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O que são os ataques de mensagens? 
 
Smishing (uma palavra que combina SMS e phishing) são ataques que ocorrem quando os atacantes 
cibernéticos usam SMS, mensagens de texto ou tecnologias de mensagem parecidas para induzi-lo a 
realizar uma ação que não deveria. Talvez eles o enganem para fornecer os detalhes do seu cartão de 
crédito, façam com que ligue para um número de telefone para conseguir seus dados bancários ou o 
convençam a preencher uma pesquisa online para coletar seus dados pessoais. Assim como nos ataques 
de phishing de e-mail, os cibercriminosos costumam brincar com suas emoções para forçar você agir, 
criando um senso de urgência ou curiosidade, por exemplo. No entanto, o que torna os ataques de 
mensagens tão perigosos é que há muito menos informações e menos indícios em um texto do que em 
um e-mail, tornando muito mais difícil detectar se algo está errado.  
 
Um golpe comum é uma mensagem dizendo que você ganhou um iPhone e que basta clicar em um link e 
preencher uma pesquisa para recebê-lo. Na verdade, o celular não existe e a pesquisa foi criada para 
coletar seus dados pessoais. Outro exemplo seria uma mensagem informando que um pacote não pôde 
ser entregue com um link para um site no qual é solicitado que você forneça as informações necessárias 
para concluir a entrega, incluindo os detalhes do seu cartão de crédito para cobrir "taxas de serviço". Em 
certos casos, esses sites podem até solicitar que você instale um aplicativo móvel não autorizado que 
infecta e toma o controle do seu dispositivo. 
 
Às vezes, os cibercriminosos podem até combinar ataques por telefone e mensagens. Por exemplo, você 
pode receber um SMS urgente do seu banco perguntando se você autorizou um pagamento suspeito. A 
mensagem pede que você responda SIM ou NÃO para confirmar o pagamento. Se você responder, o 
cibercriminoso agora sabe que você está disposto a se envolver e ligará para você fingindo ser o 
departamento de fraude do banco. Eles então tentarão dissuadi-lo de suas informações financeiras e de 
cartão de crédito, ou até mesmo de login e senha da sua conta bancária. 
 

Identifique e pare os ataques de mensagens 
 
Confira aqui algumas perguntas que você deve fazer a si mesmo para identificar os indícios mais comuns 
de um ataque de mensagens: 

● A mensagem cria um tremendo senso de urgência tentando apressá-lo ou pressioná-lo a tomar 
uma atitude? 

● A mensagem está direcionando você a sites que pedem seus dados pessoais, cartão de crédito, 
senhas ou outras informações confidenciais as quais não deveriam ter acesso? 
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● A mensagem parece ser boa demais para ser verdade? Não, você na verdade não ganhou um novo 
iPhone de graça. 

● O site ou serviço vinculado obriga você a pagar utilizando métodos menos comuns, como Bitcoin, 
cartões-presente ou transferências pela Western Union? 

● A mensagem pede o código de autenticação multifator que foi enviado ao seu telefone ou gerado 
pelo seu aplicativo bancário? 

● A mensagem é equivalente a um "número errado?" Em caso afirmativo, não responda nem tente 
entrar em contato com o remetente; apenas exclua 

Se você receber se assustar com uma mensagem de uma organização oficial, verifique isso diretamente 
com a mesma. Não use o número de telefone incluído na mensagem, use um número de telefone 
confiável. Por exemplo, se você receber uma mensagem de texto de seu banco informando que há um 
problema com sua conta bancária ou cartão de crédito, entre em contato diretamente com o banco ou a 
empresa de cartão de crédito acessando o site ou ligando diretamente para eles usando o número de 
telefone na parte de trás do seu cartão de débito ou cartão de crédito. Lembre-se também de que a 
maioria das agências governamentais, como agências fiscais ou de aplicação da lei, nunca entrará em 
contato com você  por meio de mensagem de texto, apenas por correspondência. 
 
Quando se trata de ataques de mensagens, você é a sua melhor defesa. 
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Recursos 
Parar esse Phish:https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/stop-phish 
Engenharia Social: https://www.sans.org/newsletters/ouch/social-engineering-attacks/ 
Vishing- Ataques de telefonemas e golpes: https://www.sans.org/newsletters/ouch/vishing 
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