
Vírus que rouba senha é vendido na web com garantia 
Roberto Rockmann  
 
Garantir a segurança dos clientes quando efetuam operações bancárias é uma preocupação 
crescente na agenda dos bancos, que investem mais de R$ 1 bilhão por ano para reforçar seus 
processos. "Este é um tema cada vez mais discutido", diz Agostinho Gouveia, membro da 
comissão de segurança da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A preocupação tem 
uma razão especial: nos últimos dez anos, os brasileiros perderam o medo de utilizar a 
internet como meio de acessar suas contas bancárias. Resultado: o uso da internet cresceu 
cerca de 300% no período e já atinge 32,5 milhões de contas.  
 
Hoje a rede mundial detém 18% das transações eletrônicas realizadas, perdendo apenas para 
os postos de autoatendimento, que representam 30% das transações. Se de um lado os 
brasileiros estão usando cada vez mais a tecnologia na hora de checar o extrato e fazer 
aplicações, de outro, as ameaças virtuais estão se multiplicando em uma velocidade ainda 
mais rápida. "Um exemplo são os programas de vírus que roubam senhas ou outras proteções 
na internet. Hoje são vendidos na internet programas desses que ainda asseguram garantia ao 
comprador de que são imunes a antivírus, ou seja, se o hacker for descoberto por algum 
programa antivírus, ele recebe da empresa um outro programa", afirma Ricardo Marques, 
engenheiro sênior de segurança da IBM, que destaca que essa indústria ilegal movimenta 
bilhões de dólares.  
 
O acesso de pessoas comuns a ferramentas que causam ameaças digitais também tem 
crescido. Na internet, interessados podem comprar uma série de dispositivos para fazer 
cartões eletrônicos, por exemplo. "É fundamental hoje ter um papel preventivo, porque as 
ameaças estão cada vez mais presentes", comenta Marques. Mas, para ele, o universo mais 
amplo de hackers tem uma vantagem para as empresas que buscam soluções para proteger-
se: a concorrência dos hackers por clientes será cada vez maior, o que torna a estrutura de 
custos deles mais dispendiosa. Isso poderá fazer com que se ganhe tempo para trabalhar em 
sistemas de proteção digital. 
 
Se as ameaças estão em alta, o uso da internet por clientes de bancos também deverá se 
expandir ao longo dos próximos anos, já que apenas 32,5 milhões de contas bancárias fazem 
uso da rede mundial de computadores, um número bastante reduzido se comparado às 125 
milhões de contas existentes no sistema bancário brasileiro. Adicione-se ao cenário a 
possibilidade de início do sistema de pagamentos feito por celulares. Ainda em fase de 
regulação e negociação entre bancos, governo e operadoras de celulares, o sistema poderá ser 
bastante usado não apenas por pessoas das classes de maior poder aquisitivo, mas pelas de 
classes mais baixas, que, em vez de gastarem dinheiro com ônibus e irem a uma agência ou 
uma casa lotérica, poderão pagar uma conta pelo aparelho celular.  
 
Um cenário que também traz desafios para os bancos que terão de buscar mais soluções para 
proteger seus clientes e reforçar seus procedimentos de segurança. "Estamos ingressando em 
uma nova era, em um cenário de maior conectividade que abrange o modo de operar das 
empresas, já que hoje muitos funcionários acessam em redes remotas. Isso aumenta a 
porosidade e faz com que tenham que ser pensados planos com controles mais eficazes", diz 
Julio Püschel, consultor do Yankee Group.  
 
Presente nos 5564 municípios brasileiros, com 46 milhões de clientes, 22 mil postos de 
atendimento, a Caixa Econômica Federal realizou, em março, 535 milhões de transações 
eletrônicas. Em 11 de maio deste ano, registrou em um único dia 30 milhões de transações 
relacionadas a jogos e a pagamentos em agências ou internet. "Um dos nossos esforços é 
investir para que todas as nossas operações sejam seguras em um ambiente bastante 
complexo", afirma Cleusa Yoshida, superintendente nacional de arquitetura e inovação da 
Caixa. Com uma base de clientes ampla - 1% dos correntistas pertence à classe A, 2% à 
classe B, 5% à classe C e os 92% restantes estão distribuídos entre as classes D e E - a Caixa 
tem como desafio atender a esses públicos com características e ambições diferentes. Desafio 
ampliado com o crescimento da economia, que tem feito pessoas migrarem para outras 
classes com a melhoria de seu rendimento.  



 
"Há dois anos temos estudado projetos na área de inteligência artificial e estamos 
implementando gradualmente um desses projetos, que já teve seu teste de homologação 
aprovado e será colocado em prática ao longo dos próximos meses", afirma Cleusa. Com a 
grande complexidade de operações em que o banco atua, a ideia é usar um sistema que faça 
um amplo cruzamento de informações, cruzando dados da instituição, dos clientes, dos 
estabelecimentos, das transações e do histórico bancário. Com esse banco de dados, a 
instituição financeira ganhará agilidade, aprimorará processos e deverá reduzir o tempo de 
detecção de fraudes. "Temos sempre de buscar estarmos à frente dos hackers", diz Cleusa. 
 
Os bancos também vêm buscando utilizar outras tecnologias inovadoras para reduzir 
incidentes. Um exemplo é o Bradesco, que tem investido na biometria. Há dois anos, usa em 
seus terminais de autoatendimento tecnologia de reconhecimento das características das 
palmas das mãos. A novidade deverá agora ser utilizada nas agências da instituição financeira. 
Já são mais de 6500 máquinas do banco para realizar a leitura das mãos, e o número de 
clientes cadastrados supera os 700 mil.  
 
Para reduzir as ameaças, será preciso também trabalhar com os clientes. Segundo 
informações de Ricardo Marques, engenheiro da IBM, entre 25% e 30% de todos os 
computadores pessoais ou estão infectados ou já foram infectados por alguma ameaça virtual. 
Portanto, todos os programas do setor bancário devem prever em todas as transações que o 
computador do correntista deve estar infectado, uma forma de prevenir incidentes. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 jun. 2009, Tecnologia Bancária, p. F5. 


