
Todo cuidado é pouco  
 
Com o final do ano se aproximando, começa mais uma vez a preocupação com a compra de 
presentes. A alternativa para não enfrentar as grandes filas das lojas e os estacionamentos 
lotados se encontra nos serviços de vendas pela internet. Entretanto, para aproveitar as 
comodidades de comprar de casa é preciso se preocupar com a segurança das transações na 
web. 
 
De acordo com Fernando Lopes, vice-presidente de varejo da CTIS, a loja normalmente 
registra crescimento de 15 a 20% nas vendas online em dezembro. Para 2008, porém, a 
expectativa muda. "Apesar de não termos sentido a crise até agora, neste ano, esperamos um 
crescimento de 10%", revela. 
 
Segundo Lopes, as vendas crescem a cada ano, já que os consumidores se sentem cada vez 
mais seguros em comprar pela internet. A crise econômica internacional não deve ser capaz de 
esfriar muito as vendas online, segundo previsões do Programa de Administração de Varejo 
(Provar), que registrou, na primeira quinzena de outubro, uma deflação de 1,99% na web. 
Dados da e-Bit indicam que o e-commerce brasileiro cresceu 24% de setembro de 2007 a 
setembro de 2008. 
 
Segundo a consultoria, o comércio eletrônico faturou R$ 3,8 bilhões nos primeiros seis meses 
deste ano, um crescimento de 45%, em relação ao mesmo período de 2007. Entre os itens 
registrados como os mais vendidos estão livros (17%), produtos de informática (12%) de 
saúde e beleza (10%). De acordo com a pesquisa, 86,48% dos e-consumidores estão 
satisfeitos com os serviços das lojas virtuais. A expectativa para o fim do ano é faturar um 
total de R$ 8,5 bilhões. 
 
O administrador de empresas e analista financeiro Guilherme Augusto De Jorge retrata Lopes 
garante que o meio é seguro, desde que as precauções necessárias sejam tomadas o medo 
que alguns consumidores ainda têm do e-commerce. "Ainda não confio muito em passar meus 
dados, como o número do meu cartão. Prefiro comprar nas casas comerciais" afirma. Para ele, 
a internet é a última opção. Em relação às filas do fim do ano, Guilherme é enfático. "Compro 
tudo com antecedência. No dia do Natal, fico em casa quietinho, tranqüilo", diverte-se. 
 
André Kruklis, contabilista e administrador, já pensam diferente. Para ele, o principal é a 
comodidade. "Se o preço está bom, compro tudo pela web. Só as compras de hipermercado 
que ainda não faço online", afirma. De acordo com dados da Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban), houve um aumento de 12,6% nas transações realizadas em internet banking de 
2006 a 2007. 
 
Segundo o professor de Engenharia Elétrica da UnB e doutor em criptografia e segurança da 
informação, Anderson Nascimento, o problema do e-commerce vai além da tecnologia. "O 
aumento de segurança não depende só de fatores de evolução tecnológica, mas também das 
pessoas que cuidam das informações confidenciais e da educação do usuário", defende. 
"Quando há mais empresas envolvidas, o risco de existirem falhas de segurança é maior." 
 
CERTIFICADOS 
 
Lopes garante que o meio é seguro, desde que as precauções necessárias sejam tomadas, e 
que não existam "milagres" na economia. Por isso, é preciso desconfiar das grandes 
promoções. 
 
Para Anderson Nascimento, os certificados isolados não resolvem a questão da segurança. "A 
integração com cartões de inteligência seria uma solução adequada", aponta. Esse tipo de 
cartão se assemelha ao de crédito, mas com capacidade de processamento mediante 
microprocessador e memória seguros. O smart card ainda não é utilizado na internet. 
 
De acordo com o delegado Silvio Castro, da Divisão de Repressão aos Crimes de Alta 
Tecnologia (Dicat), muitos problemas de fraude acontecem quando os interessados na compra 



passam dos limites de relacionamento do site de leilão. "As pessoas buscam tratar a 
comercialização fora do site de comércio, começam a conversar por email." 
 
Ele alerta para as falsas mensagens de confirmação de pagamento, que conduzem o 
consumidor a clicar em links para conferir o saldo. A orientação é a de checar no próprio site e 
não clicando nos endereços enviados. Outra dica é ter cuidado com os nomes presentes na 
conta de depósito e no registro do produto. "Se os nomes forem diferentes, é um indício muito 
forte de fraude", explica o delegado. Ele defende ainda as pesquisas em sites de busca, para 
saber se a empresa é confiável, e no site Reclame Aqui, para cadastro de reclamações. 
 
Sílvio argumenta ainda sobre a certificação digital. "Não posso dizer que seja uma solução 
porque muitos não sabem usar. Hoje, até os cadeados de segurança dos sites são fraudados, 
então não são necessariamente uma indicação", afirma. 
 
Lopes acredita que as precauções necessárias não são difíceis de serem seguidas. "Às vezes, o 
consumidor, na ânsia de ter um lucro fácil, se esquece de tomar cuidado com as coisas 
básicas", opina. "O que a gente recomenda é procurar sites de empresas conhecidas para 
saber onde reclamar, por exemplo." A CTIS registra de 40 a 50 notas por dia de vendas online, 
o que gera a arrecadação média de R$600 mil por mês. 
 
Segundo o delegado, a Dicat já está preparando sua equipe para o aumento das ocorrências 
de fraudes em janeiro e fevereiro, meses das conseqüências das compras de Natal. "Não dá 
para garantir que a compra vai ser segura", opina Sílvio. "O importante mesmo são as 
impressões e os testemunhos de quem já comprou no site", resume. 
 
PROTEÇÃO CONTRATUAL 
 
Datado de 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor não apresenta termos 
voltados especificamente para a internet. Entretanto, de acordo com a diretora de estudos e 
pesquisas do Procon-SP, Valéria Garcia, o artigo 49 do capítulo VI, sobre proteção contratual, 
pode ser aplicado às situações de compras online. 
 
É determinado que o consumidor possa desistir da compra quando a realiza fora de um 
estabelecimento comercial em um prazo de sete dias e ter seu dinheiro de volta. "Os direitos 
são os mesmos e são garantidos, especialmente o de arrependimento", defende Valéria. "Na 
internet, só tem a descrição do produto e a imagem, que nem sempre dá para confiar." 
 
 



 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 5, 6 e 7 dez. 2008, Seudinheiro, p. B-9. 


