
Dicas essenciais para proteger sua privacidade online 

 

A web é um lugar imprevisto, onde há muitos aproveitadores a espera de 
vitimas. A segurança nela é escassa, apenas com um isolamento total você consegue 
mantê-la 100% segura. 

 

VPN’s, criptografia e autenticação em suas etapas são técnicas simples, e 
eficazes, para proteger suas informações e dificultas a vida dos malfeitores. São 
algumas das técnicas que podem ser aplicadas. 

 

Linha mais segura 

Um dos piores erros que você pode cometer é quando o assunto é segurança 
online é acessar o email, banco, rede sociais e qualquer outro serviço em que você 
estabeleça uma conexão. Assinar um serviço de rede virtual privada (VPN) pode 
estabelecer-te uma segurança mais significativa. As VPN’s servem como um túnel 
criptografado que impedem que os malfeitores se coloquem entre você e o restante 
da rede, tentando roubar seus dados de login ou outras informações que você possui. 

 

 



 

 

 

 Embora as VPN’s sejam uma boa forma de ter mais privacidade, a maioria delas 
não são capazes de impedir que os sites que você acessa, como Facebook, Google 
entre outros registrem sua atividades neles. 

 

 

Tenha uma boa segurança 

 Um bom antivírus é essencial em sua maquina e o Marlwarebytes, é um 
programa de varredura sob demanda, ou seja ele só analisa sua maquina quando você 
solicita, foca em ameaças ainda desconhecidas por outros produtos de segurança ou 
seja você precisa de mais um programa para a segurança.  

 

 

 

 



 

Use um antivírus de qualidade  

 Hoje um dos melhores antivírus é o avast, mas infelizmente sua versão gratuita 
é escassa, sua versão de pro avast está cada vez melhor e merece estar sendo citado 
aqui. Com sua interface muito simples, você não encontra dificuldade para bloquear 
aquele malware ou spam que permanecesse em sua máquina, O avast está com 
varredura em tempo real aprimorada e inclui em seu pacote pró, em seu navegador 
ele identifica rapidamente arquivos suspeitos e anormais. O preço dele hoje para um 
ano de adesão está entre U$:45,00. Mas com certeza seu nível de preocupação com os 
vírus irão reduzir.  



Fonte: http://pcworld.uol.com.br/dicas/2013/11/18/tres-tecnicas-essenciais-para-proteger-
sua-privacidade-online/ 

http://pcworld.uol.com.br/dicas/2013/09/20/como-proteger-seu-pc-contra-as-armadilhas-
dos-malfeitores/ 

http://pcworld.uol.com.br/dicas/2013/10/11/monte-o-pacote-de-seguranca-definitivo-sem-
gastar-nada/ 


