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Em vez de armas, os bandidos da internet usam o seu computador para limpar a sua conta 
bancária 
 
 
O publicitário paulistano André Frasca passava o fim de semana na casa de um tio no ano 
passado, quando lembrou de pagar uma conta e lhe pediu o computador emprestado. Fez três 
tentativas de entrar na página do site do banco Itaú, inserindo o número da conta e a senha 
do internet banking e desistiu quando a página pediu o número da senha do cartão magnético. 
Na segunda-feira seguinte, recebeu um telefonema da gerente de sua agência, contando que a 
conta dele teve movimentações fora do comum, como pagamentos de contas de terceiros e 
saques que deixaram seu saldo negativo. No total, o desfalque foi de R$ 4.500, totalmente 
ressarcido pelo banco, que pediu apenas uma declaração assinada por Frasca, afirmando que 
não havia feito ou autorizado essas transações. “Não precisei fazer nada, nem me 
questionaram”, conta ele.  
 
As instituições financeiras brasileiras já se acostumaram com esse golpe, conhecido como 
phishing. “É a arte de enganar por e-mail”, resume Marcelo Fiori, diretor de tecnologia da 
Open CS no Brasil. É uma arte custosa: apenas no Brasil, esses golpes causaram prejuízos de 
R$ 300 milhões em 2005, segundo estimativa da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 
As instituições financeiras pouco podem fazer, porque o roubo não ocorre nos seus sistemas. 
“O phishing existe porque os bancos se protegem e os bandidos identificaram o elo fraco da 
corrente, o usuário final”, diz Rogério Morais, presidente da Internet Security Systems no 
Brasil, em São Paulo. 
 
O termo phishing (corruptela do verbo to fish, pescar, em inglês, com o “f” escrito com “ph”) 
surgiu pela primeira vez em 1996, quando os usuários da AOL nos Estados Unidos começaram 
a receber mensagens de scammers, como são conhecidos os ladrões de informações digitais. 
Daí em diante, os sistemas de segurança da informação dos bancos evoluiu e os bandidos 
virtuais sofisticaram seus golpes. Eles enviam spam (e-mails não-solicitados) com iscas 
sedutoras ou ameaçadoras para “pescar” clientes desprevenidos, que são “convidados” a 
fornecer dados como senhas, contas bancárias, números de cartão de crédito ou o nome de 
usuário em sites como Ebay ou Amazon.  
 
Quando um usuário abre um e-mail scam e clica em um link que leva a uma página criada 
pelos scammers, sem perceber ele está baixando para sua máquina programas espiões 
(spyware), como keyloggers ou mouseloggers, que copiam toda a informação que o usuário 
digita ou clica no computador e a envia a um outro aparelho controlado pelos bandidos. 
Programas especialistas identificam os dados bancários, cartões de crédito e senhas. Outra 
tática é usar “cavalos de tróia”, programas que detectam quando a máquina infectada acessa o 
internet banking e disparam uma página falsa, idêntica à original, onde o usuário digita os 
dados que os bandidos precisam para esvaziar as contas. “Copiam tão bem que não há o que 
fazer”, diz Morais, da ISS. 
 
A sofisticação do phishing é tanta que já simula as novas técnicas dos bancos para a dupla 
autenticação para fazer as transações, como os teclados virtuais onde os números e letras são 
embaralhados para digitar uma senha adicional. O truque é enviar uma janela falsa cobrindo 
apenas aquele teclado e capturar os dados. Os bancos criaram novas modalidades de entrada 
de usuários, com dupla senha, teclados virtuais e cartões com senhas temporárias. Alguns 
bancos também fornecem tokens, pequenos aparelhos parecidos com memórias portáteis, que 
geram uma senha alfanumérica e aleatória, que está sincronizada com o sistema do banco. 
Mesmo que o hacker capture a senha, ela só é válida por um minuto, tempo suficiente para o 
correntista se conectar com segurança ao banco. 
 
 



O Brasil é uma das principais bases de atuação das quadrilhas. No site da associação Anti-
Phishing Working Group (APWG), vários exemplos desses scams mostram que o destino das 
informações roubadas são computadores no Brasil. No final do ano passado, a Operação 
Pégasus da Polícia Federal brasileira prendeu 114 piratas virtuais em sete Estados, 
responsáveis por golpes de R$ 80 milhões. Em 2004, outra quadrilha foi presa, acusada de 
desviar R$ 240 milhões de correntistas brasileiros. 
 
Uma pesquisa da Unisys Corporation realizada em oito países, indica que o Brasil é o terceiro 
país com maior incidência de fraudes por mil clientes, com 9%, atrás dos Estados Unidos 
(17%) e Reino Unido (11%). “O crescimento do phishing é realmente preocupante”, admite 
Fernando de la Cuadra, editor técnico internacional da empresa de segurança online espanhola 
Panda Software.   
 
 
Em geral, os bancos preferem resolver rapidamente os casos de roubo por phishing. Primeiro, 
procuram certificar-se que não é uma autofraude, por exemplo, de um parente ou amigo do 
cliente que pegou a senha, o que não é incomum. Caso seja comprovada a boa fé do cliente, 
ele é ressarcido rapidamente. “Até para evitar dispendiosos expedientes jurídicos-legais e o 
dado de imagem associado”, diz William Salasar, superintendente de comunicação da 
Febraban.  
 
Para de la Cuadra, da Panda, os bancos fazem até mais do que deveriam: “A responsabilidade 
é dos usuários.” Para provar a tese, ele conta uma experiência feita na Espanha. Duas pessoas 
elegantemente vestidas ficaram na porta de uma agência bancária e pediam aos clientes que 
se identificassem com o cartão de crédito para entrar. “Por cinco minutos,  todos mostraram 
seus cartões a estranhos.” 
 
É o que ocorre na prática. O tio de André Frasca não sabe como seu computador foi infectado, 
e o sobrinho forneceu os dados sem perceber, confiando no site que via na tela. “O dinheiro 
voltou à minha conta e a história acabou. Acho que o banco fez isso para preservar a sua 
imagem”, acredita. Mas o banco não teve o mesmo final feliz de Frasca. Os bandidos virtuais 
embolsaram o dinheiro e o banco somou a quantia às suas despesas. Enquanto houver 
usuários descuidados, haverá campo farto para os phishers, e a sociedade pagará a conta.  
 
Com Diego Fonseca, da Cidade do México 
 
Como evitar o golpe 
 
> Desabilite a visualização automática de mensagens no programa de correio e deixe a 
ferramenta anti-spam fazer a primeira limpeza. 
 
> Se o assunto ou o remetente da mensagem parecerem estranhos, apague-a. 
 
> Caso fique em dúvida, abra a mensagem e verifique o endereço do remetente: instituições 
financeiras não mandam e-mail por serviços gratuitos. 
 
> O design do e-mail e das páginas de phishing está cada vez mais verossímil. Os hackers 
copiam facilmente os logotipos dos sites originais. Desconfie  sempre.  
 
> Passe o mouse em cima dos links do e-mail. Na barra do pé da janela aparece um endereço. 
Veja se há alguma extensão “.exe”, “.scr” ou “.zip”, que indicam programas que roubam 
informações. Delete a mensagem e limpe a lixeira do correio. 
 
> O scam que simula um cartão virtual leva a página de internet, onde está o link que baixa o 
programa malicioso. Em geral, o remetente é “um amigo” ou um nome comum. 
 
> No internet banking, as páginas usam servidores seguros. Confira se há um ícone de 
cadeado na barra inferior da janela e se o endereço começa com https://  



> Scams sofisticados evitam esses truques, apelando para ameaças de corte de serviços ou 
apontando dívidas exageradas para propor negociação. É uma artimanha de “engenharia 
social”, que conta com a ingenuidade ou medo do usuário. 
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