
Recomendação de políticas

Fraude tecnológica 
e exploração em 
linha



A oportunidade

A computação em nuvem está revolucionando a forma como as 
pessoas trabalham, aprendem, interagem e brincam. A educação é 
apenas um exemplo de uma nova geração de serviços baseados em 
nuvem que conecta os estudantes a todo um mundo de informações 
e recursos, enquanto oferece aos professores novas maneiras de 
ensinar.

As redes sociais são outro exemplo, pessoas de todas as idades usam 
uma vasta gama de serviços on-line para formar comunidades e se 
conectar com amigos e colegas. Além disso, os serviços em nuvem 
tornaram-se importantes veículos que permitem que as pessoas e 
os governos promovam valores fundamentais, incluindo a liberdade 
de expressão, o engajamento cívico, a privacidade e o livre acesso à 
informação.

O desafio

Ao mesmo tempo, os serviços on-line têm dado origem a novos 
riscos e novos danos em potencial, especialmente para as populações 
vulneráveis, como crianças e idosos. Predadores usam serviços 
baseados em nuvem para criar e distribuir imagens de abuso sexual 
infantil e para aliciar menores para a exploração sexual.

Scammers enganam as pessoas e fazem com que acreditem que seus 
computadores estão infectados por malwares ou vírus inexistentes 
e que devem pagar por serviços de suporte técnico desnecessários. 
Infelizmente, os métodos que os criminosos usam estão se tornando 
mais sofisticados e mais difíceis de detectar.

Recomendação de políticas

Os desafios de proteger as crianças, os idosos e outras populações 
vulneráveis exigem uma resposta coordenada e abrangente. Em 
muitos casos, as leis existentes precisam ser atualizadas para abordar 
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as tecnologias e as ameaças atuais, equilibradas com a necessidade 
de proteger a liberdade de expressão, a privacidade individual 
e a inovação constante. Estes marcos legais atualizados devem 
promover as melhores práticas da indústria e o desenvolvimento de 
ferramentas tecnológicas que os consumidores possam usar para 
ajudar a se proteger. Algumas destas áreas incluem:

Fortalecer e fazer cumprir as leis para impedir a criação da 
exploração e da fraude em linha. Muitas leis existentes que se 
destinam a combater a fraude e a exploração de menores não foram 
escritas para solucionar crimes on-line e, como resultado, não são 
cumpridas rigorosamente. De acordo com o Centro Internacional 
para Crianças Desaparecidas e Exploradas, 35 países ainda não têm 
legislação que trata especificamente das imagens de abuso sexual 
de crianças.19 Dos 79 países que fazem, 26 não tratam de crimes 
cometidos por meio de computadores. Além disso, muitas das leis 
que criminalizam a criação e a distribuição de imagens de abuso 
sexual de crianças não conseguem cobrir o mundo on-line e são 
mal adaptadas às novas táticas de predadores de crianças peritos 
em tecnologia. À medida que os governos atualizam suas leis para 
enfrentar essas novas ameaças, eles devem trabalhar em estreita 
colaboração com os grupos de apoio e defesa aos direitos da criança 
e com os fornecedores de tecnologia que desempenham um papel na 
proteção das crianças e famílias na era digital.

Apoio às parcerias público-privadas. As parcerias público-
privadas são essenciais para lidar com a crescente variedade 
e complexidade das ameaças on-line. Governos, empresas de 
tecnologia e provedores de serviços online devem trabalhar em 
conjunto para desenvolver e compartilhar ferramentas de tecnologia 
e conhecimentos, realizar campanhas de sensibilização, e educar 
o público sobre os riscos on-line. Para abordar a proteção da
criança, os governos devem considerar a adesão à Aliança Global
WePROTECT para Erradicar a Exploração Sexual Infantil on-
line, uma coalizão que inclui 70 países, juntamente com empresas
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de tecnologia e organizações da sociedade civil envolvidas na 
erradicação da exploração sexual e do abuso infantil online.

Promoção da cooperação internacional. Cada vez mais, crimes 
on-line envolvem criminosos de um país e vítimas de outro, o que 
pode dificultar a repressão eficaz. Novos acordos internacionais e 
tratados modernizados de assistência jurídica mútua são necessários 
para fortalecer a cooperação transfronteiriça, a troca de informação, 
e o cumprimento das leis.

Promoção da educação do consumidor. Muitos crimes on-line 
podem ser evitados se as pessoas estiverem mais bem informadas 
sobre como identificar ameaças e se proteger. De acordo com uma 
pesquisa feita com o apoio da Microsoft, um em cada cinco clientes 
experimentaram alguma interação fraudulenta online. A geração do 
milênio está particularmente vulnerável aos e-mails fraudulentos e 
aos anúncios pop-up infectados com vírus. Os governos devem se 
concentrar na educação sobre segurança on-line dos consumidores 
para ajudar as pessoas a identificar ameaças e se proteger, com 
uma ênfase especial em escolas para que os jovens aprendam a se 
defender contra predadores online e atinjam a idade adulta com 
sólidos hábitos de segurança online. Os governos também devem 
considerar juntar forças e promover campanhas de sensibilização, 
como “STOP. THINK. CONNECT.” - Uma parceria público-privada 
global que oferece orientação básica aos cidadãos sobre hábitos e 
práticas on-line seguras.

Apoio à auto regulação da indústria. Ainda que os governos 
trabalhem para enfrentar os riscos associados aos serviços on-
line, eles podem promover um ambiente de inovação tecnológica 
e de autorregularão da indústria que oferece flexibilidade para 
responder à rápida evolução das ameaças on-line, que pode ser 
difícil de acompanhar apenas através de legislação. Os governos e a 
indústria devem trabalhar juntos para estabelecer os princípios de 
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segurança e os prestadores de serviços devem ter a oportunidade e a 
responsabilidade para determinar os meios de implementação.


