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Dispositivo para aparelhos móveis aumenta segurança. 
 
A convergência de recursos no celular não está limitada a serviços de entretenimento: em dois 
anos, os 17 milhões de clientes do Bradesco que efetuarem transações via Internet, telefone, 
caixas eletrônicos ou com cartão de débito, podem ter, em seus aparelhos móveis, dispositivos 
para aumentar a segurança bancária. A Chave de Segurança via Celular, anunciada ontem pelo 
banco, estará disponível, inicialmente, para os usuários da web. Por enquanto, o produto está 
sendo testado por 2 mil clientes do segmento Prime selecionados pela instituição. 
 
"Por meio de aparelhos com acesso a Internet e linguagem java a partir de 1.0, os usuários 
efetuarão o download de software gerador de senhas instantâneas, chamadas one time password 
(OTP). Cada vez que utilizarem serviços online ou de auto-atendimento, eles terão de acessar o 
programa no celular e solicitar que seja gerada seqüência numérica. Ao ser digitada, a senha de 
seis dígitos é reconhecida pelo servidor do banco e a operação é autorizada", explica Marcos 
Brader, diretor do Bradesco Dia e Noite. 
 
O conceito é o mesmo do Cartão Chave de Segurança Bradesco (Tan Code), distribuídos a 4 
milhões de usuários do Internet Banking. A diferença é que, em vez de 70 combinações numéricas 
de três dígitos, o programa terá capacidade de gerar infinidade maior de seqüências de seis 
números.  
 
A semelhança está no reconhecimento dos dados pelo servidor do banco toda vez que o cliente 
digitar uma das senhas. Para fazer o download do aplicativo, será necessário acessar a Internet 
por meio do celular em um endereço que será fornecido pela empresa. 
 
"Em primeiro momento, o dispositivo estará disponível para usuários dos serviços online, mas a 
intenção é estendê-lo a outros canais em um período de um a dois anos, se considerarmos que a 
configuração de grande parte dos celulares já permite o download do software. A tendência é que 
a convergência e a mobilidade transformem o perfil do serviço bancário", estima Bader.  
 
O recurso já é utilizado em outro dispositivo que o Bradesco começou a implementar em 2005, a 
Chave de Segurança Eletrônica (Token). Em um aparelho similar àqueles utilizados para acionar 
alarme de automóveis, são geradas senhas dinâmicas que o usuário informa a cada vez que 
acessa sua conta pela Internet. 
 
Crimes digitais em bancos cresceram 20% em 2005  
 
Em 2005, bancos e administradores de cartões tiveram prejuízo de cerca de R$ 300 milhões com 
os crimes digitais, 20% a mais do que em 2004.  
 
Os dados são do Instituto de Peritos em Tecnologias Digitais e Telecomunicações (IPDI), que 
estima que a perda poderia ter chegado a R$ 1 bilhão se as instituições não tivessem reforçado a 
segurança de seus sistemas.  
 
Entre as primeiras estratégias adotadas para impedir a ação de criminosos virtuais está o teclado 
virtual. Em vez de usar as teclas do computador para digitar a senha, o correntista seleciona com 
o mouse, diretamente na tela, os números e letras correspondentes. De acordo com o IPDI, a 
medida reforçou significativamente a segurança, porém não foi suficiente, já que os fraudadores 
desenvolveram técnicas para burlar o teclado virtual.  
 
 



Muitos golpes são realizados com a ajuda dos próprios internautas. Sem ter conhecimento de que 
se tratava de uma fraude, eles clicam em links de páginas falsas, pelas quais os criminosos 
instalam programas espiões nos computadores, capazes de capturar senhas e dados bancários. 
Quando o internauta utiliza o teclado virtual, os hackers fotografam as telas, imagem por 
imagem, até montar a senha. 
 
Para dificultar mais uma vez a realização da fraude, as instituições passaram a recorrer às 
seqüências numéricas e às senhas dinâmicas. O IPDI calcula a segurança bancária são as que 
mais recebem atenção de especialistas em tecnologia da informação, já que envolvem milhões de 
vítimas e os prejuízos são altos.  
 
O próximo passo para diminuir os golpes será a popularização da assinatura digital, que pode ser 
gravada em um smartcard ou em um dispositivo como o token. Trata-se de uma seqüência de 
números gerados especificamente para aquela pessoa, que funciona como uma identidade virtual. 
 
O mercado estima que as perdas com crimes pela Internet em 2005 tenham representado 80% 
do prejuízo total com fraudes. Do restante, 10% corresponderam a assaltos a agências e outros 
10% à clonagem de cartões. Com a implementação das novas tecnologias, a expectativa das 
instituições é reduzir drasticamente as estatísticas de golpes virtuais. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11 abr. 2006, Empresas, p. B-3. 
 


