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O crescimento do setor de cartões, sempre acima dos 20% ao ano, despertou outra 
preocupação nas pessoas. O risco de uso indevido de informações dos plásticos de crédito e 
débito, como senhas, é uma das três maiores preocupações dos brasileiros em relação à 
segurança, segundo pesquisa da Unisys que ouviu 1,5 mil pessoas em oito regiões 
metropolitanas, em março.  
 
Nada menos que 80% dos entrevistados estão "seriamente preocupados" com a possibilidades 
de outras pessoas obterem informações sobre seus cartões. Foi o índice mais alto da pesquisa, 
que procurou identificar o quanto os consumidores se sentem seguros nas principais áreas de 
risco: segurança nacional (violência e epidemias), segurança financeira (fraudes com cartões e 
capacidade de honrar dívidas); segurança na internet (spam, vírus e transações online); 
segurança pessoal.  
 
Segundo Marcelo Piquet, vice-presidente da Unisys, ao mesmo tempo que o temor de roubo de 
dados dos cartões teve o maior índice na pesquisa, foi o item que teve a maior queda em 
relação à pesquisa anterior, feita em setembro de 2008. Foram cinco pontos percentuais a 
menos. O executivo acredita que a queda pode ser fruto do maior investimento de bancos em 
segurança e tecnologia, além de adotarem softwares que monitoram as transações e captam 
desvios de comportamento em relação aos gastos do cliente. 
 
Com relação à capacidade de honrar compromissos financeiros, 52% dos entrevistados se 
dizem "extremamente" ou "muito" preocupados. A média ficou abaixo dos outros itens, o que 
para Piquet pode ser um indicador da queda do endividamento das pessoas após a crise e a 
maior dificuldade de tomar empréstimo.  
 
Sobre a crise, a pesquisa procurou ver se as pessoas achavam que a piora da situação 
econômica global vai aumentar a chance de fraudes e roubos de dados. A maioria dos 
brasileiros (70%) acredita que sim.  
 
Com relação à segurança das transações na internet, 52% dos ouvidos na pesquisa se dizem 
"extremamente" ou "muito preocupados". O curioso é que 44% se dizem "despreocupados" ou 
"pouco preocupados". Uma das explicações é que a pesquisa ouviu pessoas de diferentes 
níveis de renda. Quanto mais alta a renda, maior a preocupação com esse item. A pesquisa da 
Unisys, feita em parceria com o Lieberman Research Group, é mundial e inclui nove países. O 
Brasil é o único emergente. Os dados totais serão divulgados nos próximos dias. Na escala de 
zero a 300, o índice de segurança do Brasil ficou em 178.  
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