Guia de Segurança On-line

Prefácio
E

ste eBook tem uma proposta ousada e diferenciada no mercado.
A AVG Technologies tem um objetivo nobre: trazer para as pessoas
informações práticas e eficientes
para a segurança individual e social (grupos, comunidades, redes sociais e corporações). A AVG Brasil é representada
no País, de forma exclusiva, pela Winco
Sistemas, empresa brasileira de tecnologia
para soluções de segurança da informação
e de conectividade.
A proposta deste livro é tornar a vida
digital das pessoas mais segura e evitar
os prejuízos, algumas vezes catastróficos,
causados por maus hábitos na navegação
on-line ou por repetidos descuidos. Não
há a intenção de vender, pois a maioria
das soluções sugeridas é gratuita e de fácil download. O objetivo do eBook é educar

e formar pais e educadores para a orientação de crianças e jovens.
Para a execução desta tarefa, contamos com a ajuda de Tony Anscombe. Ele
tem um cargo incomum: evangelizador de
segurança da AVG Technologies. Seu papel é trazer para a população crescente de
usuários da Internet soluções e produtos
totalmente gratuitos, que permitam desfrutar de experiências on-line de maneira
segura e eficiente.
Um dos capítulos deste livro é um apanhado da mais recente obra de Tony: De
Pai para Pai (tradução livre de One Parent
to Another). Além do precioso e inédito
material autoral de Anscombe, fizemos
uma seleção do que a AVG publicou de melhor em 2013. Essas informações podem
melhorar – e muito – sua segurança no perigoso e conturbado ambiente digital.
Boa leitura!
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Atualmente, a Internet é vista como um
canal de diversão aberto para o mundo

O

primeiro “cargo” que Tony
Anscombe cita em seu “Parent to Another” é o de pai.
Nos dias de hoje, não se trata
de uma figura de linguagem.
Em um mundo cada vez mais conectado, ter
filhos é uma laboriosa tarefa, que traz preocupações constantes.
Ser um pai responsável em plena era digital é, antes de tudo, um desafio. Em um passado recente, os filhos que se aventuravam
nas ruas da cidade corriam perigo. Hoje, danos mais graves podem acontecer com as
crianças e adolescentes dentro de casa.
O perigo bate à porta do modem. Em virtude da tecnologia e da conectividade fácil,
a infância e adolescência estão mais expostas a riscos. As ameaças são múltiplas: exposição a material pornográfico, possibilidade de contágio por vírus, outras pragas
virtuais e até o envolvimento com pessoas
perigosas e mal-intencionadas.
A geração anterior não viveu os problemas que os pais de hoje enfrentam.
Ligava-se a TV e se colocavam os rebentos na frente da tela. É certo que havia
todo aquele questionamento a respeito
da chamada “babá eletrônica”, mas ninguém imaginava que a coisa poderia piorar.
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Foi o que aconteceu: a “babá” sofisticou-se
e se tornou digital.
Atualmente, a Internet pode ser vista
como um canal de diversão aberto para o
mundo. Mas enquanto a TV podia trazer
programas de valor questionáveis e conteúdos nem sempre educativos, a web (e toda
a conectividade que ela oferece por meio de
dispositivos, como smartphones, tablets e
consoles de games) traz um perigo verdadeiro: o contato direto com pessoas mal
-intencionadas e com ameaças cibernéticas
que podem prejudicar o próprio mecanismo
com o qual se acessa a rede.
No capítulo “Be an Example”, o leitor poderá ler uma seleção dos melhores momentos do livro De Pai para Pai. Não foi feita uma
tradução literal, mas uma adaptação para a
realidade brasileira, tomando os temas com
os quais lidamos no nosso dia a dia.
Antes de entrar no eBook inédito de
Tony, introduzimos um material igualmente precioso, já publicado pela AVG, mas
ainda sem tradução para o português.
Ele também está disponível na web para
download gratuito (veja os links ao final
de cada capítulo).
Temos certeza de que você apreciará os
temas que selecionamos!
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Ultrassom no Facebook
A “geração do compartilhamento” causa
mais medo aos pais do que ela realmente
desejaria. Crianças e adolescentes de hoje
fazem de maneira natural e fácil algo impossível décadas atrás: enviar imagens,
sons, vídeos e programas para seus amigos
com um simples toque na tela.
Acompanhar essa revolução é fundamental, mas a paternidade e maternidade têm em seu âmago a preocupação com
a segurança dos filhos, e quando ela
é ameaçada, não há avanço tecnológico
que seja bom.
Casos divulgados na imprensa trazem à
tona a superexposição à qual nossos filhos
estão expostos. Pode ser citada uma infinidade de perigos que chegam pela conexão
com as redes sociais: pedofilia, sequestro
de dados, bullying, amizades indesejadas
ou os inocentes e prejudiciais malwares.
O assunto não é simples. Sua complexidade é tanta que os cuidados com a vida
digital do filho devem começar quando eles
ainda estão – pasmem! – no útero. Muitos
pais abrem perfis no Facebook para seus
rebentos antes mesmo de eles nascerem e
divulgam arquivos de ultrassom para toda
a rede de amigos, orgulhosos do bebê que
está por vir. Mas será este um procedimen-

to correto? Será que essa exposição intrauterina – antes tão íntima e sagrada – não
pode trazer consequências indesejáveis
para o futuro cidadão? E quando seu filho
estiver na fase da adolescência (daqui a
uns 15 anos) e for vítima de uma brincadeira maldosa dos colegas, com o arquivo de
ultrassom que você postou no Facebook
dele? O que você pensará? O que sentirá? O
que ele lhe dirá?
Tudo bem, dirá que não fez isso. Mas
apostamos que monitora o perfil do Facebook do seu filho, confere os amigos dele,
fuça em fotos do Instagram e assiste aos
vídeos que ele posta no YouTube. Será que
isso é legal? Como se sentiria caso o seu pai
tivesse feito isso? E se ele descobrir? Será
que levará “numa boa”?
Estas e outras questões são um desafio
para os pais antenados. Por outro lado, o
descuido completo em relação ao que os
filhos estão fazendo on-line pode ter consequências futuras bem indesejáveis: sequestro, violência e sedução são palavras
recorrentes sobre os crimes virtuais. Há
notícias diárias nas editorias policiais de
todo o mundo e todo o cuidado é pouco.
Ao pensar nesse assunto complexo,
a AVG publicou um guia para pais sobre
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como compartilhar a alegria da paternidade
e como introduzir os filhos na Internet de
forma segura e equilibrada.
De autoria de Judy Bitterli, vice-presidente sênior da AVG, o eBook Parents’ Guide to Early Years Online” traz uma série de
conselhos práticos para quem tem crianças
pequenas. O assunto é delicado e ela tem
tratado sobre as sutilezas dos comportamentos on-line também no blog da AVG
(http://blogs.avg.com).
A precocidade na construção da chamada “identidade digital” deve ser uma preocupação dos pais. Cada vez mais, os bebês
têm sua presença on-line estabelecida bem
antes do nascimento. Às vezes, trata-se
apenas de um anúncio dos pais ansiosos,
animados com a chegada da futura criança.
Alguns descrevem tudo em seus blog pessoais, principalmente as mães, que relatam
o dia a dia da gravidez, registram cada chute que sentem na barriga, o crescimento
do feto e muitos outros detalhes, antes só
acessíveis aos íntimos ou ao médico.
A primeira pergunta que deve ser feita é:
Por que antecipar as coisas? O seu futuro filho vai um dia entrar na vida digital de qualquer jeito, por que se expô-lo? Medite se
isso é algo que está fazendo pelo seu filho
ou para você. A sua atitude pode ser muito
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parecida com aquele pai que faz uma festa
de arromba no bufê mais caro da cidade no
aniversário do filho, apenas para mostrar
que está bem de vida. Mas será que o seu
filho gostaria de convidar todos os seus coleguinhas de classe, inclusive aquele menino implicante que não o deixa em paz um
minuto no recreio?
Frente a um ponto de vista muito prático, você está antecipando as coisas construindo um perfil no Facebook para seu filho que nem nasceu. Que tipo de vantagem
está dando para ele com essa atitude?
Talvez, quando estiverem adultos e virem
seus ultrassons ultrapassados e em preto e
branco, riam da veleidade de seus pais. Mesmo quando forem crianças, provavelmente
a maioria não se importará com aquela foto
intrauterina parecendo um pequeno alienígena em algum lugar no ciberespaço. Mas é
possível que alguns de seus colegas façam
algum comentário, não dá para controlar.
Pense bem. No mínimo, vale a pena ter
um bate-papo com outras pessoas sobre
o que é ou não aceitável nesse caso. É oportuno também perguntar aos seus próprios
amigos no Facebook se fariam o mesmo
que você. Diante de algumas negativas,
repense, pois a superexposição é um caminho sem volta.
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Perigo: Crianças Soltas
no Playground Digital

As mídias sociais não foram projetadas
para crianças pequenas, mas há jogos sociais destinados a jovens que lhes permitem fazer novos amigos e até conversar
com pessoas ao vivo. Aí reside o perigo.
Você sabe com quem seus pequenos estão
realmente conversando?
Quem será o personagem que se batizou
de “Bandido da Luz Vermelha” naquele jogo
interativo? Pode ser que ache o game um
pouco violento, mas se lembre de que seu
filho já assistiu coisas mais cruéis na televisão. Mas e este amigo novo, que fala coisas
estranhíssimas no chat do game?
É provável que pense em proibir que ele
use a função de bate-papo; no entanto, isso
não significa que ele não encontrará maneiras de criar um perfil falso e se conectar
com os amigos na vida real. Nesse aspecto
e em vários outros, eles estarão sempre na
sua frente e será quase impossível descobrir os relacionamentos “proibidos”.
Suponha que seu filho já tenha idade
para combinar um encontro com alguém

que conheceu on-line. Para isso, é preciso
que ele entenda que no ambiente virtual as pessoas nem sempre são aquilo que
realmente dizem ser. Ensine isso para ele,
converse sobre os perigos, fale, inclusive,
sobre sequestros e histórias que aconteceram com pessoas que se descuidaram
com a segurança, insista que ele nunca deve conversar ou se encontrar com
alguém que você não tenha aprovado
ou conhecido ainda.
Considere a idade do seu filho e pense
se ele já está preparado para ter uma conta em alguma rede social. O Facebook, por
exemplo, barra usuários com menos de 13
anos. Mas quem obedece esta sugestão?
Antes que seu filho comece a viver as
experiências digitais, fale com ele sobre
o que é ou não seguro compartilhar
virtualmente. Ensine-o também que tudo
aquilo que publica on-line está aí para
ficar. Mostre-lhe as regras sociais e de
etiqueta virtual e faça-o ser o mais gentil
e respeitoso possível.

www.avgbrasil.com.br
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Cyberbullying
A capa da revista Época do mês de setembro foi
baseada em uma pesquisa feita pela AVG e o tema
continua atual: o bullying – violência física e psicológica entre pares – está se transferindo para
os ambientes virtuais.
Neste caso, não é o contato com adultos desautorizados que preocupa os pais, mas a própria relação com os colegas reais e virtuais na rede mundial
de computadores. A agressão virtual pode ser mais
grave que a real, o fenômeno vem crescendo ao longo
dos últimos anos e já preocupa os especialistas.
Suas consequências podem ser muito danosas
para uma criança ou adolescente. A agressividade de
um grupo de adolescente contra um colega de escola pode ser amplificada de maneira cruel pela Internet. Já são conhecidos casos de alunos que criaram
comunidades e grupos de forma anônima para injuriar
alguém e até professores foram vítimas desse
tipo de agressão verbal.
Segundo pesquisa realizada pela AVG na Alemanha,
Canadá, França, Austrália, Espanha, Estados Unidos,
Itália, Japão e Reino Unido, 47% das crianças entrevistadas possuíam uma “vida social” na Internet. O estudo trouxe um dado preocupante: uma em cada seis
crianças já foi vítima de bullying virtual.
A prevenção desse tipo de trauma começa com
o monitoramento do que os filhos estão acessando
on-line. Além disso, é preciso fazer um trabalho de
conscientização. O diálogo, nesse e em outros casos,
resolve muitos problemas.

Bebês nas Redes Sociais
Pesquisa realizada com 2,2 mil mães de 7 países
da Europa e América no ano de 2010

81%
cerca de

23%

das crianças
iniciam a vida
digital quando
os pais postam
exames de prénatal na internet

www.avgbrasil.com.br

7%

@

das crianças com
menos de dois anos
já têm algum tipo de
perfil na internet

dos bebês e
crianças pequenas têm um
endereço de
e-mail criado
pelos pais

5%
70%

dos bebês até
dois anos têm
perfil em
rede social

disseram que
o objetivo da
exposição é
compartilhar
momentos
com amigos e
familiares
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O que os pais devem saber para orientar
seus filhos com relação à vida digital

T

ony Anscombe abre seu eBook
contando o caso real de uma festa de pré-adolescentes. Ao tirar
exemplo da própria família, o escritor chama a atenção para as sutilezas que podem acontecer em decorrência
da era das redes sociais e da digitalização.
A história é sobre uma festinha dançante do filho de Tony. O garoto foi a um
desses eventos para encontrar a turma
da escola. Dá para imaginar o ambiente:
um bando de meninos e meninas, com
os hormônios e acnes à flor da pele, indo
ao primeiro baile.
A palavra “baile” é um anacronismo,
eles não chamam a festinha assim, talvez
digam algo como “balada”. Tony conta que,
no seu tempo, esse tipo de encontro tinha
uma regra muito clara: “O que acontecia
no lugar ficaria por ali mesmo”.
Embora tudo fosse público, ninguém
ficava contando quantos foras o menino
de óculos de fundo de garrafa levou durante
a festa nem quantos nãos tinha dito a
menina mais paquerada da sala. Tudo acontecia ali e morria ali.
Quando o filho chegou em casa, depois da festa, Tony perguntou: “E aí, filho?
Como foi?” Recebeu um monossilábico “OK”.

www.avgbrasil.com.br
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Devices que Podem Ser Usados de Forma
Perigosa para Entrada e Saída de Informações

Embora essa seja uma resposta usual
dos pré-adolescentes para as indagações dos
pais curiosos, Tony desconfiou que algo
de errado tinha acontecido. Só teve a confirmação quando sua esposa interferiu:
“Deixe o rapaz em paz”.
Em seguida, ele contou que um garoto
da sala tinha passado a festa inteira tirando fotos e gravando vídeos em seu celular.
Isso o tinha deixado arrasado. O que tinha
acontecido não importava. Tony sabia que
a divulgação dos segredos de todos – os
micos e as mancadas, os namoricos secretos, os flertes, os foras etc. – qualquer coisa que viesse a público podia ferir muito a
sensibilidade de alguém.
Qual seria o próximo passo? O garoto publicaria tudo em alguma rede social?
Postaria comentários “sarristas” a respeito dos colegas? Falaria das meninas que

não tinham “dado bola” para ele? Enfim,
que tipo de vingança estaria na mente de
uma criança que, em vez de dançar e se
divertir como os outros, passou a festa inteira atrás de um celular?
Felizmente, para a felicidade geral da
classe e, em particular, para o filho de Tony,
nenhum daqueles arquivos foi publicado.
Não se sabe se o rapaz pensou duas vezes
e mediu a consequência da suposta divulgação ou se, simplesmente, ficaram perdidos em algum canto da memória do celular.
Os outros garotos conversaram sobre isso
quando o encontraram? Intimidaram o cineasta-mirim a não postar nada?
A reflexão sobre o acontecido inspirou
Tony a pensar seriamente sobre o que os
pais devem saber para orientar os filhos com
relação à vida digital. Essa experiência forneceu certamente o mote para o eBook.

www.avgbrasil.com.br

> O computador comunitário da família
> o tablet da casa
> O notebook
> O notebook do cônjuge ou parceiro
> Os notebooks dos filhos
> Os smartphones
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Fique Atento Também
às Conexões Comprometedoras

Além destes dispositivos,
“fique de olho”:

NA TV

Várias aplicações conectam esse aparelho à web, permitindo até baixar programas;

Nos consoles de games

Eles se conectam à Internet também. Têm completa capacidade de navegação
e acesso a streaming de conteúdo, como filmes e shows;

Nos consoles de jogos portáteiS

Assim como os dispositivos maiores, eles são poderosos computadores também;

NAS IMPRESSORAS

Wi-Fi ligado a
Telefones
câmeras fotográficas
Muitos modelos agora têm Wi-Fi para que Serviços de telefonia agora podem usar
você possa compartilhar a imagem em linhas de dados para conexões de voz
sites de mídia social, como o Facebook. (conhecidos como telefones VoIP).
Leitores de DVD
GELADEIRA
Muitos deles conseguem reproduzir vídeos Ainda não é um utensílio muito comum
vindos de fora, como Netflix, por exemplo, no Brasil, mas já existem modelos que
assim como outros serviços de conteúdo. podem se conectar à Internet via Wi-Fi.
Dispositivos de web rádio
carro
Alguns modelos mais modernos vêm de Como o nome indica, estes são sistemas
fábrica com sistemas que acessam a Internet. de alto-falante independente que pode
jogar qualquer conteúdo sonoro da web
Sistemas de aquecimento
dentro de sua casa. Imagine o áudio
e refrigeração
de um filme adulto sendo despejado
Têm a mesma possibilidade de invasão dos para suas crianças enquanto você está
sistemas acima descritos. fazendo compras no supermercado.
Sistemas de alarme
contra roubo ou câmera
Muitos deles podem ser controlados
remotamente por PCs ou smartphones.

Os modelos mais novos permitem digitalizar documentos e fotos
diretamente na Internet e guardá-las remotamente. A técnica é conhecida
como “armazenar suas fotos na nuvem”.

www.avgbrasil.com.br
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Conectividades
Perigosas
Muita gente que hoje tem um roteador
Wi-Fi em casa não imagina o trabalhão que
era instalar o cabeamento domiciliar para
que vários computadores acessassem o
mesmo link de Internet. A facilidade trazida pela tecnologia IEEE 802.11 (sim, este é
nome oficial dela) fez com que as pessoas
também se esquecessem de que, caso não
sejam tomados os devidos cuidados, dispositivos não autorizados também poderão
fazer uso dessa conexão.
O primeiro zelo que se deve ter é na configuração inicial da rede Wi-Fi. É preciso lembrar que ela ficará visível a qualquer dispositivo próximo de sua instalação. Aqui vale
lembrar que, se você não subir um muro digital, nada impedirá que aquela vizinha curio-

sa da frente queira fuçar fotos e documentos
que estão guardados em seu notebook.
Ao ligar sua conexão Wi-Fi, ela vira um
hotspot, acessível a qualquer um, mesmo
ao turista andarilho que passa em frente
da sua calçada. Muitas pessoas, por desconhecimento ou negligência, não colocam
senhas de acesso na rede sem fio, mas essa
atitude é semelhante à de alguém que sai
de férias e deixa a janela escancarada.
Há ainda um enorme número de pessoas
que coloca senhas totalmente previsíveis,
como 123456, o ano de instalação, a data
do próprio aniversário, o número da casa e
o RG ou CPF. Não faça isso com nenhuma de
suas senhas. Confira a seguir alguns conselhos para criar uma senha segura.

Senha Segura em 5 passos

1

Faça uma
mistura
de letras
minúsculas e
maiúsculas.

2

Insira um
conjunto
alfanumérico
(letras e
números)

3

Não deixe de
inserir os chamados
“caracteres
especiais” tais como

@, £, $, ^ <, _, * ou
mesmo { , se o seu

teclado permitir.
www.avgbrasil.com.br

4

Não escolha
palavras
comuns, em
português, ou
qualquer outra
língua.

5

Forme
uma frase
mnemônica
não usual, que
só você possa
entender.
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Phishing: a Pescaria
das Senhas Alheias
Muitos dos crimes on-line acontecem por
conta da curiosidade ou descuido do usuário. O phishing, captura de informações de
acesso do usuário (como número da conta bancária e senha do Internet Bank), tem
mais vítimas desavisadas do que inteligência criminosa aplicada.
Para se defender desse tipo de golpe,
é fundamental ficar atento às mensagens
que recebe em sua caixa postal e até mesmo no Facebook, Twitter e outras redes sociais. Mostre as mensagens mal-intencionadas que você recebe em sua caixa postal
para seus filhos, assim eles aprenderão a

reconhecer a farsa quando se depararem
com uma mensagem desse tipo. Confie em
sua intuição.
Caso receba um e-mail, texto ou mensagem que pareça um golpe, muito provavelmente ele será. A aparência, muitas vezes,
revela tudo da intenção do criminoso. Leia e
pense no que a mensagem está lhe pedindo
para fazer. Pergunte a si mesmo: Será que o
Twitter, o Facebook ou o meu banco me enviaria algo desse tipo? Mostre a seus filhos
exemplos de como os spams e e-mails contendo phishing se parecem. Essa explicação
vai ajudá-los a desenvolver o olhar crítico.

Nunca Clique em Algo
Suspeito!
Resista à tentação de clicar no link que está
no e-mail. Mesmo que ele afirme que sua conta
no banco foi fechada ou que a Receita Federal
está pedindo a comprovação de alguns gastos
que você declarou no imposto de renda. Também não cole o link enviado no browser, para
dar aquela olhadinha curiosa. Isso pode ser o

www.avgbrasil.com.br

começo de uma experiência nada enriquecedora. Se realmente não resistir à curiosidade, vá diretamente ao endereço oficial de sua
conta e cheque a situação. Abra um navegador
novo, digite o endereço manualmente e verifique as informações por lá. Esses pequenos
cuidados evitarão qualquer trapaça.
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Zele por seus Dados
Pessoais
Ensine seus filhos a nunca enviarem dados pessoais pelo celular em resposta a uma
mensagem de texto. Também é adequado não fazê-lo por e-mail, a menos que se tenha
absoluta certeza de quem é o destinatário e que essa informação não passará por ambientes públicos ou pessoas desautorizadas.

Não Abra Arquivo
Anexado em E-Mails
Se o arquivo vier de um desconhecido, é prudente não abri-lo, pois pode conter vírus
ou spyware. Além disso, seja cauteloso com anexos enviados por endereços de amigos.
Existem pragas digitais que escravizam a aplicação de correio eletrônico dos amigos e
enviam arquivos executáveis anexos justamente para garantir a contaminação de um número cada vez maior de pessoas.

Use um Programa
de Segurança
Instale um software de segurança que tenha filtros para e-mails, bem como a capacidade de escanear os anexos em busca de vírus. Existem muitas opções respeitáveis
disponíveis no mercado, algumas delas totalmente gratuitas, como o AVG antivírus.

www.avgbrasil.com.br
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Crianças Tecnológicas
Entrevista realizada com 2,2 mil mães em sete países da Ásia, América e Oceania com filhos entre 0 e 4 anos
69% das crianças usam

primeiro um computador e
somente depois desenvolvem
atividades mais comuns, como
amarrar os cadarços

Mais crianças sabem jogar um
jogo de computador (58%) do
que nadar (20%) ou andar de
bicicleta (43%)

19% das crianças não
apresentaram nenhum
problema ao usar
aplicativos de smartphones

As habilidades das
crianças atuais diferem
muito das dos adultos,
crianças há 20 ou 30 anos

Um quarto das
crianças entrevistadas
conseguia abrir um
navegador de web

28% dos garotos e 29% das

garotas sabem realizar uma
chamada pelo celular, mas
apenas 20% sabem discar o
911 em caso de emergência

Mães de 35 anos ou mais são melhores no ensino de atividades
comuns a seus filhos: 40% das crianças com mães de 35 anos
escrevem seu próprio nome, em comparação com 35% das crianças
com mães de 34 anos ou mais jovens, que ainda não escrevem

www.avgbrasil.com.br
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“Como vou controlar Qual o seu Nível
tudo isso?”
de Problema?

A

pergunta que fica na cabeça dos pais, depois de terem consciência de todas
as ameaças que rondam seus filhos quando estão conectados ao ambiente
digital, é: “Como vou controlar tudo isso?”
Uma rápida consulta ao seu site de busca favorito a respeito do termo
“controle parental” vai trazer uma infinidade de propostas. Muitas delas
serão de empresas tentando lhe vender algo. Na verdade, procurar informações e
ferramentas eficientes que resolvam suas necessidades pode rapidamente tornar-se um
trabalho árduo e infindável.

O primeiro passo é entender qual é, na realidade, o tamanho da sua dificuldade.
O controle parental só se revela eficiente a partir do momento que identificar a qual
grupo, relatado a seguir, você e sua família podem ser inseridos. Existem três categorias
de atitudes:

a. Seu filho está perfeitamente comportado e você
percebe que não tem motivo para preocupação

Solução para a
Segurança dos Filhos
Para ser prático, seria interessante, antes de tudo, saber realmente o tamanho do seu
problema. Aqui não dá para generalizar, pois as famílias são diferentes e lidam de maneira
peculiar com as questões.
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b. Em sua opinião, é necessário controlar o
conteúdo que eles acessam. Esta é parte da sua
função de pai e você está sendo proativo para se
precaver contra as possíveis consequências.

c. Chamem os bombeiros! Você tem um problemão
na sala e precisa tomar providências urgentes.
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Quais tipos de controle estão disponíveis?
Após fazer uma avaliação de sua posição
no quadro acima, é chegado o momento
de encontrar as respostas para as seguintes perguntas: Quais tipos de controles lhe
estão disponíveis? Quais deles atendem às
suas necessidades?
Pais com os perfis b e c entendem a
necessidade dos chamados controles parentais. E o pai na primeira categoria? Há,
provavelmente, dois tipos diferentes de
pessoas dentro desta categoria: aqueles
que possuem filhos bem comportados e
que, no momento, parece tudo correr bem,
e os que acham que seus filhos são muito
bem comportados e que raramente farão
alguma coisa de errado.
Quase todos os pais consideram os seus
filhos perfeitos e acreditam que nunca farão nada de errado. Outra versão desse
sentimento é que eles creem que alguns
problemas só acontecem com filhos de outras pessoas. Seria conveniente, por um
momento, largar a “corujice” de lado e enfrentar a realidade: o seu filho vai fazer algumas dessas coisas também. Afinal, as
crianças são “projetadas” para explorar e
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descobrir o que é a vida. Não é mesmo?
Conte com isso. Em algum momento, a
questão sobre o controle do conteúdo que
chega da Internet será colocada. Quer testar? Experimente colocar a palavra “sexo”
no Google ou qualquer outro mecanismo de
busca. E se o seu filho clicar algum deles?
Você vai se sentir confortável?
Aí começa o trabalho para orientá-los.
Com essa postura, comece a dar uma olhada no que está acontecendo. Use algumas
ferramentas que estão disponíveis hoje.
Elas serão de grande utilidade para ajudá-lo
na tarefa de gerenciar e monitorar as atividades de seus filhos on-line.
Em primeiro lugar, é essencial entender
que as leis mudam de país para país (e nos
Estados Unidos até de estado para estado).
No geral, no entanto, há um consenso de
que os pais têm o dever de oferecer segurança a seus filhos. Não se trata de bisbilhotar a intimidade de outras pessoas (isto
é crime!).
Caso você possua bem clara a noção acima, veja o que pode fazer para zelar pela
saúde física e emocional da prole.
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Limite o Tempo de
Navegação
Existe uma quantidade de tempo saudável para ficar conectado para adultos, adolescentes e crianças. Defina quantas horas seus filhos podem ficar on-line e em quais momentos do dia. Considere o tempo que precisarão usar a web para pesquisa e também o
tempo para eles se relacionarem com os amigos remotamente.

Filtre o Conteúdo
Muitas empresas criaram bancos de dados de sites e os agruparam em categorias para
ajuda-los a escolher o material mais adequado para seus filhos. Há uma lista de, pelo menos, 60 perfis. Eles bloqueiam assuntos como: drogas, sexo e terrorismo, entre outros.
Mas é imprescindível configurá-los para você, pois existem categorias subjetivas. Elas
dependem do seu jeito de olhar o mundo, sua religião e posturas éticas e morais. Com
os filtros corretos, você tem o controle do conteúdo até determinado grau. Pesquise os
produtos disponíveis para facilitar seu trabalho. O ideal é escolher aqueles que trazem
modelos predefinidos ou que fazem recortes baseados em faixa etária.

Listas Negras e Brancas
Além dos filtros de conteúdo, por categoria ou idade, você também deve usar as funcionalidades do software, que permitem excluir ou incluir endereços de sites manualmente. Este recurso lhe permitirá criar uma lista negra de sites, que eles não poderão
acessar. Ao mesmo tempo, é possível direcionar a navegação deles para uma lista de sites
que você considera que tenha conteúdo adequado para eles.

www.avgbrasil.com.br
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Fique de Olho nos
Games
Os consoles de alguns games podem realmente dar algum trabalho. Geralmente, eles
oferecem controles tênues relativos aos jogos que cada faixa etária pode entrar. Nem
sempre é possível ter detalhes sobre a navegação dos filhos, mesmo na última geração
de jogos. As configurações dos consoles não seguem padrão algum e variam de marca
para marca. Dessa forma, será prudente uma dedicação sua redobrada, caso considere
crítico esse gerenciamento de conteúdo.

Cuidado com os
Dispositivos Móveis
O controle de navegação deve se estender a outros dispositivos. Checar o histórico de
navegação nos vários dispositivos a que seu filho tem acesso é um bom começo, seja ele
um PC, smartphone ou tablet.

Escolher Palavras-Chave
O controle de navegação deve se estender a outros dispositivos. Checar o histórico de
navegação nos vários dispositivos a que seu filho tem acesso é um bom começo, seja ele
um PC, smartphone ou tablet.

Não Esqueça o
Bate-Papo
Muitas crianças adoram conversar via chat ou Instante Messenger. Até aí, tudo bem.
Mas é necessário que sua ferramenta inclua esse monitoramento. Além disso, o programa deve ter inteligência suficiente para ajudá-lo a bloquear o seu número de telefone,
endereços de e-mail ou quaisquer dados pessoais.

www.avgbrasil.com.br
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Pais no controle
• pesquisa realizada em 2011 com 4.400 pais com filhos entre 14 e 17 anos, em 11 países

44% dos pais estão

Mais de um terço dos pais
temem que as atividades de
seus filhos nas redes sociais
possam prejudicar em futuras
oportunidades de trabalho

usando o Facebook
para controlar
seus filhos sem seu
consentimento

Menos da metade dos
entrevistados se preocupam
com a possibilidade das
fotos de seus filhos serem
postadas junto à sua
localização geográfica;

18+

Quase metade dos
entrevistados acredita que
as escolas são efetivas no
ensino dos princípios da
navegação segura

Um quinto dos pais suspeita
que seus filhos estejam
acessando pornografia no
computador e mensagens
explícitas ou abusivas em seus
perfis nas mídias sociais

Há uma tendência
de que os pais sejam
“amigos” dos filhos
no Facebook

Quase um quarto das
crianças teve a imagem da
ultrassonografia divulgada
pela internet por seus pais,
deixando seu primeiro rastro
digital antes mesmo de nascer.

As crianças adquirem
identidade digital por
volta dos seis meses
de idade

www.avgbrasil.com.br
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44% dos pais de adolescentes entre 14 e 17 anos estão
usando o Facebook para controlar seus filhos sem seu
consentimento, tendência crescente de relacionamento
entre pais e filhos via internet.

Aos 11 anos, as crianças atingem a maturidade
digital, 6 em cada 10 pais acessam o computador
dos filhos sem que eles saibam.

Enquanto 41% das crianças da faixa etária
conversam com seus amigos pela internet,
50% dos pais afirmam utilizar softwares
para controle de acesso dos filhos à rede.

69% das crianças sabem usar o mouse,
enquanto apenas 11% conseguem
amarrar os sapatos.

A média de idade para as crianças
adquirirem presença online, por
meio de seus pais, é de seis meses.
Mais de 70% das mães dizem que
postam/postaram imagens de seu
filho para compartilhar com seus
amigos e familiares.
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24

be
available
www.avgbrasil.com.br

25

be
available

O Mercado Cresce

E

m um mercado global como o de
hoje, as transações físicas vêm
sendo cada vez mais substituídas
pelas compras no ambiente on-line, onde os consumidores podem
pesquisar por melhores preços, produtos e
formas de pagamento.
Um novo tipo de compra ainda vem crescendo e promete aumentar nos próximos
meses: aquelas feitas on-line via mobile.
Por meio de aplicativos para dispositivos
móveis, o consumidor pode pesquisar um
produto, comparar preços, checar sua conta
bancária e realizar uma compra, tudo isso “da
palma da sua mão”!
Fazer compras de casa, de seu computador ou smartphone, o consumidor economiza
tempo e o trabalho de dirigir até um shopping
ou centro de compras, enfrentar o trânsito,
encontrar um lugar para estacionar, sem falar
no valor dos estacionamentos. Além disso, o
volume de informações sobre os produtos é
muito maior on-line do que off-line.
Hoje, com o uso de aplicativos que escaneiam códigos de barras ou QR code, o consumidor tem acesso a informações de produtos
e pode conferir seu preço em diversas lojas
virtuais ou físicas, além de ler depoimentos e
dicas sobre eles.
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Dicas de Segurança para compras online
Em primeiro lugar, certifique-se de estar em um site seguro, que possua um endereço “https”
e o símbolo do cadeado fechado na parte inferior.
Alguns órgãos reguladores têm regras para as atividades de e-commerce, pesquise sobre essas normas.
Sites como o Reclame Aqui disponibilizam rankings sobre pós-vendas e qualidade dos sites de e-commerce em geral.
Pesquise esses rankings para garantir uma compra mais segura.
É sempre uma boa ideia pesquisar sobre o vendedor ou as lojas on-line antes de fazer qualquer compra. Na própria web,
você conseguirá descobrir se outros consumidores tiveram algum problema com aquele site.
Do ponto de vista de segurança, os dispositivos móveis devem ter o mesmo tratamento dos computadores: certifique-se de
possuir um bom antivírus e verifique qualquer arquivo antes de fazer um download.
Alguns aplicativos mobile podem corromper seu aparelho, copiar senhas, guardar informações de cartões de crédito e
deixar outras informações disponíveis para hackers.
Em qualquer atividade on-line, cuidado ao usar computadores ou redes de Wi-Fi públicas, pois não é difícil para
outros usuários terem acesso ao que você estava vendo ou comprando. Tenha a máxima cautela para não colocar suas
informações em risco salvando senhas em computadores que não são seus.
Lembre-se que, ao fazer transições bancárias e comerciais on-line, você estará sendo alvo de outros sites de comércio
eletrônico e de anúncios digitais. Cuide-se para não cair na tentação de comprar mais coisas do que de fato precisa e
para não se deixar levar pelo excesso de ofertas de produtos com o seu perfil de consumo.

www.avgbrasil.com.br
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Crianças e o cyberbulling
• Questionário aplicado a 2,2 mil mães em países da Europa, América, Ásia, no ano de 2011

Para 35% das crianças
entre seis e sete anos
a vida social online
inclui conversar com
amigos via internet

Entre crianças de
seis a nove anos,
51% usam algum
tipo de rede social

Uma em cada seis
crianças, entre
seis e nove anos, já
enfrentou situações
de cyberbullying

A maior parte das crianças
alcança a maturidade digital habilidade similar à de um adulto
quando o assunto é tecnologia por volta dos 11 anos de idade

47% das crianças
entrevistadas têm uma
vida “social” ativa na
internet, e passam, em
média, três horas e meia
por semana conectadas

Apenas 56% dos pais
estão cientes do que seus
filhos fazem na internet
e utilizam algum tipo de
programa de segurança
no computador

33% dos pais admitiram
não ter qualquer
controle sobre o
computador
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A questão da privacidade é sempre
uma questão delicada

A

questão da privacidade será
uma das mais sérias questões
sobre os direitos do cidadão
em um mundo conectado.
Alguns afirmam, de maneira
pessimista, que no ambiente digital ela será
zero. A AVG publicou um eBook de autoria
de Jim Brock, seu vice-presidente, para produtos de privacidade.
Como evangelista do tema, Brock tem
como missão dizer aos usuários e ao mercado o que precisa ser falado, mesmo que
não seja aquilo que eles gostariam de ouvir.
Recentemente, no blogue que mantém
no site da AVG, Brock comentou a mudança de política de privacidade anunciada pelo
Facebook relacionada à forma como os adolescentes podem usar o serviço. Anteriormente, os adolescentes (de 13 a 17 anos) só
podiam ter fotos disponíveis para “amigos”
ou “amigos de amigos”.
Esta configuração garantia aos pais
que as atividades de seus filhos não estariam disponíveis publicamente. Caso caísse
em domínio público, qualquer informação
poderia ser vista, capturada e armazenada
por estranhos.
Com as mudanças, o Facebook permitiu
aos adolescentes escrever posts públicos e
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compartilhar fotos com o público (embora
estejam limitados a “apenas amigos”, por
padrão).
Deixando de lado as especulações por
trás da decisão do Facebook, a nova política representa um desafio para os pais. Por
meio da ferramenta de Graph Search, imagens públicas, comentários e status podem
ser acessados por qualquer pessoa.
A questão da privacidade relacionada
aos filhos menores e adolescentes é sempre uma questão delicada. Mas ela é também crítica com relação a pessoas adultas.
Ninguém gosta de ter suas informações
confidenciais tornadas públicas. Todo cuidado é pouco na hora de expor alguns dados nas redes sociais.
Primeiramente, é muito interessante saber o que está disponível on-line sobre seus
filhos e você. É claro que tudo começa por
uma pesquisa no Google. Existe um serviço especialmente destacado para isso chamado Me on the Web. Por meio dele, você
pode ser notificado quando os seus dados
pessoais (seu endereço de e-mail ou número de telefone, por exemplo) aparecem na
web. Para mais informações, acesse o link
<https://support.google.com/accounts/
answer/1181793>.
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Ferramentas
para
Proteger
a Privacidade
Existem ferramentas especializadas para
impedir que suas informações pessoais sejam coletadas pelos sites que você visita.
Elas proporcionam privacidade à navegação. A AVG oferece duas modalidades: o
aplicativo Do Not Track ajuda a identificar
e bloquear os sites que estão coletando dados sobre suas atividades on-line.
<http://www.avg.com/us-en/do-nottrack>
Outra ferramenta é o PrivacyFix, um aplicativo ou plug-in que funciona com o navegador. Ele verifica a existência de problemas
de privacidade e faz de maneira automática
as correções nas configurações para garantir a sua segurança, além de advertir sobre
novos problemas de privacidade. Por meio
dele, pode-se saber, por exemplo, quando
o Facebook altera a política de privacidade.
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10 dicas para proteger
as crianças online
Manter o computador em algum cômodo da casa em que as
atividades da Internet possam ser acompanhadas de perto.

Manter as crianças fora do Facebook, MySpace, Twitter,
YouTube e outras redes sociais e sites para adultos.

Manter as crianças próximas, conversar com elas. Saber
o que está acontecendo em suas vidas, e procurar por
sinais de novas influências ou angústias. Estabelecer
desde cedo um vínculo de confiança.

Manter um software de controle parental no
computador e atualizá-lo com frequência.

Entender que as crianças sabem mais do que
qualquer um pensa e nunca acreditar que ela sabe
pouco e que não colocará sua vida em risco.

6

7

8
9

Manter uma pasta de sites aprovados pelos pais e que as
crianças podem visitar por conta própria. Estes podem
incluir sites confiáveis de jogos online, como PBSKids.
com ou sites educativos, como Discovery.
Manter um limite sobre quanto tempo a criança passa no
computador. Mesmo com a máxima segurança no local,
nenhuma criança deve passar mais de uma hora on-line.

Manter a si mesmo informado. Siga Larry Magid em
SafeKids.com ou CommonSenseMedia.org para saber
mais sobre segurança para crianças.
Fique de olho nas crianças, especialmente quando
estão acompanhadas de amigos. Muitos adultos
permitem às crianças acesso irrestrito à Internet, o
que pode levá-las a situações nada agradáveis.

10
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Mantenha o seu uso da Internet mais restrito.
Afinal, os adultos também são responsáveis
por, sem querer, colocar a família em risco,
por meio de uma grande exposição.
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