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Oferecer gestão de segurança é mais vantajoso do que disputar a venda de produtos. Mas o 
investimento para entrar na briga ainda é alto. 
 
Como já ocorreu em outras áreas da tecnologia, a segurança da informação também está se 
tornando um serviço a ser prestado por terceiros. A boa notícia é que isso garante a presença 
do canal nesse negócio. A má é que entrar no mercado exige um investimento que, por 
enquanto, é relativamente alto. Mas por que segurança está virando serviço? Porque apesar de 
ter se tornado uma das principais preocupações das empresas e dos CIOs, os investimentos 
nessa área ainda são vistos como um mal necessário.  
 
Não se gasta em sistemas de segurança visando obter lucro, mas para evitar prejuízos. Em 
função do aumento constante da complexidade da infra-estrutura tecnológica — e das 
ameaças digitais —, a área de segurança exige cada vez mais mãode- obra especializada. Ou 
seja, faz muito sentido pensar em terceirizar a atividade, já que ela não é o core business da 
empresa e o custo de manter sistemas atualizados e equipes capacitadas é ainda bem alto. 
 
Essa é uma atividade relativamente nova no mundo. Por questões de marketing e também por 
algumas particularidades, não se fala em outsourcing de segurança, embora, no fundo, seja 
esse o negócio. Criou-se uma sigla própria — MSS — Managed Security Services, ou serviços 
gerenciados de segurança. Um estudo da consultoria Frost & Sullivan revelou que no ano 
passado a América Latina movimentou 35,5 milhões de dólares em MSS. A região responde 
por 3% do mercado mundial. 
 
O estudo afirma que o mercado está em fase de amadurecimento e prevê altas taxas de 
crescimento para os próximos anos. Os canais brasileiros que trabalham na área confirmam a 
tendência: as receitas com esse serviço devem dobrar este ano em relação a 2005. A Frost & 
Sullivan afirma que a prestação desse tipo de serviço para segurança ainda está concentrada 
em grandes fornecedores de TI, que focam o mercado corporativo. Mas estão entrando nesse 
segmento operadoras de telecom e também canais especializados em segurança, que antes 
apenas prestavam serviços de consultoria, vendiam e implementavam sistemas. Na visão da 
Frost & Sullivan, o sucesso do negócio está em estabelecer um SLA (Service Level Agreement) 
com regras claras, ter corpo técnico capacitado, apresentar referências de mercado e investir 
em instalações adequadas, já que muitos serviços são realizados remotamente. 
 
Para Douglas Rivero, gerente de canais da Sonic- Wall para a América Latina, o MSS é uma 
forte tendência no mercado e vem atender às necessidades tanto de quem fornece sistemas de 
segurança, incluindo fabricantes, distribuidores e integradores, quanto de usuários 
corporativos. "O cliente vê a segurança como despesa, pois não está investindo em um projeto 
que lhe dará retorno. Ter um parceiro especializado é uma comodidade e uma economia, pois 
ele não terá de manter funcionários especializados, que precisam constantemente de 
treinamento", diz Rivero. 
 
Na outra ponta, os benefícios para o canal são grandes. "O que se vê hoje é um mercado 
muito competitivo, que enfrenta uma guerra de preços, com margem na venda de produtos 
cada vez mais apertada. A revenda fecha um negócio com o cliente, que só volta a comprar 
depois de seis meses ou um ano", diz Rivero. "Assim, ter um contrato de dois ou três anos de 
duração com receita mensal fixa é tudo o que a revenda quer", afirma Rivero. 
 
A SonicWall utiliza esse modelo de comercialização há dois anos, em parceria com seus 
distribuidores Network1, Westcon e, mais recentemente, Ingram Micro. Nesse período, a 
receita da fabricante no Brasil aumentou 30%. "Temos 150 revendas registradas no Brasil e 20 
estão prestando serviços gerenciados de segurança", diz Rivero. Entre elas estão algumas 
operadoras de telecom e também integradores, como a Mtel e a NetMicro. Juntos, os canais da 
SonicWall gerenciam aproximadamente 7 mil redes. 
 



Para prestar o serviço de segurança com o aval da Sonic- Wall, o canal precisa ter uma 
certificação, chamada MSSP (Managed Security Services Provider) e montar um NOC (Network 
Operation Center), central para gerenciamento remoto do cliente. "Qualquer revenda que 
queira ser parceira pode se registrar no nosso portal gratuitamente. Ela terá, sem custos, 
acesso a mais de 50 cursos técnicos e comerciais pela internet, registros de oportunidades, 
fundo de marketing cooperado, participação em eventos, suporte online por chat ou e-mail, 
entre outras vantagens", diz Rivero. Para obter a certificação MSSP, o canal deverá ter pelo 
menos dois técnicos treinados, ao custo individual de 150 dólares, e montar um NOC, que 
exige investimento de pelo menos 2 mil dólares. A empresa espera ter entre 50 e 60 parceiros 
certificados no Brasil. 
 
Monitoramento - A NetMicro, parceira de serviços gerenciados da SonicWall, está há dois anos 
atuando nesse mercado. "O nosso foco são empresas de médio e grande portes. Oferecemos 
uma alternativa à compra de ativos, em que o cliente não precisa se preocupar com upgrade, 
gerenciamento do sistema ou capacitação de profissionais", afirma João Alfredo Andrade 
Pimentel, diretor geral da NetMicro. A integradora possui 25 clientes ativos de MSS, 
totalizando 75 redes gerenciadas. Os serviços mais comuns são o gerenciamento de firewall, 
de detecção e prevenção de intrusão, antivírus, filtro de conteúdo e antispam.  
 
A cada negociação é fechado um contrato que varia de um a cinco anos de duração e o valor 
cobrado vai de 650 reais a 2 mil reais mensais por rede se o cliente possui uma matriz e duas 
filiais, por exemplo, são três redes no total. Para prestar os serviços de monitoramento e 
gerenciamento, a NetMicro montou um SNOC (Security Network Operation Center), que 
funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Também investiu na certificação de dois 
engenheiros na tecnologia da SonicWall. Segundo Pimentel, os contratos de serviços 
gerenciados respondem atualmente por 15% da receita da NetMicro. 
 
Outra integradora que presta serviços gerenciados é a EZ-Security. A empresa vende duas 
modalidades de serviço. Na primeira, disponibiliza um profissional alocado dentro da empresa 
do cliente. Na outra, fornece gerenciamento remoto a partir da central de monitoramento. O 
foco da EZ-Security são empresas de médio e grande portes. "Hoje gerenciamos 
aproximadamente 120 mil máquinas, das quais 80% remotamente e 20% in loco", afirma 
Eduardo Alonso, diretor comercial da EZ-Security. 
 
O modelo de negócio adotado pela EZ-Security é o da cobrança por ativo gerenciado, que pode 
ser um firewall, IPS/IDS, antivírus, antispam, entre outros. 
 
O valor do serviço varia de 2 mil reais a 2,5 mil reais por ativo. A compnahia mantém 
parcerias com diversos fornecedores de segurança, como as empresas Check Point, 
3Com/Tipping Point, Vasco, CA, Safe Boot, Websense, Symantec, McAfee e Microsoft. "O apoio 
dos fabricantes é importante para validar nossos serviços e trazer tranqüilidade para os 
clientes", afirma Alonso. "Nesse ramo, confiança é um ativo fundamental." 
 
Investimento - A EZ-Security investiu 200 mil reais no desenvolvimento do seu NOC, que 
presta serviços de monitoramento e gerenciamento ininterruptamente. Os serviços 
gerenciados já respondem por 30% da receita da empresa. Em comparação com 2005, o 
faturamento da área deverá dobrar. "As companhias estão percebendo as vantagens de 
terceirizar o gerenciamento da segurança. Em média, elas conseguem uma economia de 
30%", afirma Alonso. 
 
Já a Etek fechou parceria com a Siemens para atuar no mercado de serviços gerenciados de 
segurança. As duas empresas construíram em conjunto um NOC, que custou 2 milhões de 
reais. "Ganhamos o respaldo da boa reputação da Siemens na área de tecnologia e entramos 
com nosso expertise em segurança", afirma Pedro Goyn, diretor presidente da Etek Brasil. 
 
A Etek oferece três tipos de serviços: monitoramento remoto, monitoramento in loco e uma 
terceira categoria, batizada de Security Provider. Modalidade mais completa, essa última 
abrange soluções de hardware, software e serviços e responde por 40% da receita com MSS.  



O preço do serviço varia com o tamanho da rede, o número de componentes de segurança e a 
tecnologia aplicada. "Nesse tipo de negócio o número de variáveis é grande, de forma que não 
existem contratos prontos", afirma Goyn. 
 
Hoje, os serviços de terceirização respondem por 20% do faturamento total da Etek, cujo 
principal negócio ainda é a venda e a implementação de sistemas de segurança. A empresa 
mantém parceria com a Check Point, a Websense, a RSA, a McAfee e a PortAuthority. "Em dois 
anos, o MSS deve responder por 40% da nossa receita. Hoje, as médias empresas são nossos 
maiores clientes.  
 
Grandes companhias, apesar de terem uma cultura de outsourcing, ainda pensam no 
gerenciamento interno da segurança, com equipe própria", diz Goyn. Para ele, o mercado 
ainda vem amadurecendo e muitos não conhecem o MSS. "Vários clientes nos procuram para 
adquirir um sistema de segurança e acabam contratando o serviço de gerenciamento após 
conhecer nossos serviços e instalações", diz Goyn. O segredo nesse modelo de negócio é 
conseguir entrar no cliente, estabelecer uma relação de confiança e aumentar o contrato, 
oferecendo novas soluções. E sempre há muito o que fazer, pois como se sabe não existe rede 
100% segura. 
 
É outsourcing ou não? 
O MSS é diferente de uma simples terceirização. No outsourcing tradicional, o SLA (Service 
Level Agreement) é utilizado para garantir qualidade de serviço. Caso isso não ocorra, há 
multas e penalidades. Em segurança é praticamente impossível garantir que a rede não seja 
atacada — um vírus pode explorar uma falha do sistema operacional ainda sem correção, por 
exemplo. Outro ponto é que, em geral, o cliente contrata apenas o serviço de monitoramento 
e gerenciamento da borda da rede, como firewall e IDS, além de antivírus, antispam e filtro de 
conteúdo.  
 
Mas sabe-se que 70% das vulnerabilidades estão ligadas aos usuários internos, que abrem e-
mail com vírus ou baixam programas maliciosos. "Em geral, o SLA diz apenas qual será o 
tempo máximo de resposta do fornecedor frente a um problema. Em segurança, nunca vi um 
SLA que estabelecesse multas em caso de incidente e não acredito que isso seja viável", diz 
Pedro Goyn, diretor- presidente da Etek Brasil. No MSS, estão contempladas também questões 
técnicas, como atualização da rede e dos profissionais. 
 
MSS em números 
35,5 milhões de dólares foi a receita de MSS na América Latina em 2005 
272 milhões de dólares é o quanto esse mercado vai movimentar em 2011 
40% é a participação do Brasil no mercado 
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