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Gangues criam golpes que começam na web, mas incluem vida 'off line' de vítimas  
 
Não importa o período da história, bandidos costumam seguir a trilha do dinheiro. Al Capone 
fez fortuna na época da Lei Seca negociando, claro, bebidas. E os traficantes atuais migram de 
uma droga para outra guiados pela busca de uma substância sempre mais barata - e 
geralmente mais letal - para maximizar os lucros. Nos últimos tempos, com a web mudando a 
vida de empresas e consumidores, várias gangues passaram a seguir essa trilha. Isso é 
conhecido. A novidade, agora, é que eles estão seguindo a onda da convergência digital, que 
mistura meios on-line e tradicionais. O resultado é uma categoria mais sofisticada de crimes, 
que começa na internet, mas inclui inúmeros aspectos "off line" da vida das vítimas. 
 
Os bandidos estão aprendendo uma lição já conhecida por companhias e governos: a de que a 
informação vale ouro. Os meios para obter isso incluem desde explorar brechas de segurança 
em bancos de dados de empresas e órgão públicos até cooptar ex-funcionários e colaboradores 
internos. Organizados, os novos larápios vasculham dados pessoais escancarados pelos 
usuários nas redes sociais e roubam senhas em sites de serviços de análise de crédito. 
 
Com o cruzamento das informações, as gangues criam dossiês digitais de seus alvos 
potenciais, às vezes trocando informações com outros golpistas pela própria web. Um exemplo 
dessa convergência digital do crime é a venda de CDs com bancos de dados, tanto na internet 
como em locais físicos. Entre os focos estão as imediações da rua Santa Ifigênia, em São 
Paulo.  
 
Segundo Fábio Assolini, analista da Kaspersky, empresa de software de segurança, é possível, 
com R$ 100, comprar um CD com dados dos contribuintes do INSS de todo o Brasil, junto com 
a base de dados de telefones do Estado de São Paulo. Existem até bancos personalizados, com 
filtros como profissão, cidade e região. "Todos esses vetores vêm servindo como combustível 
para o crime tradicional, que cada vez mais se alia ao cibercrime", diz Assolini. 
 
Em dezembro, hackers descobriram uma falha no site do Ministério do Trabalho e copiaram 
todo o banco de dados com os cadastros de cidadãos. Em seguida, criaram aplicativos que 
automatizavam as consultas a essa base. As ferramentas foram divulgadas em sites e fóruns 
de criminosos na internet. 
 
A Kaspersky descobriu a brecha e avisou as autoridades, que corrigiram a falha, conta Assolini. 
"Mas era tarde e o estrago estava feito". Procurado pelo Valor, o Ministério do Trabalho não se 
manifestou até o fechamento desta edição.  
 
Outro incidente, no fim de 2009, afetou clientes do programa de fidelidade da TAM. 
Informações pessoais foram usadas em e-mails falsos, enviados em nome da companhia 
aérea, o que tornava o golpe mais verossímil. As mensagens traziam um arquivo que deveria 
ser baixado pelo cliente para, supostamente, imprimir um bônus com passagens gratuitas. Na 
verdade, o arquivo instalava códigos maliciosos nas máquinas dos usuários. Por meio de sua 
assessoria, a TAM afirmou que não houve invasão dos sistemas da companhia e que os dados 
dos clientes foram preservados.  
 
Outro exemplo recente envolve uma quadrilha que atuava no centro de São Paulo. Os 
bandidos anotavam placas de carros de luxo e cruzavam esses números com dados de 
departamentos de trânsito obtidos em sites de hackers e CDs ilegais. Com isso, obtinham 
informações mais completas sobre os motoristas, o que ajudou em uma série de assaltos a 
mansões na capital paulista.  
 
José Mariano de Araújo Filho, delegado-supervisor da unidade de inteligência do Departamento 
Estadual de Investigações Criminais (Deic), observa que o acesso a dados pessoais vem 
alimentando toda sorte de práticas ilícitas. Entre elas estão sequestros e obtenção de 
documentos falsos.  



 
Em São Paulo, o delegado atuou em um caso no qual a vítima descobriu uma empresa aberta 
em seu nome no Rio Grande do Sul. O negócio em questão tinha muitas dívidas na região. "A 
própria vítima revelou que seu computador havia sido infectado meses antes", diz Mariano.  
 
Para Leandro Bissoli, especialista em direito digital e vice-presidente da PPP Advogados, os 
crimes na internet são praticamente os mesmos do mundo real, com a diferença que a 
tecnologia traz mais recursos e menos riscos para seus autores. "É possível fraudar alguém em 
outro Estado e até país sem que essa pessoa desconfie", explica.  
 
Um dos maiores riscos é se expor demais na web. Foi o que aconteceu com uma consumidora 
que externou em redes sociais seu descontentamento com o atraso na entrega de um produto 
adquirido em uma loja virtual. Uma quadrilha que seguia seu perfil ligou para ela, simulando 
ser da loja em questão. Obteve o número de seu cartão de crédito, que foi usado em diversas 
fraudes.  
 
As redes criminosas estão se tornando tão poderosas que passaram a se identificar por nomes 
como CyberSkyNet e FullNetWork. Elas trocam informações em fóruns especiais - geralmente 
criptografados - nos quais exaltam suas ações e publicam fotos com armas e dólares. 
 
Sinais de ostentação, aliás, parecem ser outro traço comum a bandidos de todas as épocas - 
de Capone aos traficantes dos morros cariocas e, agora, os novíssimos golpistas 
"convergentes". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 maio 2011, Empresas, p. B1. 


