


Todas as empresas que trabalham com segu-

rança no e-commerce enfatizam que não exis-

te 0% de fraude, até porque se isso aconte-

cer significará que a empresa não está vendendo. 

Infelizmente, enquanto houver comércio eletrôni-

co será preciso lidar com fraudes. Elas continuam 

comprometendo os resultados do comércio ele-

trônico mundial, como demonstra um estudo re-

cente da CyberSource, empresa americana espe-

cializada em soluções de segurança na internet. 

De acordo com o estudo, no mundo esse tipo de 

fraude está em torno de US$10 milhões ao ano, e, 

no mercado brasileiro, supera US$500 milhões ao 

ano. No entanto, a impressão que temos de que a 

fraude está aumentando no mundo não é verda-

deira. Segundo levantamento anual da empresa 

americana, o Online Fraud Report 2010, fraudes, 

pelo menos em porcentagem, estão estáveis há 

três anos. Em 2009, as fraudes em transações 

on-line trouxeram um prejuízo na faixa de US$ 3 

bilhões a US$ 4 bilhões às empresas desse seg-

mento na América do Norte, valor que correspon-

de a 1,2% da receita gerada pelo e-commerce nesses 

países. Contudo, como o volume de vendas na 

internet vem aumentando, o valor em US dólares 

representou 11% a mais do que no ano anterior. 

Outro dado, porém, indica que 75% dessas frau-

des na web estão relacionadas a roubo de infor-

mações de conta bancária e cartão de crédito, o 

que significa que os varejistas do e-commerce não 

podem baixar a guarda. 



RECURSOS ANTIFRAUDE 
Como os recursos disponíveis para o com-

bate à fraude nas empresas é sempre restrito, é 

preciso saber como utilizá-los da melhor forma, 

principalmente nas pequenas empresas. "O que 

os varejistas nem sempre percebem", diz Cory 

Siddens, gerente sênior de Produtos da Cyber-

Source, "é que o combate à fraude é um processo 

muito complexo. Comprar algumas ferramentas 

de detenção de fraude é apenas uma parte do 

processo. Se estas ferramentas não são utilizadas 

e analisadas adequadamente, ou se são muito li-

mitadas, elas não serão eficazes." 

De acordo com Siddens, para combater efeti-

vamente a fraude é necessário criar uma estraté-

gia automatizada, porém de múltiplas camadas, 

para criar uma malha fina sobre os fraudadores. 

O resultado que se deseja sempre é maximizar 

as vendas, minimizar as fraudes e reduzir o cus-

to manual do trabalho antifraude. "O resultado 

tem menos a ver com o número de ferramentas 

utilizadas, e mais com a dimensão em que estas 

ferramentas estão sendo aplicadas. O mais im-

portante é aplicar detectores de uma forma que, 

enquadrados os fraudadores, estes tenham me-

nos possibilidades de copiar uma identidade", 

diz Paul Bock, gerente sênior de Produtos Geren-

ciados da CyberSource. Essa gestão é de extrema 

importância para as empresas de e-commerce, no 

sentido de não afastar o bom cliente e saber iden-

tificar se determinada transação está sendo feita 

por seu cliente ou por um criminoso. 

NO E-COMMERCE 

O Online Fraud Report 2010 "também indica 

que entre as ferramentas de defesa mais comuns 

adotadas pelos varejistas virtuais estão: a valida-

ção de código de segurança de cartão de crédito, 

que permite verificar se o comprador está real-

mente de posse do cartão de crédito e se o cartão 

é legítimo; o registro de dados de clientes com 

informações das últimas compras no site da pró-

pria empresa, e também a comparação com um 

banco de dados do mercado em geral que busca 

comportamentos suspeitos. Mesmo assim alguns 

criminosos estão conseguindo burlar a seguran-

ça, utilizando cartões de crédito roubado. Cien-

te disto, a CyberSource desenvolveu uma forma 

mais avançada de antifraude, um dispositivo que 

utiliza a impressão digital do computador ou ou-

tro equipamento, como o iPhone, utilizado para 

fazer a compra. Este sistema permite encontrar os 

fraudadores que utilizam o mesmo computador 

para fazer diversas compras mediante diferentes 

identidades ou endereços. Para conseguir estas 

impressões digitais, os comerciantes inserem um 

código dentro de seu website, na página do pedido 

de compra, que captura esta identificação. Todo 

computador ou sistema wireless tem características 

específicas suficientes para criar esta identidade. 

Juntando o fingerprinting com as outras modalida-

des de controle, o varejista consegue aumentar 

significativamente a segurança contra fraude. 

O importante é investir em soluções de segu-

rança que não afastem o bom comprador. Crimi-

nosos são talentosos e estão cada vez mais imer-

sos na tecnologia, e muitas vezes caminham à 

frente das soluções de segurança. 



Visa Inc. + Cybersource 
O bom funcionamento do e-commerce depende 

da constante busca das empresas por soluções de 

segurança, além da guarda de todas as informa-

ções dos clientes, para que, na hora da compra, 

o sistema possa autenticar a transação e de fato 

saber que ela está sendo efetuada pelo verdadei-

ro usuário. Foi com esta preocupação que a Visa 

Inc. adquiriu, em abril deste ano a CyberSource, 

empresa que atende mais de 295 mil estabeleci-

mentos comerciais por meio de suas soluções de 

marca CyberSource e Authorize.Net, entre os quais 

estão British Airways, Home Depot, Facebook, 

Google e inúmeras pequenas empresas. 

Um dos principais recursos que a Visa Inc. terá dis-

poníveis é o Rightcliq, um aplicativo grátis que ofere-

ce mais agilidade no processo de compras on-line ao 

preencher automaticamente os dados do cliente. Ele 

também funciona como uma rede social, organizan-

do e pondo à disposição, por exemplo, uma lista de 

itens desejados pelo cliente, que também pode con-

sultar seus contatos por e-mail ou Facebook, e acessar 

ofertas especiais das lojas on-line parceiras. 
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