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ECONOMIA

Cuidado com ‘Golpe do Contato Quente’
Serasa dá dicas contra fraudadores que dizem conhecer funcionário capaz de acabar com pendências

S

e alguém oferecer
vantagens como retirar as pendências
do CPF na Serasa e
aumentar o seu Score não
tenha dúvidas: é o chamado
“Golpe do Contato Quente”.
A campanha “Sempre Alerta” mostra como os golpistas
agem, mentindo que conhecem um funcionário da Serasa que pode praticar fraudes
mediante pagamento.
Para enganar os consumidores, os criminosos usam
páginas na internet que
nada têm a ver com a área
de finanças, como lojas ou
mercados. Depois de convencerem as vítimas, enviam
boletos de cobrança pelo serviço que fingem terem feito.
Ao receberem o dinheiro, os
estelionatários somem sem
deixar rastros.
A Serasa alerta que even-

PIXABAY

tuais pendências de débito
só podem ser sanadas após
o pagamento da dívida ao
credor e não há cobrança alguma de taxa para isso. O aumento da pontuação do Serasa Score depende de uma
metodologia técnica que
analisa o histórico e o atual
comportamento financeiro
do usuário. Não há possibilidade de a pontuação ser
manipulada.
Outro método usado pelos fraudadores do “Contato
Quente” é vender o Manual
do Score, documento que a
Serasa disponibiliza gratuitamente em seu site para todos os usuários interessados
em consultá-lo.
PÁGINAS RETIRADAS DO AR

Levantamento da própria
Serasa aponta que entre
maio e junho houve um au-

PARA NÃO SER ENGANADO
1 - Não existe maneira de retirar
pendências junto à Serasa sem
pagar a dívida ao credor;
2 - A pontuação do Score segue
hábitos e histórico financeiro do
consumidor que ninguém pode
alterar;
3 - A Serasa não vende Manual
para orientar o uso do Score, muito menos para aumentar a pontuação na ferramenta: as orientações são gratuitas e disponibilizadas no site oficial da empresa;
4 - Os golpistas usam páginas de
assuntos aleatórios nas Redes
Sociais, sem relação alguma com
Criminosos usam páginas que nada têm a ver com a área de finanças

mento de 190% nas menções
de “Contato Quente na Serasa” na internet. Desde setembro de 2020, a empresa conseguiu que as plataformas de
Redes Sociais retirassem do

ar 1.585 páginas na internet
que aplicavam esse tipo de
golpe com o uso indevido do
nome da Serasa.
Somente de janeiro a julho
deste ano, foram eliminadas

Bares querem horário de verão
Comerciantes alegam que medida pode fomentar economia. Governo rechaça ideia
REPRODUÇÃO

Representantes dos setores de
bares e restaurantes voltaram
a reivindicar a retomada do
horário de verão, no entanto,
mais uma vez o governo federal rechaçou a ideia, apesar do
pedido dos empresários. Em
2019, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto para
extinguir o horário e acabar
com o adiantamento de uma
hora no relógio.
Para Paulo Solmucci, presidente-executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), a volta
do horário de verão seria benéfica para o setor. “Enfrentamos momento difícil, que é
a retomada das atividades de
milhões de pequenas empre-

sas que sofreram muito com
a pandemia. O aumento de
faturamento que vem com a
mudança de comportamento
provocada pelo horário de verão faz muita diferença para
quem empreende e trabalha
nos bares e restaurantes. Na
ponta do lápis é mais dinheiro circulando, menos dívidas,
mais empregos sendo gerados”, explica.
A Associação Nacional dos
Restaurantes apoia também
a volta do horário de verão.
O Ministério de Minas
e Energia informou que o
governo não vai retomar o
horário de verão neste ano.
A pasta justificou a falta de
tempo hábil para não voltar

finanças, para atrair mais facilmente suas vítimas;
5 - O criminoso faz algum comentário dizendo que conhece
alguém na Serasa que tirou suas
pendências;
6 - No final ele oferece o contato
no privado;
7 - Ao falar com a vítima, dá o preço pelos serviços e manda um
boleto;
8 - Os boletos pagos vão para a
conta pessoal do golpista.
Todas as dicas para se proteger
estão disponíveis no vídeo do Serasa Ensina.

Não haverá horário de verão

com o adiantamento dos
relógios por três meses. O
governo chegou a iniciar os
estudos para voltar com a
proposta que promete eco-

nomia de energia no verão.
Entretanto, os técnicos da
pasta entenderam ser necessária uma pesquisa mais
aprofundada sobre os efeitos do horário de verão na
conta de luz.
Em nota, a pasta divulgou
que os efeitos da medida são
inexpressivos no consumo
de energia elétrica no país.
“Dado que os impactos do
Horário de Verão ao sistema
elétrico vêm se mostrando
marginais, sobretudo na avaliação dos resultados dos últimos dois anos, se fortalece
a vertente de avaliação da
opinião pública”.
Com informações do portal iG

291 páginas criadas por golpistas. Em contato permanente com os administradores da Meta (Facebook e
Instagram), a Serasa tenta
desestimular a criação de

páginas fakes, mas como
os estelionatários costumam ser ágeis na produção
de fraudes, a empresa recomenda atenção redobrada
do público.

