
om o aumento das ven-

das no comércio eletrô-

nico cresce também o

interesse de fraudadores

pelo varejo virtual. A situação

coloca em risco a saúde financeira

de lojistas que atuam na rede,

principalmente os 'marinheiros de

primeira viagem', ou seja, aqueles

que ainda desconhecem as arti-

manhas dos fraudadores que agem

nesse meio. O problema não fica por

aí. Lojas sem sistemas de proteção

comprometem também a segurança

dos dados de e-consumidores e,

consequentemente, a reputação do

comércio on-line.

Garantir a segurança dos meios

de pagamento passa a ser uma con-

dição cada vez mais importante no

varejo virtual. "Nossa preocupação é

orientar os empreendedores para que

eles tomem todos os cuidados a fim

de aproveitar as vantagens propor-

cionadas pelas vendas na internet",

afirma Djalma Andrade, coordenador

do Movimento Internet Segura (MIS),

comitê da Câmara Brasileira de Comér-

cio Eletrônico (Camara-e.net). Para o

executivo, o que precisa ficar claro é

que a rede é uma extensão do mundo

físico e também está sujeita à ação de

fraudadores.

O problema começa pela falta de

conhecimento. Grandes varejistas

estão bem estruturados, mas ainda há

pequenos comerciantes que ignoram

certos detalhes do mundo virtual.

Muitos não sabem, por exemplo, que

os pagamentos feitos com cartão de

crédito via internet são debitados

do lojista caso o portador do cartão

conteste a compra. No varejo físico,

quem se responsabiliza pela fraude é

a operadora do cartão. A obrigação

do lojista é pegar a assinatura ou,

com a chegada do chip, a senha do

cliente, além de confirmar os dados

com o documento de identidade.

Essas ações não são possíveis em

transações efetuadas via internet. Por

isso, caso o dono do cartão não re-

conheça a compra, a administradora

cobra do responsável pelo estabe-

lecimento a devolução do dinheiro,

ou seja, o estorno (mais conhecido

no meio como chargeback). Ignorar

essa regra pode trazer conseqüências

bastante desastrosas para empre-

endedores virtuais. "Dependendo

do tamanho da fraude, ela pode até

levar ao fechamento de uma loja", diz

Eduardo Daghum, sócio-diretor da



Horus, consultoria especializada em
prevenção e controle de fraudes.

O executivo ressalta que o risco
de fraude não é motivo para desistir
do e-commerce. A internet pode sim
ser um meio seguro, desde que a loja
faça uma blindagem em seu processo
de vendas. A primeira atitude é mu-
dar esses processos e adotar medidas
bastante simples e sem custos altos.
"Há pelo menos umas, 50 ações
de curto, médio e longo prazo que
podem ser tomadas pelo lojista para
tornar a venda mais segura", garan-
te Daghum. Uma delas é verificar o
código de segurança utilizado pela
bandeira do cartão de crédito, um
procedimento básico numa política
de controle de fraudes, mas que fre-
qüentemente é ignorado por lojistas
com pouca experiência em vendas
não-presenciais.

Daghum também chama a aten-
ção para uma tendência nada anima-
dora, verificada em alguns países lá
fora: a migração de fraudes do meio
físico para o e-commerce por conta da
troca dos cartões de tarja magnética
para o chip. Ele cita dados da França,
país que concluiu esse processo e
onde as ocorrências f r audu len t a s
em transações não-presenciais já
correspondem a 70% das fraudes. No
Brasil , não há nenhuma estatística
que confirme essa tendência, mas
especialistas da área recomendam
atenção. O comércio eletrônico passa
a ser alvo de fraudadores que terão
mais dif iculdades em apl icar seus
golpes no varejo tradicional.

"Nós temos recebido muitos pe-
didos em nome de uma pessoa com
cartões diferentes", conta Jefferson
Assis, gerente de e-commerce do
Mundo Móvel. O site, lançado em
novembro do ano passado, é espe-
cializado em equipamentos móveis

como smartphones, GPS e notebooks.
Esses artigos estão entre os alvos
preferidos de fraudadores por terem
alto valor agregado. "A única forma de
evitar o ataque desses fraudadores é
se resguardar", destaca Assis. A loja
está em negociação com empresas de
controle e prevenção de fraudes e deve
fechar contrato ainda em maio.

O custo de f e r r amen tas para
prevenção e controle de f raudes
não é mais desculpa para deixar a
loja aberta à ação de criminosos.
"Existem desafios, mas há também
soluções acessíveis a pequenos e
médios varejistas", garante Andrade,
do MIS. Essas soluções vão desde
consultorias especializadas, como a
Horus, até ferramentas tecnológicas
que detectam a fraude no momento
da compra. "O que nós fizemos é um
diagnóstico para identificar as portas
que estão abertas. Posteriormente,
apresentamos um plano de ação para
fechá-las", explica Daghum. Para tor-
nar o processo acessível a pequenos
negócios, a Horus oferece um modelo

Especializada em sistemas de

detecção de fraudes, a ClearSale

também lançou recentemente uma

solução específica para pequenos ne-

gócios. O Monitoração (m-ClearSale)

foi desenvolvido para lojas com até

l mil pedidos por mês, com um

custo que vai de R$ 19,90 a R$ 149

mensais. Renato Gonzaga, diretor

comercial da empresa, diz que antes

de mais nada é preciso entender a

diferença entre gestão de crédito e

gestão de falsidade ideológica. En-

quanto na primeira a preocupação é

saber se o cliente tem condições de

pagar a compra, na segunda o desafio

é ver se o cliente é ele mesmo.

"Há casos de lojistas que não

vendem se o cliente tiver alguma

restrição do CPF na Serasa. Para nós

isso não faz sentido porque o crédito

já está concedido pela administradora

do cartão. Nosso foco é descobrir se

a pessoa que está comprando é ela

mesma", explica o executivo. Simul-

taneamente ao processo de detectar

e coibir a fraude, a ClearSale tem o

objetivo de autenticar o bom cliente,

evitando ao máximo o cancelamento

de pedidos legítimos, mas que tem

perfil de risco ou dados comprome-

tidos. A empresa segue o seguinte

lema: ser o mais transparente e rápida

possível para o bom cliente e investi-

gativa para os suspeitos.

Para detectar a falsidade ideoló-

gica, a ClearSale aplica basicamente

quatro ferramentas. A primeira é o

escore, uma metodologia estatística

que utiliza mais de 230 variáveis para

prever perfis e comportamentos de

clientes, tanto legítimos quanto ilegí-

timos. Entre elas número do telefone,

de consultoria com pagamento sobre
o percentual de redução de fraudes.



item adquirido, endereço de entrega e

seqüência de compra com o mesmo

computador. A partir dessas informa-

ções é definida uma pontuação para

cada pedido, agrupando aqueles com

risco alto de fraude. "Entre 60% e

85% dos pedidos são liberados pelo

escore. Os outros partem para uma

análise manual", explica Gonzaga.

A segunda ferramenta é o work-

flow, um software de serviço que

processa o escore, faz a gestão da

fila e agrupa a informação na tela

para que um analista decida se o

pedido é ou não uma tentativa de

fraude. A terceira ferramenta são as

bases de dados. Compartilhadas por

vários clientes, sem comprometer

informações estratégicas de cada um

deles, elas aumentam a assertividade

do escore. São cerca de l ,2 milhão de

informações relacionadas a eventos de

fraudes. Uma equipe de analistas de

risco utiliza todas essas ferramentas

para tomar a decisão mais assertiva.

é saber até que ponto o controle de

fraudes pode comprometer a agilidade

da entrega, criando outro problema

para a operação da loja. Para Eduardo

Daghum, esse é um dos maiores de-

safios de um processo de prevenção

de fraudes. "Por isso é bom que esse

trabalho seja feito por especialistas.

Muitas vezes, quando o lojista tenta

fazer esse controle por conta própria,

acaba perdendo vendas legítimas por

medo da ação de fraudadores", afirma

o executivo. "O importante nesse pro-

cesso não é simplesmente restringir o

cliente ruim, mas positivar o bom."

Obviamente, se o lojista quisesse

ter fraude zero, teria que fazer a aná-

lise manual de todos os pedidos. Isso

partindo do pressuposto de que os

analistas não erram. "Mas é preciso

um equilíbrio entre o financeiro e o

marketing", afirma Renato Gonzaga.

Segundo ele, existe uma equação ma-

temática para definir o chamado ponto

ótimo entre o equilíbrio de percentual

de estorno e o tempo de entrega da

decisão. Esse cálculo depende do

tipo de negócio em questão. Num

magazine virtual, por exemplo, que

vende de tudo um pouco, a média de

exposição a risco de fraude é de 10%.

"Se eu liberar 80% dos pedidos pelo

escore, já sei que estarei evitando 90%

das tentativas de fraudes", explica

Gonzaga.

Nesse caso, a taxa de estorno seria

de l % do faturamento, considerada

razoável pelo mercado. Segundo

Daghum, hoje se fala em um índice

de 0,25% como padrão de mercado,

mas ele afirma que já cansou de ver

empresas com taxas de estorno dez

vezes mais altas do que o recomenda-

do. "Obviamente, a fraude sempre vai

existir, só tem fraude zero quem tem

venda zero", afirma o executivo. Para

ele, o importante é conseguir reduzir

e manter essa fraude dentro de um

patamar aceitável da margem de custo

da loja. "Afinal, fraude é custo." 

Uma das maiores dúvidas dos lojis-

tas que estão começando na internet
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