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Em 2005 os usuários do internet banking atingiram 26,3 milhões, um crescimento de 45% em 
relação ao ano anterior segundo a Federação Brasileira de Bancos, a Febraban.  
 
Só o Banco do Brasil reporta que, no primeiro trimestre deste ano, 89% de suas operações 
foram realizadas por canais automatizados, um aumento de 16% em relação ao mesmo 
período de 2004.  
 
O uso da internet no Banco do Brasil cresceu 217% em cinco anos, enquanto os canais 
tradicionais registraram no período evolução de inexpressivos 3%.  
 
A web é a tecnologia de atendimento que deve predominar. Realizar transações eletrônicas 
deixou de ser tendência para se tornar realidade no Brasil.  
 
Mas junto com a boa notícia vem uma má: aumentaram os crimes eletrônicos. Os prejuízos 
sofridos por fraudes eletrônicas nos bancos no País são estimados em R$ 350 milhões. 
Pesquisa mundial da consultoria Deloitte Touche Thomatsu com as cem maiores instituições 
financeiras informa que a maioria dos ataques tem origem interna e 35% dessas organizações 
já foram afetadas pelo problema.  
 
Call centers indianos vendem por uma ninharia informações sobre contas e cartões de crédito 
de clientes britânicos. Recentemente, dois bancos americanos - Bank of America e Wachovia - 
passaram por um grande constrangimento. Tiveram de informar aos clientes o fato de que 
empregados haviam roubado informações dos correntistas para depois vendê-las a dez dólares 
a unidade.  
 
O instituto de pesquisas Gartner perguntou a 700 gestores de tecnologia da América Latina 
qual o principal foco de sua atenção no momento e a segurança foi considerado um item 
prioritário.  
 
O controle do risco operacional é hoje um assunto de conversa de dez entre dez CIOs. O 
sistema financeiro, e especialmente o bancário, vive um dilema. De um lado, não pode deixar 
de acompanhar a evolução tecnológica que estabeleceu a transação eletrônica como padrão. 
De outro, tem de garantir a integridade e segurança dos seus dados com mecanismos mais 
complexos.  
 
A questão é simples na formulação, mas complexa na solução. Quando alguém acessa um 
caixa bancário ou faz uma compra virtual, por exemplo, a aplicação, para se proteger, precisa 
saber quem é o usuário. Para isto, foram criadas ferramentas eletrônicas que visam defender 
as instituições financeiras de ataques.  
 
Porém, há 40 anos os bancos usam essencialmente a mesma tecnologia de informação. Os 
sistemas recentes ainda interagem com os provenientes do mundo pré-internet. Este ambiente 
heterogêneo cria um ambiente repleto de falhas de segurança.  
 
Por isto, segurança corporativa é um conceito que interessa cada vez mais. Engloba cinco 
frentes. A primeira é autenticação dos usuários por meio de senhas, em seguida vêm a 
certificação digital, impressão digital, de retina, etc.  
 
A segunda é a privacidade e integridade das comunicações, por exemplo, a criptografia. A 
terceira é o controle de acesso, a quarta envolve a privacidade e integridade dos dados. E a 
quinta e última é a auditoria baseada na premissa: mais do que saber quem fez o quê, é 
importante conhecer quem tentou fazer o que não podia, e se a tentativa foi bem-sucedida.  
 
Mecanismos de auditoria também avaliam se as empresas estão de acordo com as 
regulamentações de mercado, além das legais.  
 



As cinco normas que definem a política de segurança atuam na realidade virtual de forma 
similar ao mundo real. Mais que correção, buscam atitudes pró-ativas e preventivas. É o fim 
das ilhas tecnológicas do passado que operavam no mesmo ambiente, sem qualquer 
integração.  
 
kicker: As perdas somam R$ 350 milhões e a maioria dos ataques tem origem dentro dos 
bancos, segundo pesquisa da Deloitte  
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