em duas etapas’’ para que só você possa alterar o aparelho 
onde usa o WhatsApp. Para ativar, vá em Congurações/Ajustes > Conta > 
Conrmação em duas etapas > ATIVAR.



GOLPES ATRAVÉS DO WHATSAPP

GOLPE 2
Utilização da foto de uma pessoa
conhecida

Este golpe tem se popularizado bastante e ocorre quando o golpista utiliza a foto 
de alguém conhecido para pedir dinheiro. Normalmente é a foto e o nome de algum 
conhecido seu, alegando que trocou de número de telefone e que precisa de ajuda 
nanceira.

O que fazer?
- Em primeiro lugar, DESCONFIE.
- Conrme a identidade da pessoa através de ligação para seu número original
para conferir se a pessoa realmente mudou de número ou se é alguém tentando
se passar por ela.
- NUNCA realize transferências bancárias antes de conrmar a identidade da
pessoa.

Previna-se!
Apesar de ser mais difícil de ser prevenido já que é uma pessoa tentando se passar
por outra, você pode tentar evitar que utilizem sua foto, deixando-a visível apenas
para os seus contatos.
Para isso, no aplicativo vá em Congurações > Conta > Privacidade > Foto do
perl > ‘‘Meus contatos’’.



BOLETO

GOLPE ATRAVÉS DE BOLETO

GOLPE DO FALSO BOLETO
BANCÁRIO

Neste golpe os fraudadores alteram o código de barras do boleto original para que
o pagamento caia em alguma conta fantasma.
Ao cair nesse golpe, a vitima deixa de pagar sua conta original e pode sofrer 
consequências como cortes, juros, cobranças ou até mesmo ter o nome 
negativado.

O que fazer?
- Leia o boleto com atenção. Veja se tem diferenças entre os outros boletos já
pagos ou conhecidos. Descone de erros de digitação ou português.
- Observe se o código de barras está legível e sem rasuras. Muitos golpistas
fazem isso de propósito para que a vitima tenha que digitar o código, visto que
muitas instituições bancárias não conseguirão ler o código de barras.
- Conra se o código de identicação do boleto é o mesmo da instituição bancária
emissora.

Previna-se!
-Duvide de boletos enviados por e-mail.
- De preferência, baixe os boletos diretamente do site do banco ou da empresa
- Evite fazer compras, pagamentos ou gerar boletos em computadores públicos ou
em redes wi- abertas.



GOLPE ATRAVÉS DO PIX

GOLPE DO PIX ATRAVÉS DE
CLONAGEM DO WHATSAPP

Nesse ataque, o golpista entra em contato com a vítima ngindo ser representante 
de uma empresa e solicita um código de segurança ao proprietário da conta 
alegando necessidade de atualização do cadastro.
Se a vitima não tiver habilitado a autenticação em duas etapas, o criminoso 
consegue facilmente clonar o whatsapp e solicitar aos contatos transferências
pelo PIX. 

O que fazer?
- Nunca passe nenhum código de sua conta para ninguém. 
- Se receber mensagem de algum conhecido solicitando dinheiro, mesmo que a 
foto da pessoa seja a mesma que ela utiliza em seus pers, descone. Entre em
contato com a pessoa imediatamente através de ligação por voz ou vídeo para
se certicar se o pedido é verdadeiro.

Previna-se!
- Não clique em links duvidosos, nem passe senhas ou códigos a ninguém.



GOLPE ATRAVÉS DO PIX

GOLPE DO PIX ATRAVÉS DE 
CENTRAL BANCÁRIA FALSA

Aqui os criminosos se passam por funcionários do banco onde a vítima tem conta
e se oferece para ajudá-la a cadastrar sua chave PIX, solicitando que a mesma faça
uma transferência para testar se está tudo correto.

O que fazer?
- Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), nenhuma instituição
bancária solicita dados ou transferências de testes com PIX.

Previna-se!
- Não passe suas informações por telefone.
- Ao receber este tipo de ligação, desligue e entre em contato diretamente com os
canais de atendimento de sua instituição nanceira.



GOLPE ATRAVÉS DO PIX

GOLPE ATRAVÉS DO BUG
DO PIX

Este golpe consiste em divulgação de mensagens fake através de redes sociais, que
armam que o PIX está com um ‘‘bug’’ no sistema, e, se os usuários realizarem um
PIX para determinadas chaves, podem receber de volta prêmios em dinheiro.

O que fazer?
- Não realize transações para terceiros em troca de prêmios. 

Previna-se!
- Dinheiro fácil deve sempre ser sinal de alerta. 
- O sistema do PIX é seguro e sem bugs, portanto descone de mensagens
alegando possíveis falhas.



GOLPES COM CARTÃO BANCÁRIO

GOLPES MAIS COMUNS COM
CARTÕES BANCÁRIOS

Os golpes envolvendo cartões de crédito ou débito são aplicados há anos e 
continuam sendo motivos para a dor de cabeça de muitas pessoas.
Aqui os criminosos podem agir de diversas maneiras:
- Ligar se passando por funcionário do banco e solicitar o número do cartão 
da vítima, alegando estar com problemas;
- Clonar o cartão da vítima com maquininhas adulteradas;
- Solicitar o código de segurança do cartão alegando ter dado problemas na conta;
- Sites falsos com promoções imperdíveis que clonam cartões no momento da 
compra.

O que fazer?
- Não passe o número de seu cartão e nem o código de segurança para ninguém.
- Ao desconar se uma ligação bancária é falsa, desligue e entre em contato com 
a sua instituição nanceira.

Previna-se!
- Guarde seu cartão em local seguro.
- Descone de promoções imperdíveis em sites desconhecidos.
- Sempre verique o valor na maquininha de cartão ao efetuar qualquer compra.
- Ao descartar cartões antigos, risque a parte magnética e corte todas as 
informações pessoais.
- Acompanhe a movimentação de sua conta diariamente e, ao desconar de alguma
compra que não fez, entre imediatamente em contato com o seu banco.



FIQUE DE OLHO!

EM CASO DE DÚVIDAS

Entre em contato com o Procon de sua cidade.

Procon Municipal de Itapira

(19)3863-7818
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