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COMO PROTEGER O CELULAR 
DE GOLPES E ROUBOS.

Nenhuma inovação tecnológica está tão presente nas nossas 
vidas quanto o telefone celular (ou smartphone). Aliás, nós 
brasileiros somos campeões no uso desses aparelhos e, 
diariamente, passamos mais de 5 horas com os olhos 
grudados nas telinhas.  

No Brasil, o celular é o grande responsável por garantir 
acesso à internet. Em 2019, oito em cada 10 lares tinham 
acesso à internet e o smartphone foi o 1º dispositivo de 
acesso para 98,6% dos usuários, de acordo com o IBGE.

As redes sociais são os apps mais utilizados, 54% das 
horas dedicadas aos dispositivos móveis são para as redes. 
Aplicativos de fotos e vídeo vem na sequência com 17% do 
tempo. É importante notar o crescimento da utilização dos 
dispositivos móveis para downloads de apps financeiros 
em nosso país, que quase triplicou em quatro anos, 
principalmente pela falta de acesso da população aos bancos 
tradicionais.
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Telefone movel
celular 98,1% 98,6%

20192018

Computador 50,7% 46,2%

Televisão 23,1% 31,9%

Tablet 12,0% 10,9%

Internet - Equipamentos 
utilizado para acessar

Fonte: IBGE, Diretoria de pesquisas, Coordenação de Trabalaho e 
Rendimento, PEsquisa Nacional por AMostra de Domicílios Continua 
2018/2019
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https://gizmodo.uol.com.br/brasil-e-lider-no-uso-de-celular-com-mais-de-5-horas-diarias
https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/20787-uso-de-internet-televisao-e-celular-no-brasil.html#subtitulo-1


De fato, a data.ai publicou em seu relatório State of the Mobile 2022, que 
os bancos digitais Nubank e Picpay foram o segundo e o terceiro entre 
os apps mais utilizados em todo o mundo!

Se a gente concentra nossas comunicações, fotos, vídeos, bate-papos e 
finanças no celular, também deveríamos garantir que esses dispositivos 
estejam protegidos, certo? 

Deveria. Os criminosos já perceberam que podem lucrar muito mais 
que somente o valor do aparelho roubado em si e, hoje, há quadrilhas 
especializadas em golpes e fraudes. Cerca de 35% dos brasileiros foram 
vítimas de furto ou roubo de celulares em 2021 e o prejuízo vai  desde o 
sequestro de contas em redes sociais, compras indevidas e saques, até 
a contratações de empréstimos em nome da vítima, além de golpes em 
familiares e amigos.

O QUE FAZER?

A boa notícia é que medidas simples podem 
garantir maior segurança no uso do dispositivo e, 
melhor ainda, elas só dependem de configurações 
básicas ou mudanças de hábito, que também estão 
em suas mãos. 
O segredo aqui não é blindar seu dispositivo contra 
hackers, até porque isso é impossível. 

Com tempo e recursos ilimitados, é praticamente 
impossível evitar a exploração de um dispositivo 
roubado. Seu grande trunfo é que os criminosos têm 
que ser rápidos, e com todas (ou algumas) dessas 
dicas você torna seu dispositivo móvel um alvo 
mais difícil, que pode até ser descartado sem que se 
cause danos maiores que o valor do aparelho.
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Muita 
informação,

pouca
proteção
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Brasil

Source: data.ai
Note Downlods across IOS, Google Play; China is IOS only



E-mail

E-mail alternativos 

Adicionar e-mail alternativo
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ANTES DE COMEÇAR, 
COMO USAR ESTE 
DOCUMENTO?
A seguir, você encontrará dicas valiosas para proteger seus 
dispositivos, em cada uma há a seção chamada “Como fazer”, 
com links dos próprios fabricantes ou referências reconhecidas de 
tecnologia. Você pode clicar nos links para acessar informações mais 
detalhadas para ativar o recurso no seu aparelho!

Use um e-mail 
alternativo 
para 
recuperação 
de contas

Escolha um provedor de e-mails gratuito (pode ser Gmail, Outlook ou 
ProtonMail), crie um endereço novo para você e utilize-o somente como 
segundo e-mail alternativo para as suas contas. 

Se o seu celular for roubado ou perdido, você poderá se conectar às suas 
contas de outro dispositivo através desse outro endereço. Também é 
possível configurar o envio de códigos de validação de acesso para o 
e-mail exclusivo (que não deve ser usado para qualquer outra coisa) e, por 
fim, você poderá entrar em contato mais facilmente com os provedores 
das suas contas tentando retomar acesso a elas. 

Busque pelas configurações de conta no seu dispositivo, na caixa 
de pesquisa digite “e-mail alternativo” e cadastre o endereço que 
você criou. É possível fazer isso diretamente na página de contas 
do Google ou na iCloud também.

COMO FAZER:

COMO PROTEGER O SEU CELULAR DE GOLPES E ROUBOS

É possível fazer isso 
diretamente na página 
de contas do Google 
ou na iCloud também.

DICA 01

https://support.google.com/accounts/answer/176347?hl=pt-BR&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.apple.com/pt-br/HT201356


Procure pela seção Segurança nas 
Configurações do aplicativo ou site ao 
qual deseja utilizar.

1

Segurança

Habilitar autenticação

O segundo fator de autenticação, 
normalmente você precisará clicar na 
opção “habilitar 2FA”, “habilitar MFA” 
ou “habilitar a autenticação de dois 
fatores”. Todas as opções significam 
a mesma coisa.

2

3 Após habilitar a opção, será mostrado um 
QR code, que deve ser escaneado dentro 
do aplicativo autenticador que você 
baixou previamente. O autenticador irá, 
então, mostrar um código de seis dígitos 
que você deve digitar no navegador, 
confirmando a habilitação do recurso.

Codigo: 022 369

AUTENTICADOR

Código: 022 369 Código: 022 369

AUTENTICADOR

4
Agora, toda vez que você for acessar 
o aplicativo ou site, um código gerado 
aleatoriamente pelo app autenticador 
será solicitado, basta você abrir o 
aplicativo e digitar o mesmo.
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Seja fã da 
autenticação 
em dois 
fatores 
( mas não por SMS)

A autenticação em dois fatores é uma etapa importante de segurança 
disponível em praticamente todos os aplicativos e sites. O processo é 
simples: após inserir o seu e-mail e a sua senha será solicitado uma 
terceira informação, que pode ser um código enviado para o seu celular 
por push ou obtido através do um aplicativo autenticador.

Há várias opções das lojas de aplicativos para os apps autenticadores, 
você pode escolher entre Google Authenticator, Microsoft Authenticator, 
Twilio Authy, Duo Mobile ou LastPass Authenticator, por exemplo. Para 
baixá-los, basta acessar o Google Play ou a App Store no iOS e procurar 
por “autenticador” na barra de pesquisas. 

É muito importante que você utilize aplicativos autenticadores e não 
mensagens SMS para receber seus códigos de segurança. Se o seu 
celular for roubado e esses códigos chegarem no próprio aparelho, 
através de mensagem de texto, os criminosos poderão solicitar 
imediatamente alterações de senha para as suas contas.

COMO FAZER:

DICA 02
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Só instale 
aplicativos 
verificados

Você é o maior responsável pelos aplicativos que instala no seu 
smartphone. E essa é uma responsabilidade grande porque esses 
aplicativos podem ter acesso ao que está armazenado no celular, conter 
software malicioso (como vírus) e permitir sequestro de informações 
sensíveis e dados financeiros.

As lojas de aplicativos há algum tempo adotaram medidas que só 
permitem a publicação de apps seguros - notadamente no App Store da 
Apple, que exige uma rotina de testes estrita, controles de privacidade e 
autorização explícita de uso de recursos. 

O ambiente é mais seguro, mas não 100% à prova de criminosos. Se você 
está em dúvida sobre uma aplicação, busque checar por informações do 
seu desenvolvedor na própria loja, quantas avaliações positivas o app 
tem e o total de downloads.

DICA 03

O Google, por sua vez, adotou há algum tempo o Google Play Protect 
nos dispositivos Android, que varre aplicativos todas as vezes que eles 
são instalados e, periodicamente, a biblioteca da Play Store em busca 
de ameaças conhecidas. No entanto, os testes de segurança não são 
realizados antes da publicação, além disso é possível instalar aplicações 
de fontes não confiáveis no Android, o que pode levar a um perigo maior.

Mesmo que um app não seja, por si só, malicioso, tome extremo cuidado 
com anúncios que aparecem na tela durante sua execução, eles podem 
levar a sites fraudulentos ou instalar componentes que vão colocar você 
em risco.

1,2M

COMO FAZER:
Busque sempre pelo símbolo de “verificado” pelo Play Protect na loja de 
aplicativos do Google, use o bom senso em ambas app stores, instale 
aplicativos com um bom número de usuário e de fontes reconhecidas. 
Nos dispositivos Android, instale somente aplicativos da loja oficial, 
nunca baixe arquivos do tipo APK, que servem para instalar aplicativos 
não verificados pelo Google. 
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Cuidado 
com as 
permissões 
de uso

Você pode ficar tentado a 
autorizar todas as solicitações, 
para acelerar a instalação, mas 
isso pode colocar seus dados 
em risco!

Ao instalar aplicativos você pode encontrar 
telas que solicitem a permissão de utilização e 
acesso a recursos do celular, os apps podem 
perguntar por autorização de acesso para 
câmera, microfone, armazenamento interno, 
chamadas telefônicas, leitura de notificações e 
muito mais. 

Um app que solicita acesso aos seus contatos, 
por exemplo, poderá fazer qualquer coisa com 
essas informações. O compartilhamento com 
sites de anúncios e desenvolvedores terceiros é 
uma prática comum, o que pode levar ao envio 
de mensagens para seus contatos, tentativas de 
fraude e sequestro de conta facilitado por você, 
que autorizou o acesso.

Outra autorização muito perigosa é o acesso a 
chamadas telefônicas e leitura de notificações, 
o que fará com que o aplicativo instalado possa 
controlar o chip da operadora, executando 
comando de desvio de chamada e alterações 
diversas. Na leitura de notificações o app poderá 
ter acesso a qualquer mensagem que apareça 
na tela do celular, incluindo seus códigos de 
segurança. 

Por fim, é importante que você verifique as 
permissões dadas a aplicativos e configure o 
celular para que ele desative as permissões 
de utilização para aplicativos não usados há 
muito tempo, já que uma nova versão pode 
usar autorizações antigas para realizar ações 
maliciosas. Na dúvida, desinstale sempre apps 
que você não utiliza com frequência, você libera 
espaço na memória do aparelho e tem maior 
proteção. 

COMO PROTEGER O SEU CELULAR DE GOLPES E ROUBOS

DICA 04
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Permissões do app

Permissões do app

Câmera

Armazenamento

Contatos

Local

Aplicativos e notificações

Aplicativos

Configure 
corretamente o 
bloqueio de tela

Seja crítico na hora de instalar aplicativos, um 
jogo não precisa de acesso à sua localização 
ou à câmera para funcionar, ao mesmo tempo 
em que um aplicativo de rede social não 
precisa controlar chamadas telefônicas ou ler 
notificações. Se está instalando um app de 
fotos e vídeos, pode dar acesso à câmera e ao 
armazenamento interno, mas porque ele precisa 
de seus contatos? 

Verifique as permissões de aplicativos. No 
Android e no iOS é possível onfigurar as 
permissões de uso durante a instalação, mas 
também depois dela. Também é possível checar 
as permissões para cada aplicativo, ou checar 
quais deles têm acesso aos grupos de recursos 
do aparelho. Tenha certeza de sempre autorizar 
um app a usar recursos somente durante sua 
execução

COMO PROTEGER O SEU CELULAR DE GOLPES E ROUBOS

Imagine a situação de ter o celular roubado ou 
perdido. Faz sentido que o aparelho solicite a 
senha de desbloqueio e/ou biometria o mais 
rápido possível, certo? Ainda assim, muitas 
pessoas deixam essa configuração de lado e, na 
maioria das vezes, um celular é roubado durante 
o uso, o que permite que o criminoso o utilize 
imediatamente, desde que impeça o desligamento 
da tela.

É importante configurar o tempo de tela ligada 
para o mínimo possível, geralmente 15 ou 
30 segundos. Além disso, é extremamente 
importante configurar o bloqueio imediatamente 
após o desligamento da tela ou, também, no 
mínimo tempo possível, geralmente 5 segundos. 
Fazendo isso o celular vai pedir a senha ou 
biometria assim que a tela for religada.

Você também deve impedir que o celular possa 
ter a conexão com redes wi-fi, de dados e a 
localização desligados na tela de bloqueio. Isso 
é particularmente importante para evitar que, 
se roubado, o aparelho não seja colocado em 
modo avião e possa ser localizado e bloqueado 
remotamente (veja a dica 09).

COMO FAZER:

DICA 05

https://support.google.com/googleplay/answer/9431959?hl=pt-BR
https://support.apple.com/pt-br/guide/iphone/iph251e92810/ios


COMO FAZER:
Tela e Brilho

Bloqueio automatico

True Tone

Face ID

IPhone-

ITunes Store...

Automatico...

Outros apps

Tela

Modo de espera

15 segundos

30 segundos

Tela de bloqueio

Segurança do dispositivo

Bloqueio de tela

Escolher bloq. de tela

Tipo de bloqueio
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No Android, as configurações variam de acordo 
com cada fabricante mas, de maneira geral, você 
pode abrir as configurações do sistema e buscar 

por “duração de luz de fundo”, “bloqueio automático 
de tela” e “bloquear instantaneamente pela tecla 

lateral”. Normalmente essas configurações e as que 
impedem o desligamento das redes estão na 

área de Configurações da Tela de Bloqueio. 

Dispositivos Android:

No iOS abra o app Ajustes e Face ID e Código (ou 
Touch ID e Código, se o seu smartphone tem essa 

função), a partir desta tela você pode habilitar 
acessos para diversos itens enquanto a tela estiver 

bloqueada. Para checar o tempo do bloqueio, no app 
Ajustes, selecione Tela e Brilho e, depois, Bloqueio 

Automático. 

Dispositivos IOS:

Se você é daquelas pessoas que não ligam para 
notificações de atualização, pare agora. É muito 

importante manter tanto o sistema operacional quanto 
os aplicativos instalados no seu dispositivo atualizados. 

Isso porque as atualizações não trazem só novos recursos 
mas, também, importantes evoluções em segurança para 

os aparelhos e aplicativos. 

Tanto em sistemas Android quanto iOS, as atualizações 
do sistema operacional geram notificações que avisam 
o usuário sobre uma nova versão. É recomendável que 

o aparelho esteja conectado a uma rede wi-fi e ligado 
ao carregador (ou com a bateria acima de 65%) para ser 

atualizado. O tamanho do download das atualizações 
pode ser muito grande e impactar o consumo de dados do 
seu plano de dados. É importante estar com boa carga na 

bateria (ou conectado ao carregador) porque as mudanças 
no aparelho durante uma atualização são profundas e, se 

ele desligar, podem causar danos irreversíveis.

Para os apps, basta ficar atento às notificações da loja 
de aplicativos do seu celular. Tanto o Android quanto o 

iOS tem atualizações automáticas habilitadas por padrão, 
normalmente quando o smartphone está conectado ao 

carregador e a uma rede wi-fi. Mas é possível acessar 
atualizações manuais através da App Store no iOS e na 

Play Store no Android.

Atualize sempre!
DICA 06

https://support.apple.com/pt-br/guide/iphone/iph9a2a69136/ios
https://canaltech.com.br/ios/como-mudar-o-tempo-ativo-de-tela-no-iphone/
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Esse é o melhor 
método para proteger 

apps de banco, por 
exemplo

Oculte aplicativos 
financeiros
Lembre-se que um criminoso estará sempre pressionado pelo fator 
tempo. Assim, qualquer coisa que você puder fazer para retardar sua 
ação é válida e um recurso interessante é a ocultação de aplicativos 
financeiros ou qualquer outro que tenha dados sensíveis. 

Nos dispositivos Apple é possível ocultar aplicações da tela de início, 
deixando-os acessíveis somente através da Biblioteca de Aplicativos. 
Também é possível ocultar o app dos resultados de busca, sugestões e 
resultados da Siri.

Para o sistema operacional Android, novamente, a maneira como você 
esconde aplicativos varia de acordo com o fabricante, mas todos eles 
permitem que o app seja ocultado da tela inicial e até da Gaveta de 
Aplicativos, sendo só acessados através da busca.

Em alguns modelos, como da Samsung e da Xiaomi, é possível criar 
pastas seguras dentro do celular, com a proteção de uma senha 
exclusiva. Esse é o melhor método para proteger apps de banco, por 
exemplo.

DICA 07

Atualizar App

Ao receber a notificação de atualização do sistema operacional, 
basta clicar sobre ela e autorizar o início. Você também pode buscar 

manualmente por atualizações tanto no Android quanto no iOS.

As configurações de atualização para aplicativos podem ser 
realizadas diretamente nas lojas de cada sistema. Tanto o Android 

quanto o iOS permitem que você selecione quais aplicativos atualizar 
automaticamente e quais devem ser atualizados manualmente.

Como fazer:

https://support.google.com/android/answer/7680439?hl=pt-BR
https://support.apple.com/pt-br/HT204204
https://support.google.com/googleplay/answer/113412?hl=pt-BR
https://support.apple.com/pt-br/HT202180
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Adic. Arquivos

Adic. Aplicativos

Segur. e Pasta Segura

Seguir o passo a passo

Depois de configurar a Pasta Segura, 
basta tocar nos três pontos no 
canto superior direito da tela e em 
Adicionar Arquivos para inserir fotos 
ou documentos e no sinal ‘+’ para 
adicionar aplicativos. Toda vez que 
você sair da Pasta Segura, um código 
será solicitado para que você possa 
acessar o que está ali.

2

Tela Inicial

Ocultar Aplicativos

Em dispositivos Android, o processo 
depende de cada fabricante. Para 
celulares Samsung, por exemplo, você 
deve abrir as Configurações, tocar 
em “Tela Inicial” e, então, em “Ocultar 
Aplicativos”. Também, nos aparelhos 
da sul-coreana você pode ativar 
o recurso de Pasta Segura, basta 
acessar as Configurações, Biometria e 
Segurança e Pasta Segura, seguindo o 
passo a passo para ativar o recurso. 

1
Dispositivos Android:

Remover “Instagram”? 
A remoção da tela de inicio mantera o app na 

sua biblioteca de Apps

Apagar App

Remover da tela de início

Cancelar

Editar tela de inicio

Compartilhar App

Remover App

No iOS, a operação é simples, bastando tocar e 
segurar no ícone desejado, selecionar “Remover App’ 
e, depois, “Remover da Tela de Início”. Para ocultar 
apps do resultado de busca abra o app Ajustes, 
toque em “Siri e Busca”, encontre na tela o app que 
você quer ocultar e desative a opção “Mostrar App 
da Busca”. 

Dispositivos IOS:

COMO FAZER:

https://canaltech.com.br/ios/como-ocultar-tela-de-apps-do-iphone/
https://olhardigital.com.br/2022/05/24/dicas-e-tutoriais/como-esconder-aplicativos-banco-android-iphone/
https://www.youtube.com/watch?v=5poSeNkYW_0&t=12s


12COMO PROTEGER O SEU CELULAR DE GOLPES E ROUBOS

Habilitar biometria

Segurança do App

Habilitar biometria

Durante a configuração inicial do aparelho, cadastre suas digitais 
antes de qualquer outro passo. Para habilitar o acesso com biometria 
para apps, procure por “habilitar biometria” ou “usar biometria”nas 
configurações dentro de cada aplicativo, elas podem estar em locais 
diferentes, mas usualmente basta procurar pela opção Segurança ou 
Privacidade diretamente no app. 

COMO FAZER:

Para habilitar o reconhecimento
por biometria

O uso do bloqueio de tela por impressão digital já está bem difundido, 
já que até aparelhos mais baratos contam com leitores. O cadastro 
de impressões digitais é realizado durante a configuração inicial dos 
aparelhos e não deve ser pulado jamais. 

Outro recurso muito utilizado é o reconhecimento facial que deve ser 
evitado, a menos que o seu dispositivo conte com reconhecimento facial 
em 3D ou de íris, como o de modelos mais caros. O reconhecimento 
facial através da câmera digital pode, facilmente, ser driblado com a 
utilização de fotografias que são, de maneira ainda mais fácil, obtidas nas 
redes sociais. 

Um recurso ainda mais importante é habilitar o reconhecimento por 
biometria para todos os apps que o disponibilizam, isso significa que 
suas digitais serão solicitadas todas as vezes que a aplicação for 
executada, o que é particularmente válido para as financeiras

Use 
biometria,
sempre!

DICA 08

Conta

Segurança

Acesso ao app
Solicitar biometria ou senha 
para acessar o app

Segurança



Celular XY  
Vistou pela 
ultima vez 
em 5 min

Reproduzir som

Bloquear

Limpar

Google - Encontre seu dispositivo
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Em dispositivos com iOS, o app “Buscar” está instalado por padrão e você 
poderá usá-lo em qualquer aparelho ao qual sua conta esteja conectada, 
é possível também acessar a iCloud através de um navegador para 
realizar a busca, bloqueio ou reinicialização.

Nos dispositivos Android, você pode verificar se a função está habilitada 
abrindo Configurações e digitando “encontre meu dispositivo”. Você 
também deve instalar o aplicativo específico na Play Store.

Alguns fabricantes, como a Samsung, têm recursos de busca, bloqueio 
e reinicialização proprietários e que podem ser acessados através do 
site Samsung Account. Essa função pode ser ativada através do app de 
Configurações, toque em “Biometria e Segurança” e depois ative a opção 
“Buscar Meu Telefone”

COMO FAZER:

Tanto dispositivos Android quanto iOS incluem, por padrão, recursos que 
permitem encontrar um dispositivo perdido, bloqueá-lo ou mesmo apagar 
todo seu conteúdo de forma remota. Isso é particularmente importante 
se você for vítima de roubo ou se perder o aparelho. 

Em ambos os sistemas operacionais há aplicativos específicos que 
permitem operar dispositivos à distância, o “Buscar” no iOS e o “Encontre 
Meu Dispositivo” no Android. Você pode acessá-los de qualquer 
dispositivo em que sua conta esteja instalada ou usar um navegador 
para acessar a função na iCloud, ou digitando diretamente no campo de 
pesquisa do Google “encontre meu dispositivo”. 

Habilite localização 
e controle remoto do 
dispositivo

DICA 09

https://www.apple.com/br/icloud/find-my/
https://support.google.com/accounts/answer/6160491
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.adm
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Senha

Deseja Deletar?

Sim Não

A solução é você se comportar como um criminoso, antes dele. Use 
o recurso de pesquisa do seu celular e busque pela palavra “senha” 
ou “password”, apagando qualquer registro que traga esse tipo de 
informação no aparelho. Para garantir que isso não aconteça nos apps 
de mensagens, abra-os e pesquise pelos mesmo termos, apagando as 
mensagens que contenham os dados sensíveis. 

COMO FAZER:

Nossa última dica pode parecer um pouco simples demais, mas se você 
armazena senhas no aplicativo de notas do seu dispositivo ou as envia 
por mensagens instantâneas, cuidado! Tanto no Android quanto no iOS 
as caixas de pesquisa do sistema operacional permitem a busca de 
conteúdo em arquivos mas, também, nos apps instalados. 

Assim, basta que um criminoso use o recurso de pesquisa do aparelho, 
em apps de notas ou em mensageiros e busque pela palavra “senha” ou 
“password” para ter acesso às suas informações.

“Senha” 
é palavra 
proibida!
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Se você tem um smartwatch é possível ativar notificações no relógio se 
o seu celular se desconectar, a conexão bluetooth entre os aparelhos 
funciona em um raio de até 5 metros, o que fará com que você perceba 
se o seu celular se afastar.

Essa configuração depende muito do fabricante do seu smartwatch mas, 
normalmente, ela estará na seção de notificações ou conexão dentro das 
configurações gerais do relógio inteligente.

Seja avisado 
se o celular 
se afastar

DICA 10
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