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Protegendo seus Dispositivos Móveis
Visão Geral

Seus dispositivos móveis são uma maneira incrível e fácil de se comunicar com os amigos, fazer compras ou utilizar
o banco on-line, assistir filmes, jogar e realizar uma infinidade de outras atividades. Como os seus dispositivos são
uma parte importante de sua vida, aqui estão alguns passos simples para manter você e seus dispositivos seguros
e protegidos.

Protegendo seus Dispositivos

Pode ser uma surpresa saber que o maior risco para seu dispositivo móvel não são hackers, mas sim provavelmente
você. É muito mais provável que você o perca ou esqueça em algum lugar do que alguém o invada. A primeira coisa
que você deve fazer para proteger seus dispositivos é ativar o bloqueio automático de tela, muitas vezes chamado
de screenlock. Isso significa que toda vez que você deseja usar seu dispositivo, você primeiro deve desbloquear a
tela, como por exemplo com uma senha forte ou sua impressão digital. Isso ajuda a garantir que, se seu dispositivo
for perdido ou roubado, ninguém possa acessá-lo. Além disso, aqui estão mais algumas dicas para ajudar a proteger
seus dispositivos:

Atualizando

Ative a atualização automática em seus dispositivos para que eles estejam sempre executando a última versão
do sistema operacional e dos aplicativos. Os criminosos estão sempre à procura de novas vulnerabilidades no
software e os fornecedores estão constantemente lançando novas atualizações para corrigi-los. Ao executar o
sistema operacional e aplicativos mais recentes para os dispositivos móveis, você torna muito mais difícil para
alguém invadir seus dispositivos;

Rastreando

Instale ou ative o software para rastrear seu dispositivo móvel remotamente pela Internet. Desta forma, se o seu
dispositivo for perdido ou roubado, você poderá se conectar a ele através da Internet e encontrar sua localização,
ou no pior caso limpar remotamente todas as suas informações nele contidas;

Aplicativos Confiáveis

Faça o download somente de aplicativos que você realmente precisa e utilize fontes confiáveis. Para iPads ou
iPhones, isso significa baixar aplicativos da Apple App Store. Para o Android, faça o download de aplicativos da
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Google Play e para os tablets Amazon, fique com a Amazon App Store. Embora você possa baixar aplicativos de
outros sites, estes não são examinados e são muito mais prováveis de serem infectados. Além disso, antes de
baixar verifique o aplicativo para ter certeza de que tem muitos comentários positivos e é atualizado ativamente
pelo fornecedor. Mantenha-se longe de aplicativos novos, aplicativos com poucas revisões ou raramente
atualizados. Finalmente, independentemente de onde você obtenha seu aplicativo, uma vez que não precise
mais dele ou não o utilize ativamente, recomendamos que você o exclua do seu dispositivo;

Opções de Privacidade

Ao instalar um novo aplicativo, certifique-se de revisar as opções de privacidade. Por exemplo, o aplicativo
que você acabou de baixar realmente precisa ter acesso a todas às informações de seus contatos e amigos?
Também recomendamos desativar o rastreamento de sua localização em todos os momentos e depois ative
a localização apenas para as aplicações que você achar que precisa. Se você não está confortável com os
requisitos de permissões de um aplicativo, ache um diferente que atenda às suas necessidades. Além disso,
verifique periodicamente as permissões para garantir que elas não mudaram;

Backups

Sempre faça backup de seus dados. Para dispositivos móveis, uma grande parte das suas informações geralmente
é copiada de forma automática, como suas fotos ou mensagens. No entanto, os backups também armazenam
suas configurações, aplicativos e outras informações do dispositivo, tornando muito mais fácil a recuperação de
um dispositivo perdido ou uma transição para um novo;

Trabalho

Quando estiver no trabalho, tenha mais cuidado e nunca tire fotos ou vídeos que possam incluir informações
sensíveis acidentalmente, como imagens de quadros brancos ou telas de computador.
Seus dispositivos móveis são uma ferramenta poderosa, que desejamos que você goste e use. Apenas seguindo
estes poucos e simples passos, você pode manter você mesmo e seus dispositivos seguros por um longo período.

Recursos
Frases de Acesso:				https://www.sans.org/u/A3E
Backup / Restauração: 			https://www.sans.org/u/A3z
Descartando o seu dispositivo móvel:		

https://www.sans.org/u/A3u

Usando aplicativos móveis com segurança:

https://www.sans.org/u/A3p

SANS Security Dica do Dia (Inglês):

https://www.sans.org/tip_of_the_day.php
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