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Criminosos usam foto de perfil de usuários
• Um número desconhecido entra em contato pelo WhatsApp, mas a foto é de 

uma pessoa familiar;

• O objetivo dos criminosos é o mesmo: enganar usuários que se deixam levar 
apenas pela imagem conhecida no perfil;

• Começa com o criminoso enviando uma mensagem em que diz que trocou de 
número, geralmente por ter deixado o telefone antigo em uma assistência 
técnica. Logo em seguida, pede ajuda à vítima alegando que precisa fazer um 
pagamento, mas que está sem o aplicativo do banco no celular provisório. 

• O final do diálogo, independente da justificativa usada 
será sempre solicitar algum recurso financeiro a vítima;

• O importante é sempre desconfiar de situações que 
envolvem  o pedido de recursos vindas depois de uma 
justificativa qualquer pela mudança de número;
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Criminosos usam foto de perfil de usuários
•Os perfis usados são idênticos aos do alvo, com uma exceção: o número de 

telefone usado;

•Para justificar esse detalhe, os criminosos sempre inventam uma estória e 
usam diversas justificativas para não poder falar através de mensagens de 
áudio ou de vídeo. Convencidas, muitas vítimas caem no golpe diversas vezes 
até perceber que não estão falando com a pessoa que conhecem.

•Para tornar o golpe mais convincente, os criminosos estão usando 
informações pessoais que vão além do RG e CPF: nomes do pai, mãe e do 
parente ou amigo contatado são usados para trazer maior veracidade. 

•Obtenção dos dados para o golpe:
• Vazamentos de dados na Internet;

• Publicações feitas abertamente nas redes sociais;

• Engenharia social.
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Como evitar cair no golpe
• Mesmo que seu perfil esteja protegido, isso não impede que algum de seus contatos seja vítima dos 

golpistas;

• Cuidado aos detalhes: sempre que um contato em sua lista muda de número de telefone, o 
WhatsApp avisa que isso aconteceu. Caso algum conhecido inicie uma conversa e peça alguma 
espécie de transferência ou valor em dinheiro, procure por esse aviso e desconfie se ele não 
aparecer;

• Ligue e faça chamadas por vídeo: por mais convincente que a estória contada seja e por mais 
próxima que a pessoa que pediu recursos possa ser, sempre verifique se é ela mesma que está 
falando. Caso se recuse a fazer ligações telefônicas ou chamadas por vídeo, não prossiga com a 
transferência;

• Preste atenção a possíveis erros ortográficos: cada pessoa possui um jeito único de falar, e os 
criminosos nem sempre se preocupam em reproduzi-lo. Caso as mensagens recebidas de um 
número desconhecido tenham muitos erros, sejam muito insistentes ou pareçam seguir um molde, 
são grandes as chances de se tratarem de um golpe.

• Denuncie: caso você reconheça uma conta falsa no WhatsApp, a denuncie como spam. Para isso, vá 
até as configurações do contato, selecione “Denunciar contato” e escolha entre “Denunciar e 
bloquear” ou somente “Denunciar”
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O que fazer se meu perfil foi copiado?
• Denuncie para o WhatsApp: faça a denúncia para o e-mail support@whatsapp.com. Em até 48 horas, a 

empresa se compromete a enviar uma resposta sobre o caso. Também denuncie no próprio app, a partir 
das configurações do contato, selecionando “Denunciar contato” e escolhendo entre “Denunciar e 
bloquear” ou somente “Denunciar”;

• Não fale com os criminosos: caso você descubra que um criminoso está usando seu perfil, não interaja com 
ele. A melhor opção é bloqueá-lo, para que ele não tenha mais acesso a seus dados, falar diretamente com 
os golpistas irá alertá-los que suas atividades foram descobertas e o usuário pode se expor a novos riscos 
no processo;

• Contate as autoridades policiais responsáveis: caso seu perfil tenha sido usado para aplicar golpes, procure 
os órgãos de proteção devidos para registrar o Boletim de Ocorrência e outras ações cabíveis, inclusive é 
possível registrar a ocorrência na Delegacia Virtual;

• Oculte a foto de perfil para quem não é contato: nas configurações do WhatsApp, vá até a aba 
“Privacidade” e mude para “Meus Contatos” a privacidade da foto de perfil. É possível fazer isso com os 
indicadores de “Visto por Último” e “Recado”, garantindo que somente pessoas permitidas vão ter acesso a 
seu perfil. Com isso, você dificulta o acesso aos materiais usados pelos criminosos nos golpes;

• Ligue sempre a dupla autenticação: embora este golpe não envolva o roubo direto das contas, deixe 
sempre habilitada a autenticação em duas etapas do WhatsApp e nunca informe o código de SMS enviado 
para confirmar seu login a nenhuma pessoa, mesmo que ela insista ser funcionária da empresa.
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