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1) SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO É
PRIORIDADE NA GENIAL
Você pode ficar tranquilo que seus dados estão seguros conosco.

Dica #01: Você sabe o que é Account Takeover?
Account Takeover são roubos de identidade que ocorrem frequentemente com o objetivo de
acessar contas online. É possível identificar essas tentativas em uma sequência de situações
incomuns, como o recebimento de mais e-mails ou SMS confirmando compras debitadas em sua
conta ou realizadas com o seu cartão. Em seguida, o recebimento de mais e-mails ou mensagens.
Aqui, na Genial Investimentos, nossas plataformas passam por constantes atualizações de
segurança, com o objetivo de prestar o melhor nível de serviço aos nossos clientes. Mas saiba que
você também precisa estar muito atento ao uso de suas credenciais de acesso.
Dica: nunca utilize o mesmo usuário/senha para acessar a nossa plataforma em outros serviços
na internet.

Dica #02: Atenção com mídias removíveis desconhecidas.
Uma técnica simples e bastante efetiva utilizada por criminosos chama-se baiting, que consiste no
uso de uma isca - em geral, uma mídia removível infectada com um arquivo malicioso - para se
infiltrar em um ambiente digital de uma empresa ou roubar credenciais da vítima para, assim, ter
acesso a informações privilegiadas

Dica #03: Atenção com suas senhas!
A técnica de shoulder surfing, também conhecida como “espiada por cima do ombro”, é bem
comum no espaço de trabalho e, principalmente, em ambientes públicos (cafeterias, transporte
público, restaurantes etc.). Preste sempre atenção se ao seu redor não há nenhuma outra pessoa
por perto que possa ver a sua tela.

Dica #04: Atenção com atualização e instalação de softwares.
Sempre estar com as atualizações em dia torna mais difícil que cibercriminosos explorem
vulnerabilidades de softwares e sistemas desatualizados. Além disso, sempre escolha baixar
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aplicativos em seu dispositivo pelas lojas oficiais, como o Google Play, a App Store e a Microsoft
Store.

Dica #05: Atenção com o antivírus no smartphone!
Engana-se quem pensa que não é necessário se preocupar com a segurança digital do smartphone.
Devido à grande popularidade desses dispositivos, eles são alvo de ataques constantemente. Por
isso, não deixe de instalar o antivírus, assim, você evita que arquivos maliciosos sejam executados
no seu dispositivo móvel.
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