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Chris Patten telefonou para uma grande empresa de gestão de investimentos americana para 
relatar que ele estava passando por um divórcio e achava que sua mulher teria criado uma 
conta sob um nome falso. 
  
E com essa história - totalmente plausível, mas neste caso uma mentira - um representante do 
serviço de atendimento ao cliente entregou números de contas e outros detalhes com uma 
rapidez que dá arrepios a bancos e outras empresas. 
  
Patten, um especialista em cibersegurança de 35 anos, que era membro da Força Aérea dos 
Estados Unidos antes de começar a trabalhar para uma firma de consultoria em Kansas City, 
no Estado americano do Missouri, na verdade não usou ou vendeu as informações que ele 
reuniu durante um teste no sistema de segurança da empresa de investimento. Mas a 
facilidade com que o funcionário foi persuadido a divulgar a informação aponta para uma 
tendência preocupante, dizem especialistas em segurança e autoridades. 
  
Enquanto bancos e outras grandes empresas gastam montanhas de dinheiro configurando 
firewalls e usando tecnologia complexa para fortalecer seus sistemas, frequentemente, são 
seus próprios funcionários que estão deixando ladrões de identidade entrar. 
  
Os maiores bancos americanos devem gastar dezenas de bilhões de dólares em cibersegurança 
neste ano - um acréscimo de 15% em relação a 2010 -, enquanto se apressam para cumprir 
novas normas que requerem um fortalecimento dos procedimentos de autenticação de 
consumidores e tomem outras medidas de detecção de fraudes, disse Avivah Litan, um 
analista da Garner Research. Mas o sucesso de abordagens simples, como a de Patten, 
mostram que o aumento de investimentos sozinho não será suficiente para isolar os bancos, 
que estão repletos de informações valiosas. 
  
"Está ficando cada vez mais difícil para os hackers penetrarem firewalls e outras barreiras 
tecnológicas, então eles estão se voltando para métodos de ataque de baixa tecnologia", disse 
David Kennedy, chefe de segurança da Diebold Inc., fabricante de caixas automáticos. 
Kennedy afirmou que o tipo de ataque simulado por Patten, conhecido nos círculos de 
segurança como "pretexting" ou "engenharia social", é uma das maiores ameaças. 
  
Os bancos estão cientes dessa ameaça e estão adotando padrões cada vez mais rígidos de 
identificação de consumidores, entre outras coisas. Em vez de simplesmente darem o endereço 
residencial a um representante do serviço de atendimento ao consumidor para recuperar o 
nome de usuário ou senha perdidos, os clientes do Bank of America Corp. também precisam 
saber a rua que cruza a sua. Outros detalhes sobre sua identidade também podem vir a ser 
questionados. 
  
Mas há um limite de quantas medidas de segurança as empresas podem implementar antes de 
começar a irritar os consumidores. "Nós não queremos gerar um ônus tão grande ao cliente", 
disse Robert Shiflet, executivo de prevenção de fraudes do Bank of America. 
  
"Quanto mais informação sobre você houver por aí, mais informação existe para alguém 
roubar", disse Charles Pavelites, um agente especial do FBI, a polícia federal americana. 
  
Muitas vezes, a primeira linha de defesa para grandes empresas são seus funcionários de 
atendimento ao cliente. Mas hackers dizem que frequentemente acham fácil tapear esses 
empregados, porque eles mudam bastante de emprego, ganham pouco e querem ser 
prestativos. "Se você soar autoconfiante, eles geralmente vão dar o que você pedir", disse um 
membro do grupo de hackers Anonymous, que não quis dar seu nome. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1 e 2 nov. 2011, Empresas, p. B6. A ut
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