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Terrorismo, epidemias, desemprego e desastres ecológicos. Nada disso preocupa 
tanto o consumidor mundial como o roubo de dados pessoais ou financeiros. A 
conclusão é de uma pesquisa da Visa International, que ouviu 6 mil pessoas em 12 
países. O estudo foi apresentado em Davos (Suíça) anteontem. 
 
O roubo de dados financeiro ficou com a maior pontuação (6,4) em um ranking com 
oito itens - que inclui degradação ao meio ambiente (6,2), terrorismo (5,8), 
desemprego (5,7) e desastres naturais (4,8). A escala vai de um a dez, onde um 
significa baixa preocupação e dez, grande preocupação. 
 
Com o medo de fraudes e roubos de dados, as pessoas estão reduzindo o uso de 
cartões para fazer compras pela internet ou por telefone. Segundo a pesquisa, 24% 
dos entrevistados disserem ter feito menos compras online no ano passado (em 
comparação a 2004); outros 26% disseram ter usado menos o telefone para fazer 
compras com cartões. Em alguns países, como o México, a redução chegou a 45%. 
 
A pesquisa foi feita em países desenvolvidos (como Estados Unidos e Alemanha) e 
emergentes (incluindo Brasil, México e Índia). Nos emergentes, a preocupação com 
roubo de dados, de senhas e do próprio cartão é bem maior que nas economias do 
primeiro mundo. Fraude com os plásticos, por exemplo, teve nota 6,8 nos países 
em desenvolvimento e 3,4 nos mais ricos. 
 
Ainda nos emergentes, a pesquisa conclui que os consumidores tendem a usar mais 
os meios tradicionais de pagamentos (como cheques e dinheiro) para substituir o 
cartão quando temem ser alvo de fraudes do que nos países desenvolvidos. 
 
Os consumidores dizem estar bem informados sobre fraudes. Segundo a pesquisa, 
68% dos entrevistados têm consciência do problema; 73% se mostram mais 
preocupados pelo que já escutaram ou leram na imprensa, embora nem sempre 
tenham sido alvo de fraudes. 
 
Segundo a Visa, com o uso de novas tecnologias e ferramentas de segurança, as 
fraudes vêm caindo mundialmente. Para cada US$ 100 pagos com cartões, os 
fraudadores ficam com US$ 0,07, a menor taxa da história da empresa 
(equivalente a um décimo de 1% do faturamento mundial da bandeira). A pesquisa 
foi realizada pela Harris Interactive nos meses de novembro e dezembro. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 jan. 2006, Finanças, p. C8. 


