
As instituições financeiras re-
gistraram prejuízo de R$ 1,5 bi-
lhão com fraudes eletrônicas
em 2011. A falta de segurança
na rede gerou um aumento de
60% nas perdas em relação ao
ano anterior. Isso acontece,
pois é cada vez mais comum
ver pessoas comprando na in-
ternet, ou pagando contas de
luz e telefone pela rede.

Para ampliar a segurança des-
sas operações chega ao merca-
do brasileiro o EvoluCard, um
meio de pagamento que funcio-
na em parceria com o celular
do consumidor. De acordo com
Jean Luc Senac, diretor da Evo-
luCard, a ferramenta fornece
uma segurança maior tanto pa-
ra o lojista como para o cliente
final. “Nós trouxemos este con-
ceito da Europa, pois vimos
que o Brasil enfrenta muitos
problemas relacionados a frau-
des”, disse Senac.

O serviço funciona da seguin-
te maneira: o lojista cadastrado
na Evolucard insere a ferramen-
ta em seu ecommerce. Na hora
de concluir uma compra, o
cliente recebe um “token” em
seu celular que deve ser repro-
duzido no computador. Além
disso, o sistema também manda
detalhes da compra. “Ou seja,
se você está comprando uma
TV e receber um SMS com a
compra de um DVD, você nota-
rá que há algo errado e que al-
guém pode ter usado os seus da-
dos para uma compra indevi-
da”, explicou o diretor.

Na primeira fase de implanta-
ção, a EvoluCard fechou parce-
ria com plataformas de grande
renome no ecommerce nacio-
nal, como VTEX, Vertis, iShop-
ping e WebStorm. Porém, o fo-

co é expandir ainda mais, já que
a empresa afirma que a primei-
ra fase foi um teste para ver se o
sistema funcionaria e quais se-
riam as suas carências.

A intenção é crescer e a com-
panhia deve atingir a integra-
ção do sistema com cerca de
30 plataformas até o final do
ano, permitindo ao EvoluCard
tornar-se disponível para mais
de 90% dos lojistas que ven-
dem pela internet. Para isso, a
empresa tem investido em con-

tratações e treinamentos a to-
da a equipe comercial e opera-
cional. O Banco Senff é hoje
um dos maiores clientes da em-
presa. “Eles possuem pelo me-
nos 1 milhão de cartões emiti-
dos que estão cadastrados em
nosso sistema”, diz o diretor
Jean Luc Senac.

Com investimento inicial de
R$ 1,2 milhão, a EvoluCard pre-
tende faturar em um ano pelo
menos R$ 1 milhão. “Nossa ex-
pectativa é que, até o final de
2012, mais de mil lojas possam
oferecer o Evolucard como
meio de pagamento mais segu-
ro para seus clientes compra-
rem pela internet. Ter o nosso
meio de pagamento integrado
a essas quatro grandes platafor-
mas é o caminho para atingir-
mos essa meta”, conta o execu-
tivo. ■ C.M.

Especialistas em computação
da Comissão Europeia realiza-
ram simulações de ataques a si-
tes no maior exercício de ciber-
segurança, ontem, para desco-
brir as fragilidades nos siste-
mas de computadores dos prin-
cipais bancos europeus.

O teste foi organizado pelos
países da União Europeia com
o apoio da Comissão, que está

se preparando para redigir a
nova legislação sobre ciberse-
gurança. O exercício usa o mes-
mo tipo de ataque que atingiu
o JPMorgan Chase e o Wells Far-
go na semana passada.

O número e os nomes das
companhias envolvidas no
exercício não foram divulga-
dos, mas incluíam os principais
bancos em Londres e Frank-
furt. Especialistas em seguran-
ça alertaram que as compa-
nhias poderiam experimentar
aumento das perdas por ha-

ckers, à medida que os ataques
ficam mais frequentes.

Em 2011 ocorreram quatro
vezes mais ataques que no ano
anterior, sendo que, a cada
vez, as perdas financeiras au-
mentam.

A Agência Europeia para Se-
gurança de Rede e da Informa-
ção disse que apresentará os re-
sultados iniciais dos testes nos
próximos dias. A Comissão Eu-
ropeia irá divulgar a estratégia
para fortalecer a ciberseguran-
ça no final do ano. ■ Reuters

QUINTA-FEIRA

SUSTENTABILIDADE

Andre Penner

Sistema de pagamento
europeu chega ao Brasil

Europa testa serviços de internet
com simulação de ataque

QUARTA-FEIRA

EDUCAÇÃO/GESTÃO

Pesquisas e dispositivos
móveis são aliados
Todos os dias os meios de comunicação nos bombar-
deiam com diversos tipos de pesquisas sobre os mais va-
riados assuntos. Geralmente, as pesquisas são quantita-
tivas ou qualitativas e são encomendadas para conhecer
o comportamento de uma parcela da população ou de
todos, como no Censo, por exemplo. Com os dispositi-
vos móveis, os institutos que realizam estes estudos ga-
nharam um grande aliado, já que estes aparelhos facili-
tam muito a coleta das informações.

Antigamente, as pesquisas eram feitas com formulários
de papel. Os profissionais iam para as ruas com várias fo-
lhas, que depois de preenchidas eram entregues para ou-
tros profissionais. Estes digitavam todas as informações pa-
ra que o sistema pudesse cruzar os dados e mostrar os resul-
tados. Agora imagine as dificuldades de realizar uma pesqui-
sa num dia chuvoso, correndo o risco de molhar os formulá-
rios. Ou se a letra do profissional que fez a pesquisa não fos-
se legível, como passar os dados corretos para o sistema?

Certamente, as empresas que realizam este trabalho são
extremamente sérias e se cercavam de todos os lados para
evitar problemas e ter o resultado o mais próximo da reali-
dade. Mas com os dispositivos móveis todo este processo fi-

cou muito mais prático.
Em vez de folhas, os pes-
quisadores carregam um
aparelho no qual vão in-
serindo as informações,
que podem ser passadas
em tempo real para o sis-
tema, se houver conexão
com a internet. Se não, fi-
cam armazenadas na me-
mória do dispositivo e de-
pois os dados são transmi-
tidos para o computa-
dor, sem a necessidade
de digitar nada.

Os dispositivos podem ser à prova d'água e não há neces-
sidade de escrever. Tudo isso foi muito importante para di-
minuir a margem de erro, o retrabalho e, principalmente,
agilizar a divulgação dos resultados — e isso em qualquer ti-
po de pesquisa. Com estes equipamentos, é possível reali-
zar as pesquisas e obter os resultados até no mesmo dia.

Neste período eleitoral em que estamos, quanto mais rá-
pido os resultados das pesquisas de intenção de votos são di-
vulgados melhor para os candidatos, que podem reavaliar
suas estratégias de campanha. Com a facilidade dos equipa-
mentos móveis também é possível ter informações mais de-
talhadas. O candidato a prefeito de uma cidade pode saber
a sua popularidade por bairros, por exemplo.

As empresas costumam realizar pesquisas de clima orga-
nizacional, que são importantes para avaliar a motivação, a
produtividade individual de cada funcionário e a interação
coletiva entre eles. Os resultados ajudam a descobrir os fato-
res que dificultam a manutenção de um clima produtivo e
que providências podem ser tomadas para manter o equilí-
brio no relacionamento dentro do ambiente de trabalho.

Quanto antes a empresa tiver acesso a estas informa-
ções, mais rápida será a criação de ações para solucionar
as questões apresentadas. Desta forma, a organização ga-
nha tempo e ainda pode avaliar se as ações estão produzin-
do resultados ou não. A segurança das informações tam-
bém é importante, pois com os dispositivos móveis os da-
dos são armazenados automaticamente, sem precisar fa-
zer transferências de arquivos.

O uso da mobilidade em processos de pesquisas faz a dife-
rença nos resultados finais e nas estratégias adotadas. Os
institutos de pesquisa ganharam muito com os dispositivos
móveis. E com tanta agilidade e facilidade, cada vez mais
empresas e instituições podem se valer das pesquisas na ho-
ra de tomar decisões. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 15.




