
Depois das senhas,
bancos lançam cartões
"chave de segurança",
com mais números
para barrar os hackers
MÍRIAM KÊNIA

C omo se faltassem senhas, con-
tra-senhas, frases secretas e da-
tas de aniversário, os bancos

criaram mais uma barreira contra as
fraudes virtuais. É o cartão Chave de
Segurança, que traz uma série de
combinações numéricas. Depois de
digitar a costumeira numeralha, os
clientes do Bradesco e do Itaú agora
precisam também inserir no sistema
uma seqüência correta de números
para ter acesso à conta bancária pela
internet. O mecanismo acerta no alvo
os crimes cometidos com o envio de
e-mails falsos. Mesmo que um hac-
ker consiga as informações sigi-
losas da vítima, ele precisará do
cartão para digitar a chave de
segurança, já que os números
solicitados mudam aleatoria-
mente a cada acesso. Resultado:
"a segurança aumenta, mas compli-
ca-se a vida do correntista", constata
o advogado Renato Opice Blun, do
escritório Opice Blun, especializado
em segurança bancária. E mais um
cartão que precisa estar sempre à

mão, e mais números a digitar. Com
a nova exigência, os correntis-
tas gastam, em média, 25% mais
tempo para concluir uma opera-
ção pelo internet banking.

Barrar o aumento dos golpes vir-
tuais virou palavra de ordem nas ins-
tituições financeiras. Os bancos não
divulgam as perdas com fraudes, mas
as consultorias estimam um rombo
na casa dos R$ 800 milhões até o final
deste ano, o que representaria um
crescimento de 30% em relação a
2004. A maioria das instituições
ressarce os clientes que, com-
provadamente, são vítimas de  
roubos online. "Legalmente
os bancos poderiam contes-
tar este reembolso", explica
Blun. Mas as transações
pela internet são vantajo-
sas para eles. Custam
cerca de 60% menos
do que os serviços
prestados nas agên-
cias. Por isso, a maio-
ria prefere arcar com

os prejuízos a correr o risco de afas-
tar o correntista do mundo virtual.
Para amenizar as perdas, o jeito é
criar mais e mais barreiras antifrau-
des - o que também não é simples.

"Criar empecilhos para o cliente
usar os sistemas eletrônicos tam-
bém é prejuízo", afirma Marco Au-
rélio Garibi, presidente da EverS-
ystems, empresa de soluções tecno-
lógicas para o setor financeiro. O
atual desafio do internet banking
brasileiro é oferecer segurança sem
perder a preferência do cliente. Na
tentativa de amenizar esse impasse,
a EverSystems desenvolveu um
serviço chamado ES Mobile Token,
que dispensa o uso do cartão com as

chaves de proteção. O cliente
recebe a combinação numéri-
ca, que permite o acesso ao
banco virtual, pelo celular.
Após digitar a senha no site
do banco, os números são
enviados por meio de uma

mensagem de texto no te-
lefone. A empresa está
em fase de negocia-
ção do produto com
as maiores institui-
ções financeiras pri-
vadas do País.
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MILHÕES
são as perdas estimadas
dos bancos com fraudes

virtuais em 200598
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