
Levando em conta que, na média, um usuário tem 18 contas na 
Internet e tem o costume de reutilizar senhas nestas contas, a 

violação de dados de uma conta para levar ao acesso de mais de 
uma dúzia de outras contas. (2)

DIA 0

DIA 200

DIA 500

DIA 2

Infelizmente,

O criminoso descobre 
uma vulnerabilidade

O criminoso rouba 
os seus dados

DIA 3
Os dados roubados 
são compartilhados 

com um time

Começa o Roubo da 
Identidade!

Dados roubados são vazados para 
a Dark Web

Dark Web Scanners começam a 
detectar os dados

Dados roubados 
acabam em 

“Combo lists”

Dados roubados são vazados para a 
Internet pública

UM ATACANTE

TIME DE ATACANTES

AMIGOS DOS ATACANTES

CENTENAS DE ATACANTES

MILHARES DE ATACANTES

violações são identificadas
todos os dias. (1)

A LINHA DO TEMPO 
DE UMA VIOLAÇÃO

ESTES SÃO 
SEUS DADOS

Há muitos dados como esses, mas esses são os 
seus. Com ele, você abre contas bancárias, solicita 

crédito, compra carros, e até uma casa.

se algum criminoso rouba os 
seus dados, ele pode usá-los 

para assumir o controle de suas 
contas, saquear sua identidade 

e deixá-lo com o prejuízo.

Dados como os seus são 
vazados—todos os dias. 

LIteralmente. 

E seus dados podem facilmente ir parar nas mãos de 
milhares de atacantes mesmo antes de você se dar 

conta que foi roubado.

Como seus dados roubados podem se espalhar 
para criminosos em todo o mundo?
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Se você se lembra de suas senhas, 
provavelmente elas não são fortes o 

suficiente para proteger as suas contas.

A melhor senha do mundo ainda pode ser 
comprometida se não estiver devidamente 
protegida  pelo site em que você confiou.

ESQUEÇA AS SUAS 
SENHAS 

Use um serviço confiável que o ajude a 
identificar se suas informações estão 

disponíveis em algum lugar da dark web. 

AJA RÁPIDO

HABILITE PROTEÇÃO 
EXTRA EM SUAS CONTAS 
COM A AUTENTICAÇÃO 

EM 2 FATORES

(1) Entre Janeiro de 2005 e Outubro de 2019, a Privacy Rights Clearinghouse registrou 9.705 violações 
 de dados ou 1,8 por dia.
(2) A Pesquisa F-Secure Identity Protection Consumer (B2C), Abril 2020, realizada em cooperação com  
 o parceiro de pesquisa Dynata, 10 países (USA, Japão, Reino Unido, França, Alemanha, Holanda, Itália, 
 Suécia, Brasil, México, África do Sul), 400 participantes por país = 4.000 participantes (acima de 25 anos)

O INCRÍVEL 
ALCANCE DE UM 
VAZAMENTO DE 

DADOS
Como suas informações pessoais trafegam de 

um atacante para milhares de outros


