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Sobre o palestrante
Over 15 years of experiencie in Network Infrastructure and Telecom, Network Support/IT, 
making system security analysis .versed in a variety of operating systems, applications 
and hardware. Skilled and proactive on identification and resolution of critical issues in 
route protocols(OSPF,BGP,ISIS,MPLS), ACCESS-LISTS, HARDENING, UPGRADE.

Security architecture solutions, Security planning, implementation and management, 
Vulnerability assessments.

Master Degree in Computer Engineering at University of Pernambuco (UPE), 
Specialisation in Computer network security (UNINASSAU)
Graduated in Computer Network (UNINASSAU)

Certifications: 

HCNA-HNTD Router & Switch
CCNA- Cisco Certified Network Associate
CCNA Security
CCNA Wireless
CCAI- Cisco Certified Academy Instructor
CCNP Security (firewall)
CCNP Wireless (Voice Over Wireless)
CCNP Wireless (Site Survey)
Comptia Sec+
LPI -1



Conceito

A fraude é um ato ardiloso, com penas previstas no 
código penal brasileiro, que pode causar danos 

irreparáveis à vítima, sejam eles financeiros, psicológicos 
ou até mesmo de imagem. 
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Uma compra é 
fraudada no Brasil a 
cada 5 segundos!



VASTO CAMPO DE ATUAÇÃO
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Panorama!
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C i b e r c r i m i n o s o s 
supostamente ligados 
ao gove rno s í r i o 
abusam do tema 
C O V I D - 1 9 p a r a 
disseminar malware e 
espionar cidadãos

A criatividade 
do Brasileiro é 
bem melhor 
desde oferecer 
cerveja até mais 
banda  
no seu 4G!

Gmail bloqueia diariamente mais 
de 240 milhões de mensagens com 
o tema coronavírus

https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2020/04/23/gatonet-de-lives-engana-fas-de-sertanejos-e-rouba-doacoes-de-
combate-ao-coronavirus.ghtml

Lives falsas com 
QR Codes pa ra 
roubar doações!

https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2020/04/23/gatonet-de-lives-engana-fas-de-sertanejos-e-rouba-doacoes-de-combate-ao-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2020/04/23/gatonet-de-lives-engana-fas-de-sertanejos-e-rouba-doacoes-de-combate-ao-coronavirus.ghtml
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App - Auxílio Emergencial 2020 Falso

A criatividade 
do Brasileiro é 
bem melhor 
desde oferecer 
cerveja até mais 
banda  
no seu 4G!

https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2020/04/23/gatonet-de-lives-engana-fas-de-sertanejos-e-rouba-doacoes-de-
combate-ao-coronavirus.ghtml

Lives falsas com 
QR Codes pa ra 
roubar doações!
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Tentativas por região
Em 2019, a cada R$ 

100 em compras 
realizadas via e-

commerce no 
nordeste, R$ 5,02 

foram tentativas de 
fraude. 
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Cenário atual
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o

2,38%
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o
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A cada RS 100 em 
compras realizadas no 
mês de Maio, R$ 4,55 
foram de origem 
fraudulenta. Ele 
também representou 
10,1% 

Data 
comemorativa

% de Fraudes

Dia dos 
namorados

4,56%

Dia das Mães 4,11%
Dia dos pais 3,62%

Natal 3,38%
Dia das Crianças 3,20%
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Cenário atual

Os consumidores de até 25 
anos são os que estão mais 

expostos nas compras 
online. A cada R$ 100 em 

transações nesta faixa etária, 
R$ 6,29 foram tentativas de 

fraude.
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39,2%60,8%
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A cada 17 segundos 
uma tentativa de  
 Fraude acontece.
(Serasa)



Dicas de segurança

Acompanhe as noticias! 
https://covid.threatintelligence.com.br/  

https://covidcyber.apura.com.br/report.pdf 
https://edusantos33.github.io/ 
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Sempre  
desconfie!

Se não conhece, pergunte se alguém conhece! 
 

https://urlscan.io/

Recebeu arquivo e não sabe se é Legitimo? 
https://www.virustotal.com/

https://covid.threatintelligence.com.br/
https://covidcyber.apura.com.br/report.pdf
https://edusantos33.github.io/
https://urlscan.io/
https://www.virustotal.com/


Obrigado!


