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Como os bancos e as instituições financeiras têm investido muito em tecnologia de segurança, os 
novos golpistas, denominados crackers, estão mudando o foco: o que vale a pena no momento é 
tentar atingir diretamente o usuário 
 
Antigamente as pessoas caíam em golpes nas praças das grandes cidades, do tipo bilhete 
premiado, em que o estelionatário fingia ser uma pessoa humilde e ingênua, com um bilhete 
premiado nas mãos, falso, é claro. Com lábia, o falso matuto vendia o bilhete fajuto para o otário 
da hora. Um outro mais conhecido é do paco, quando os vigaristas observavam que determinada 
pessoa sacava elevada quantia em dinheiro em um banco e a seguiam. Um deles deixava 
propositadamente cair uma folha de cheque de alto valor, ou um pacote de dinheiro falso, visando 
chamar a atenção da vítima, que apanhava o cheque ou o pacote e devolvia ao estelionatário, 
pensando estar ajudando. Um outro aproximava e dizia que viu o acontecido. Neste momento, o 
descuidado se dizia agradecido e oferecia uma recompensa à vítima e ao comparsa, dizendo que 
eles deveriam comparecer a um escritório, levando um bilhete para receber a recompensa. 
Entretanto, solicitava à vítima que deixasse a bolsa com todo o dinheiro, como garantia de seu 
retorno. A vítima entregava sua bolsa com dinheiro e ia buscar sua gratificação... 
 
Com o advento da Internet, os modernos vigaristas migraram para o setor da tecnologia da 
informação. Os bancos e as instituições financeiras têm investido muito em tecnologia de 
segurança. De acordo com estimativas da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as 
instituições estão aplicando cerca de 1,2 bilhão de dólares por ano no sistema para melhorar a 
segurança dos clientes, sejam usuários de cartões ou Internet Banking. Isso tem feito com que os 
crackers mudem o foco. Os bancos têm se tornado alvos muito difíceis. O que vale a pena no 
momento é tentar atingir diretamente o usuário. "Por isso, vem crescendo o número de e-mails 
com cartões apaixonados, denúncia de traição com fotos, cancelamento de CPF ou título de 
eleitor, por exemplo. A fraude eletrônica aposta nos princípios de curiosidade, ganância e 
desconfiança do ser humano", explica o pesquisador do Núcleo de Ciência Forense da Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), Marcelo Lau. 
 
Para ele, entre os principais cuidados, o usuário nunca se deve abrir uma mensagem de 
desconhecidos ou que levante suspeita, principalmente se esta mensagem tiver arquivos anexos. 
Ele também lembra que não se deve acessar sites de bancos ou de comércio eletrônico a partir de 
computadores estranhos, em lan houses ou em hotéis. "É muito comum que estas máquinas 
estejam infectadas por vírus". 
 
Lau ressalta a importância dos programas antivírus e de firewalls. "É muito importante que o 
usuário não informe a sua senha para ninguém e muito menos use celular de terceiros para 
acessar o banco, pois os números digitados ficarão gravados". Nos casos dos e-mails que trazem 
links para fotos ou então o phishing, como são denominados os e-mail falsos que imitam 
mensagens enviadas por bancos e outros estabelecimentos requisitando senhas e dados pessoais, 
o cracker tenta obter acesso remoto à máquina do usuário. "Clicando nos links ou abrindo 
arquivos anexos, o usuário estará instalando em seu micro um programa chamado normalmente 
de cavalo de tróia, que permitirá aos bandidos acessos às informações digitados nesta máquina, 
como número de conta corrente, senhas, documentos etc." 
 
Crescimento da Internet 
 
Os números indicam que, de fato, há um controle pelas instituições financeiras da atividade 
fraudulenta. Para se ter uma idéia, foram registradas, em 2004, aproximadamente 327 mil 
fraudes (cartões e Internet Banking). Também em 2004, foram realizadas pelos usuários do 
sistema financeiro nada menos que 23 bilhões de operações - em termos percentuais, o número 
de fraudes corresponde a somente 0,001% do total de operações. Mostram, também, que os 



usuários demonstram crescente confiança na segurança e comodidade oferecidos pelos sistemas 
de serviços bancários pela Internet. Para se ter uma idéia, de 2003 para 2004, houve um 
crescimento de 56% no total de transações de Internet realizadas por pessoa física e de 40,4% 
nas operações realizadas por empresas. 
 
O Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil (CERT.br) 
divulgou um relatório com o total de notificações registradas durante o ano de 2005. As 
estatísticas apontaram uma queda de 10% no total de notificações, que foram 68.000 em relação 
ao ano de 2004, que totalizou 75.722. O analista do CERT.br, Klaus Steding-Jessen, acredita que 
a diminuição deve-se à redução do número de notificações de casos de worms, que apresentou 
uma redução de 59%, com apenas 17.332 ocorrências. ''É provável que as notificações tenham 
diminuído devido à sobrecarga de trabalho dos administradores, em conjunto com a visão de que 
este incidente se tornou corriqueiro, embora estes ataques continuem sendo um problema''. 
 
A desagradável surpresa ficou por conta das tentativas de fraudes bancárias e financeiras na Web, 
que alcançaram a primeira colocação entre os ataques mais freqüentes. As estatísticas revelam 
que 40% dos incidentes registrados no ano passado eram relativos a esse tipo de prática, 
representando um crescimento de 579% em relação a 2004, onde apenas 5% do total de 
incidentes foram de tentativas de fraudes. Outros tipos de incidentes também apresentaram 
aumento significativo no ano de 2005. Em segundo aparecem os scans (varreduras), com 33%, e 
worms em terceiro, com 25%. Os scans que fazem varreduras na porta 22/TCP para realizar 
ataques de força bruta via SSH (Secure Shell) à procura de senhas fracas, representaram 45% do 
total de ocorrências ao longo do ano. 
 
Os ataques de força bruta saltaram de 6% em 2004 para 37% em 2005. No último trimestre do 
ano os ataques relacionados à fraudes bancárias e financeiras tiveram um crescimento de 7% em 
relação ao período de julho a setembro de 2005. As notificações de scan que vinham 
apresentando queda desde o início do ano, aumentaram 93% em relação ao trimestre anterior, 
com 7889 notificações no período de outubro a dezembro de 2005. 
 
Em relação ao mercado de hardware, foram comercializados no País 5,5 milhões de computadores 
pessoais no ano passado, um crescimento de 37,5% na comparação com 2004, conforme os 
resultados preliminares da IDC Brasil. De acordo com Mauro Peres, diretor de consultoria da 
organização, fatores como queda de preços e a oferta de financiamento foram alguns dos 
principais motivadores do crescimento. "Vários fatores ajudaram o desempenho da divisão, entre 
eles o cenário econômico, a desvalorização do dólar, que favoreceu o preço, e o financiamento de 
maneira geral". 
 
A divisão de PCs representou 29% do faturamento total da indústria de tecnologia no País e 
demonstra que ganhou fôlego na comparação com os anos anteriores. "Desde 2001 até 2003 nós 
presenciávamos algo em torno de 3 milhões de unidades comercializadas. Em 2004 esse número 
subiu para 4 milhões e agora ultrapassou os 5 milhões de unidades", detalha Peres. O mercado 
brasileiro de Tecnologia da Informação movimentou 12,7 bilhões de dólares em 2005, 
crescimento de 15% na comparação com o ano anterior, descontados os impactos da 
desvalorização da moeda norte-americana, revelaram resultados preliminares do levantamento da 
IDC Brasil. 
 
Segundo os especialistas, para obter vantagens, os fraudadores têm utilizado amplamente o 
correio eletrônico com discursos que, na maioria dos casos, envolvem engenharia social e que 
tentam persuadir o usuário a fornecer seus dados pessoais e financeiros. Em muitos casos, o 
usuário é induzido a instalar algum código malicioso ou acessar uma página fraudulenta, para que 
dados pessoais e sensíveis, como senhas bancárias e números de cartões de crédito, possam ser 
furtados. Desta forma, é muito importante que usuários de Internet tenham certos cuidados com 
os e-mails que recebem e ao utilizarem serviços de comércio eletrônico ou Internet Banking. 
 



E o que é scam ou golpe e que situações podem ser citadas sobre este tipo de fraude? É qualquer 
esquema ou ação enganosa e/ou fraudulenta que, normalmente, tem como finalidade obter 
vantagens financeiras. Uma primeira situação pode se dar por meio de páginas disponibilizadas na 
Internet e a segunda através do recebimento de e-mails. Uma observação: existem variantes para 
as situações apresentadas e outros tipos de scam. Além disso, novas formas de scam podem 
surgir, portanto é muito importante que você se mantenha informado sobre os tipos de scam que 
vêm sendo utilizados pelos fraudadores, através dos veículos de comunicação, como jornais, 
revistas e sites especializados.  
 
Um outro problema, por exemplo, pode surgir quando se acessa um site de leilão ou de venda de 
produtos, onde os produtos ofertados têm preços muito abaixo dos praticados pelo mercado. Ao 
efetivar uma compra, na melhor das hipóteses, pode-se receber um produto que não condiz com 
o que realmente foi solicitado. Na maioria dos casos, o usuário não receberá nenhum produto, 
perderá o dinheiro e poderá ter seus dados pessoais e financeiros furtados, caso a transação 
tenha envolvido, por exemplo, o número do seu cartão de crédito. Para identificar esta fraude, 
deve-se fazer uma pesquisa de mercado sobre preço do produto desejado e comparar com os 
preços oferecidos. Então, deve-se perguntar por que estão oferecendo um produto com preço tão 
abaixo do praticado pelo mercado? É importante ressaltar que existem muitos sites confiáveis de 
leilões e de vendas de produtos, mas nesta situação a intenção é ilustrar casos de sites 
especificamente projetados para realizar atividades ilícitas. 
 
O famoso golpe da Nigéria (Nigerian 4-1-9 Scam) é quando se recebe um e-mail em nome de 
uma instituição governamental da Nigéria (por exemplo, o Banco Central), onde é solicitado que 
você atue como intermediário em uma transferência internacional de fundos. O valor mencionado 
na mensagem normalmente corresponde a dezenas ou centenas de milhões de dólares. Como 
recompensa, o usuário terá direito de ficar com uma porcentagem (que é normalmente alta) do 
valor mencionado na mensagem. Para completar a transação é solicitado que se pague 
antecipadamente uma quantia, normalmente bem elevada, para arcar com taxas de transferência 
de fundos, custos com advogados, entre outros. Este tipo de golpe também é conhecido como 
Advance Fee Fraud, ou "a fraude de antecipação de pagamentos", e já foram registrados casos 
originados ou que mencionavam a África do Sul, Angola, Etiópia, Libéria, Marrocos, Serra Leoa, 
Tanzânia, Zaire, Zimbábue, Holanda, Iugoslávia, Austrália, Japão, Malásia e Taiwan, entre outros. 
Normalmente, estas mensagens apresentam quantias astronômicas e abusam da utilização de 
palavras capitalizadas (todas as letras maiúsculas) para chamar a atenção do usuário. Palavras 
como "URGENT" (urgente) e "CONFIDENTIAL" (confidencial) também são comumente usadas no 
assunto da mensagem para chamar a atenção do usuário. Deve-se perguntar por que o usuário 
foi escolhido para receber estes "milhares ou milhões" de dólares, entre os inúmeros usuários que 
utilizam a Internet? 
 
Já o phishing, também conhecido como phishing scam ou phishing/scam, foi um termo 
originalmente criado para descrever o tipo de fraude que se dá por meio do envio de mensagem 
não solicitada, que se passa por comunicação de uma instituição conhecida, como um banco, 
empresa ou site popular, e que procura induzir o acesso a páginas fraudulentas (falsificadas), 
projetadas para furtar dados pessoais e financeiros de usuários. A palavra phishing (de fishing) 
vem de uma analogia criada pelos fraudadores, onde "iscas" (e-mails) são usadas para "pescar" 
senhas e dados financeiros de usuários da Internet. Este termo também vem sendo utilizado para 
se referir aos seguintes casos: mensagem que procura induzir o usuário à instalação de códigos 
maliciosos, projetados para furtar dados pessoais e financeiros; mensagem que, no próprio 
conteúdo, apresenta formulários para o preenchimento e envio de dados pessoais e financeiros de 
usuários. 
 
Há as mensagens que contêm links para programas maliciosos. Geralmente, o texto procura atrair 
a atenção, seja por curiosidade, por caridade, pela possibilidade de obter alguma vantagem 
(normalmente financeira), entre outras. O texto da mensagem também pode indicar que a não 
execução dos procedimentos descritos acarretarão conseqüências mais sérias, como, por 



exemplo, a inclusão do seu nome no SPC/SERASA, o cancelamento de um cadastro, da sua conta 
bancária ou do seu cartão de crédito etc. A mensagem, então, procura induzir a clicar em um link, 
para baixar e abrir/executar um arquivo. Quem entende recomenda alguns cuidados que um 
usuário deve ter ao acessar sites de comércio eletrônico ou Internet Banking: 
 
· realizar transações somente em sites de instituições que você considere confiáveis. 
 
· procurar sempre digitar em seu browser o endereço desejado. Não utilize links em páginas de 
terceiros ou recebidos por e-mail. 
 
· certificar-se de que o endereço apresentado em seu browser corresponde ao site que você 
realmente quer acessar, antes de realizar qualquer ação. 
 
· certificar-se que o site faz uso de conexão segura (ou seja, que os dados transmitidos entre seu 
browser e o site serão criptografados) e utiliza um tamanho de chave considerado seguro 
 
· antes de aceitar um novo certificado, verificar junto à instituição que mantém o site sobre sua 
emissão e quais são os dados nele contidos. Então, verificar o certificado do site antes de iniciar 
qualquer transação, para assegurar-se que ele foi emitido para a instituição que se deseja acessar 
e está dentro do prazo de validade. 
 
· estar atento e prevenir-se dos ataques de engenharia social. 
 
· não acessar sites de comércio eletrônico ou Internet Banking através de computadores de 
terceiros. 
 
· desligar sua Webcam (caso você possua alguma), ao acessar um site de comércio eletrônico ou 
Internet Banking. 
 

 
 
Podem ser acrescentados mais alguns: manter o seu browser sempre atualizado e com todas as 
correções (patches) aplicadas; alterar a configuração do seu browser para restringir a execução 



de JavaScript e de programas Java ou ActiveX, exceto para casos específicos; configurar seu 
browser para bloquear pop-up Windows e permiti-las apenas para sites conhecidos e confiáveis, 
onde forem realmente necessárias; configurar seu programa leitor de e-mails para não abrir 
arquivos ou executar programas automaticamente; não executar programas obtidos pela Internet, 
ou recebidos por e-mail. 
 
Enfim, existem pelo menos dois itens que podem ser visualizados na janela do browser, e que 
significam que as informações transmitidas entre o browser e o site visitado estão sendo 
criptografadas. O primeiro pode ser visualizado no local onde o endereço do site é digitado. O 
endereço deve começar com https:// (diferente do http:// nas conexões normais), onde o s antes 
do sinal de dois pontos indica que o endereço em questão é de um site com conexão segura e, 
portanto, os dados serão criptografados antes de serem enviados. Alguns browsers podem incluir 
outros sinais na barra de digitação do endereço do site, que indicam que a conexão é segura. No 
Firefox, por exemplo, o local onde o endereço do site é digitado muda de cor, ficando amarelo, e 
apresenta um cadeado fechado do lado direito. 
 
Legislação 
 
No Brasil, como em muitos outros países, ainda não existem leis específicas tipificando os crimes 
na Internet. Alguns juristas dizem que, para fins didáticos, podem ser distinguidas duas 
modalidades. Tem-se os delitos informáticos impróprios e os informáticos próprios. Os primeiros 
consistem em uma nova forma de praticar velhos crimes, nos quais o computador e a Internet são 
usados como instrumentos para a realização de um delito já tipificado pela lei penal brasileira. Por 
exemplo: o crime tipificado no artigo 171, do Código Penal Brasileiro - estelionato, ou o crime 
previsto no artigo 241, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). 
 
Conforme explicam alguns advogados, os delitos informáticos próprios são condutas inéditas 
empregadas pelo agente, fatos que nasceram na era digital. O bem jurídico protegido nesses 
delitos é a inviolabilidade dos dados. Em relação a esses novos tipos surge um problema. O 
Princípio da Reserva Legal, também garantia constitucional, exige que lei - e somente lei, não 
pode ser medida provisória nem mesmo a lei delegada - tipifique um fato como criminoso. Sem lei 
não há crime. Este é o maior obstáculo para a apuração e repressão dos atos praticados através 
da Internet. 
 
Para o juristas, que estão estudando o assunto, devido à especialidade destas figuras, as quais 
atingem bens jurídicos novos, como dados, sites, e-mails etc.; bem como a ausência de lei, 
muitos fatos não podem ser reprimidos pelo Estado. Não há que se cogitar em interpretação 
extensiva ou analogia, ambas vedadas no Direito Penal. As leis atuais podem e devem ser 
aproveitadas. Todavia, lacunas existem, carecendo o direito brasileiro de uma lei que regule 
especificamente o tema e venha a proteger os bens jurídicos ligados à informática, criando novos 
tipos penais. Na sanção a tais delitos, em consonância com o Direito Penal mínimo, deve ser 
aplicado o princípio da proporcionalidade na aplicação das leis e, sempre que possível, a 
substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. 
 
O que alguns juristas alegam é que alguns fraudadores invadem sistemas como forma de 
demonstrar suas aptidões intelectuais. Eles perguntam: encarcerá-los certamente seria a melhor 
solução? Como puni-los então? Obrigando-os a usar seus conhecimentos em prol da sociedade e 
não contra ela; desenvolvendo programas para instituições públicas e ministrando aulas para a 
comunidade em geral. Em termos de prevenção parece que há boas chances de a pena alcançar 
seus objetivos de prevenir a reincidência e, ainda, de readaptar o condenado ao convívio social, o 
que naturalmente deverá ser analisado pelo juiz, no caso concreto, levando em conta 
especialmente a pessoa do delinqüente, conforme a previsão contida no caput do artigo 59, do 
Código Penal. 
 



Como conselhos, sugerem que as mais eficientes armas contra tais crimes são a informação e o 
bom senso. Efetivamente a educação do usuário dos serviços da Web, no sentido de não haver a 
sua desnecessária exposição. No caso de pessoas físicas, por exemplo, não acreditar em 
propostas impossíveis ou que haja uma desproporção entre o preço e o produto a ser adquirido. 
Em relação à pessoa jurídica, manusear informações confidenciais dentro do estabelecimento, 
isolar uma rede interna (intranet), o que evitaria ataques de crackers; fazer cópias de arquivos 
(backup) mais importantes em disquetes; e ter um programa de segurança (antivírus) atualizado. 
 
O que vale como observação final, é que estas fraudes, ainda não consideradas criminosas, são 
extremamente danosas à sociedade. Por outro lado, a impunidade retroalimenta a prática de tais 
condutas e por isso é fundamental o advento de legislação específica versando sobre a matéria. 
Acesse uma cartilha muito útil no link http://cartilha.cert.br/ 
 
Fonte: Banas Qualidade, ano 15, n. 165, p. 18-23, fev. 2006. 
 


