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Introdução
O ano de 2017 foi marcante para o FBI no setor de Internet Crime Com-

plaint Center (IC3). Em 12 de outubro de 2017, o IC3 recebeu o registro 

de chamado de número 4 milhões.

O Relatório sobre criminalidade na Internet de 2017 enfatiza os esforços 

do IC3 no monitoramento de golpes, como Business Email Compromise 

(BEC) — também conhecido como fraude de e-mails, Ransomware, fraude 

de suporte técnico e extorsão. Em 2017, o IC3 recebeu um total de 

301.580 reclamações com perdas relatadas acima de US $ 1,4 bilhão.

No ano passado os tipos de crimes mais prevalentes relatados pelas víti-

mas foram: não-pagamento/não-entrega, violação de dados pessoais e 

phishing. Os três principais tipos de crimes com a maior perda relatada 

foram BEC, confidence/romance e não-pagamento/não entrega.

Histórico do IC3

Em maio do ano 2000, o IC3 foi estabelecido como um centro para rece-

ber denúncias de crimes na Internet. Houve 4.063.933 queixas relatadas 

ao IC3 desde o seu início. Nos últimos cinco anos, o IC3 recebeu uma

média de mais de 284.000 reclamações por ano. As queixas tratam de 

uma ampla gama de fraudes na Internet que afetam vítimas em todo o 

mundo.

Coleta de informações

Após denúncia, as vítimas são encorajadas e muitas vezes dirigidas pela 

polícia para apresentar uma queixa online no site www.ic3.gov. Solici-

ta-se aos queixosos que documentem informações precisas e completas 

relacionadas com o crime na Internet, bem como qualquer outra infor-

mação relevante necessária para apoiar a queixa. Além de denunciar o 
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crime, os reclamantes devem tomar medidas para mitigar futuras perdas.

As vítimas também podem realizar ações como contatar bancos, em-

pre-sas de cartão de crédito e/ou agências de crédito para bloquear e 

congelar contas, contestar cobranças ou tentar recuperar fundos perdi-

dos. Também é muito importante que as vítimas sejam diligentes na re-

visão dos relatórios de crédito para contestar transações não autorizadas, 

além de considerar os serviços de monitoramento de crédito.

Análise

O IC3 é o ponto central para as vítimas de crimes na Internet re-

latarem e alertarem as agências apropriadas para suspeitas de 

atividade criminosa na Internet. O IC3 analisa os dados enviados 

através de seu site e produz produtos de inteligência para desta-

car ameaças emergentes e novas tendências.

Anúncios de serviço público (Public Service Announcements - PSAs), 

alertas de golpes e outras publicações descrevendo golpes específicos 

são postados no site www.ic3.gov. À medida que mais pessoas se cons-

scientizam dos crimes na Internet e dos métodos utilizados para reali-

zá-las, as vítimas em potencial estão equipadas com uma compreensão 

mais ampla dos perigos associados à atividade na Internet e estão em 

melhor posição para evitar cair em esquemas on-line. 

Continue acompanhando este relatório para entender os principais tópi-

cos do relatório de 2017 do FBI!

Conscientização Pública
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Business Email
Compromise/
Fraude de Email

BEC, ou Business Email Compromise, é uma forma sofisticada de golpe 

que geralmente é focado em fornecedores e/ou empresas estrangei-

ras que realizam pagamentos frequentes por transferência eletrônica. 

A variação EAC, Email Account Compromise ou Comprometimento de 

Conta de E-mail, do BEC atinge indivíduos que realizam pagamentos 

por transferência bancária regularmente.

Deve-se notar que, enquanto a maioria das vítimas do BEC e do EAC 

relataram o uso de transferências eletrônicas como seu método regu-

lar de transferência de fundos de negócios, algumas vítimas relataram 

o uso de cheques. Os fraudadores utilizaram o método mais comu-

mente associado às práticas comerciais normais de suas vítimas.

Normalmente, ambas as fraudes envolvem um ou mais criminosos, 

que comprometem contas de e-mail comerciais legítimas  por meio de 

engenharia social ou técnicas de intrusão de computadores para re-

alizar transferências de fundos não autorizadas. Como as técnicas uti-

lizadas nos esquemas BEC e EAC se tornaram cada vez mais semelhan-

tes, o IC3 começou a rastrear esses golpes como um tipo de crime único 

em 2017.

Transferências fraudulentas, conduzidas como resultado do BEC e EAC, 

foram encaminhadas através de contas em muitos países, com uma 
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e impostos comumente conhecidas como formulários W-2 para 

funcionários. 

Em 2016, o golpe evoluiu para incluir o comprometimento de contas de 

e-mail comerciais legítimas e solicitações fraudulentas tas de infor-

mações pessoalmente identificáveis   ou declarações de salários

Em 2017, o setor imobiliário foi fortemente visado, com muitas vítimas 

relatando perdas durante transações imobiliárias.

O BEC e o EAC estão em constante evolução, à medida
que os golpistas se tornam mais sofisticados:

Em 2013, as vítimas indicaram que as contas de e-mail dos Diretores 

Executivos ou Diretores Financeiros de suas empresas foram hackea-

das ou falsificadas. E-mails fraudulentos foram enviados solicitando que 

transferências eletrônicas fossem enviadas para locais fraudulentos. 

Em 2014, as vítimas informaram que as contas de e-mail pessoais es-

tavam sendo comprometidas e as solicitações fraudulentas de paga-

mento foram enviadas para os fornecedores identificados em suas 

listas de contatos pessoais.

Em 2015, as vítimas relataram ter sido contatadas por indivíduos que 

se apresentavam como advogados ou firmas de advocacia instruindo-os 

a fazer transferências eletrônicas secretas ou sensíveis ao tempo. Os 

BECs nem sempre podem estar associados a um pedido de transferên-

cia de fundos. 
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Ransomware
Ransomware é uma forma de malware que visa fraquezas humanas e 

técnicas, em um esforço para tornar inacessíveis dados e/ou sistemas 

críticos.

Fornecido através de vários vetores, incluindo o Protocolo de Área de 

Trabalho Remota, que permite que os computadores se conectem uns 

aos outros em uma rede e phishing.

Em um cenário, os e-mails de spear phishing são enviados aos usuários 

finais, resultando na rápida criptografia de arquivos confidenciais em 

uma rede corporativa. Quando a organização vítima determina que não 

consegue mais acessar seus dados, o ator exige o pagamento de um 

resgate, geralmente em moeda virtual, como o Bitcoin. O autor do golpe 

fornecerá, supostamente, um meio para a vítima recuperar o acesso aos 

dados assim que o resgate for pago.

As iterações recentes visam organizações específicas e seus funcionári-

os, tornando a conscientização e o treinamento uma medida preventiva 

crítica.

O FBI não apoia o pagamento de resgate ao golpista. Pagar um resgate 

não garante que uma organização recupere o acesso aos seus dados.

De fato, alguns indivíduos ou organizações nunca receberam chaves de 

decodificação depois de terem pago um resgate. Pagar um resgate en-

coraja o golpista a visar outras organizações para obter lucro e propor-

ciona um ambiente lucrativo para outros criminosos se envolverem.

As vítimas desses golpes costumam ser baseadas nos EUA e podem ser 

recrutadas para transferir dinheiro ilegalmente em nome de outras pes-

soas. Em 2017, o IC3 recebeu 15.690 reclamações BEC/EAC com perdas 

ajustadas de mais de U$ 675 milhões.
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Fraude de
Suporte Técnico
A fraude de suporte técnico é uma fraude generalizada na qual os crimi-

nosos alegam fornecer suporte técnico, de segurança ou ao cliente em 

um esforço para fraudar indivíduos inconscientes e obter acesso aos dis-

positivos dos indivíduos. 

Existem muitas variações desse golpe, e os criminosos estão constante-

mente mudando suas táticas para continuar com a fraude. Por exemplo, 

além de chamadas telefônicas, telas pop-up e bloqueadas, publicidade 

em mecanismos de pesquisa e sequestro / digitação de URL’s, os crimi-

nosos agora usam e-mails de phishing com links maliciosos ou co-

branças fraudulentas de contas para atrair suas vítimas. 

Os criminosos também se apresentam como uma variedade de difer-

entes representantes de segurança, clientes ou suporte técnico e se 

oferecem para resolver qualquer número de problemas, incluindo 

e-mails comprometidos, contas bancárias, vírus de computador ou oferta 

para ajudar na renovação da licença de software. Algumas queixas re-

centes envolvem criminosos que se apresentam como represen-

Embora o FBI não apoie o pagamento de um resgate, há um entendi-

mento de que, quando as empresas enfrentam uma incapacidade de 

funcionar, os executivos avaliarão todas as opções para proteger seus 

acionistas, funcionários e clientes.

Em todos os casos, o FBI incentiva as organizações a contatar um es-

critório de campo local do FBI imediatamente para relatar um evento 

de ransomware e solicitar assistência.

Em 2017, o IC3 recebeu 1.783 reclamações identificadas como ransom-

ware com perdas ajustadas de mais de US $ 2,3 milhões.
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tantes de suporte técnico para assistência de imposto de renda, GPS, 

impressoras ou empresas de TV a cabo, ou suporte para trocas de 

moeda virtuais.

Em algumas variações, os criminosos se apresentam como agentes do 

governo, que se oferecem para recuperar perdas relacionadas a esque-

mas de fraude de suporte técnico ou solicitar assistência financeira para 

“capturar” os criminosos.

A variação de “reembolso falso” da fraude de suporte técnico está au-

mentando em relatórios e perdas. Nesse esquema, o criminoso entra em 

contato com a vítima oferecendo um reembolso pelos serviços de 

suporte técnico previamente prestados. O criminoso finge reembolsar 

muito dinheiro à conta da vítima e solicita que a vítima devolva a difer-

ença. O processo de “reembolso e devolução” pode ocorrer várias vezes, 

resultando na perda potencial da vítima em milhares de dólares.
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Extorsão
A extorsão ocorre quando um criminoso exige algo de valor de uma 

vítima, ameaçando danos físicos ou financeiros ou a liberação de dados 

confidenciais. 

A extorsão é usada em vários esquemas reportados ao IC3, incluindo

ataques de negação de serviço, esquemas hitman, sextortion (extorsão 

de cunho sexual), esquemas de representação do governo, esquemas de 

empréstimo e violações de dados de alto perfil. A moeda virtual é comu-

mente exigida como mecanismo de pagamento Ele fornece ao criminoso 

uma camada adicional de anonimato ao perpetrar esses esquemas.

Em 2017, o IC3 recebeu 14.938 reclamações relacionadas a extorsão 

com perdas ajustadas de mais de US $ 15 milhões.

Durante esse esquema, se o criminoso puder se conectar aos disposi-

tivos da vítima, o criminoso fará o download dos arquivos pessoais da 

vítima, contendo contas, senhas e dados pessoais, como registros de 

saúde, números de seguro social e informações fiscais. As informações 

são usadas para solicitar transferências bancárias ou abrir novas contas 

para aceitar e processar pagamentos não autorizados. Os criminosos 

também enviam e-mails de phishing para os contatos pessoais da vítima 

no computador da vítima.

Em 2017, o IC3 recebeu 10.949 reclamações relacionadas a fraudes de 

suporte técnico. As perdas reivindicadas totalizaram quase US $ 15 mil-

hões, o que representou um aumento de 90% nas perdas a partir de 

2016. Embora a maioria das fraudes de suporte técnico envolva vítimas 

nos EUA, o IC3 recebeu reclamações de vítimas em 85 países diferentes.
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Crimes por Tipo 2014 - 2017

Fonte: FBI – Relatório IC3 de 2014 a 2017, com valores baseados em dólares (U$).
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Tendências de 2018
Como podemos observar, a grande ameaça crescente para 2018 é o BEC 

(Business Email compromisse), também conhecido como Fraude de 

Email.

Essa tendência é evidente pela facilidade de forjar falsos “remetentes” 

de email, para isso, o golpista se passa por um diretor financeiro, diretor 

executivo ou outra pessoa qualquer da empresa com cargo capaz de 

solicitar algum adiantamento de receita para viagem e/ou depósito para 

algum pagamento.

Tipos de e-mails
forjados
Os e-mails podem ser forjados usando algumas técnicas, ao qual enga-

na-se o destinatário:

Adulterar o “Envelope From”;

Uso de contras de email gratuitas;

Adulterar o “Message From”;

Abuso de Domínio similar;

Comprometimento de contas de email (“roubo” de contas de email);
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Quando o “ENVELOPE FROM” é forjado, a finalidade dele em muitas 

vezes é se passar pelo domínio do destinatário, ou um domínio confiáv-

el ao recebedor, como o Gmail, Outlook, ou até mesmo de um fornece-

dor/cliente ou instituição bancária de confiança.

Adulterar “ENVELOPE FROM”

Com a facilidade de criar conta de email em servidores gratuitos, muitos 

golpistas acabam mandando email de contas gratuitas, tais como 

GMAIL, YAHOO, HOTMAIL/OUTLOOK, etc.

Com isso, eles não precisam se preocupar com camadas de segurança

no email, uma vez que o próprio email gratuito já fornece com a devida 

validação, como SPF, DKIM e até mesmo DMARC.

O spammer/golpista só tem que mandar o email fingindo ser outra pes-

soa/empresa, portanto é importante sempre verificar o remetente de 

e-mails mesmo quando eles vierem de contas como gmail.

Uso de contas de email gratuitas
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Como o campo “ ENVELOPE FROM” não é visível para os usuários que 

não são técnicos (é necessário ver o cabeçalho da mensagem para de-

tectar o ENVELOPE FROM), muitos dos golpistas adulteram o campo 

“MESSAGE FROM”.

Na imagem acima, podemos verificar que o verdadeiro remetente é o 

222-data@mega26.comprivante-rt0801a.website, mas para o usuário (no 

seu leitor de email), aparecerá como Receita Federal 6309.noreplay@re-

ceitafederal.cam.br 

Adulterar “MESSAGE FROM”

Muitos spammers/golpistas mandam email com domínio parecido, en-

ganando o leitor do email.

Repare que o domínio é semelhante, mas não é o mesmo: acme.com 

diferente de acmes.com.

Abuso de Domínio Similar
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Este é o mais difícil de ser detectado, uma vez que por mais que seja 

feita uma inspeção do cabeçalho do email, não terá nenhuma evidência 

de fraude. Por sorte, esta também é a forma  mais difícil do golpista con-

seguir executar. É necessário que o golpista tenha controle sobre a 

caixa de e-mail de alguém.

Geralmente o golpista começa mandando email de phishing, para cole-

tar os dados da pessoa, muitas vezes são aqueles e-mails dizendo que a 

conta do email venceu e que será encerrado o email e para evitar isso, a 

vítima terá que atualizar os dados da sua conta de email.

Uma vez que a vítima mande todas as informações, o golpista consegue 

acessar a caixa de email e começar a efetuar ataques a outras pessoas, 

se passando pela vítima.

Comprometimento de contas de email
(“roubo” de contas de email)
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SOLUÇÃO HSC MAILINSPECTOR
O MAilInscpector é uma solucão de E-mail Gateway que ajuda a proteger as

empresas contra SPAM e Ataques Dirigidos. Utiliza tecnologias de proteção

em tempo real, como machine Learning e Behavior Analysis.

SAIBA MAIS
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de tecnologia da informação. Possui experiência 

em diversas áreas da TI, desde programação até 

suporte técnico. Especializou-se em redes/segu-

rança da informação e participou de projetos 

importantes, como segurança de e-mail da Itaipu 

Binacional. Hoje é focado em projetos de segu-

rança de dados, envolvendo firewall, antivirus, 

antispam e controle de conteúdo. Entre suas 

principais atividades na HSC Brasil está o apoio 

a área de pré-vendas e ministrar treinamentos 

da solução MailInspector.

A HSC é uma empresa brasileira focada no de-

senvolvimento de soluções para segurança da 

informação. Utiliza tecnologias de Machine 

Learning e Behavior Analysis para proteger as 

empresas contra ameaças em tempo real, como 

ataques dirigidos e persistentes. Entre seus prin-

cipais produtos estão o Mail Inspector, uma 

solução para e-mail gateway e o Internet Securi-

ty Suite, uma solução para controle de conteúdo 

Web (Secure Web Gateway).


