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Manualparaentender
omundofinanceiro
Destinadoaopequeno investi-
dor e aopequenoemédio em-
presário, o “Guia doMercado
deCapitais” foi escrito por
HumbertoCasagrande, Lucy
SousaeMariaCeciliaRossi
em linguagemcoloquial e de
fácil compreensão. É umma-
nual para pessoas físicas que
queiramaprender comoapli-
car nomercadodeações epa-
rapessoas jurídicas quedese-
jamconhecer os instrumentos
disponíveis para captar recur-
sos voltados ao seu crescimen-
to.Com110páginas, incluindo
umglossário, é editado pela
Lazuli Editora. Seupreço reco-
mendadoédeR$25.

LIVRO

MICROEMPRESAS

Mix

PREVENÇÃONOTRABALHO

SEGUNDA-FEIRA
Mídia
e publicidade

TERÇA-FEIRA
Microempresas

QUARTA-FEIRA
Projetos Sociais

QUINTA-FEIRA
Carreiras

SEXTA-FEIRA
Agronegócios

●Regras:Comoproibir o funcioná-
rio de usar o computador para fins
pessoais não é eficaz, a empresa
pode controlar o acesso pormeio
de senhas e restrições

●Segurança:Aempresa deve ofe-
recer treinamentos de segurança
digital para os funcionários

●Antivírus:Recomenda-se a insta-

lação de umbomprogramaantiví-
rus, que dever ser atualizado

●Spams:Deve-se orientar os fun-
cionários a nunca responder a
e-mails não-solicitados (spams),
que podemconter vírus

●Arquivos:O funcionário jamais
deve executar ou abrir arquivos de
procedência desconhecida

Brasileirogasta1horapordiaem
sitessemrelaçãocomotrabalho

SoftwaredoBrasilparaomundo

CONVERSA–Paraespecialistas, empresas têmdeorientaros funcionáriosautilizarema internet combomsenso

Pesquisamostra que brasileiros usammais a internet para questões pessoais que os americanos
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Apesar da falta de tradição, empresas brasileiras exportam cerca de US$ 500milhões por ano

Antispam
nacionalé
premiadonos
EstadosUnidos

GESTÃO

Ana Paula Lacerda

Uma pesquisa realizada pela
Websense–empresadesoftwa-
resdesegurançaefiltrosparaa
internet–mostrouque80%dos
funcionários das grandes em-
presasbrasileiras utilizama in-
ternet para navegar por sites
cujo conteúdo não têm relação
com o trabalho que realizam. E
otempogastocomessaativida-
deéde4,7horasporsemana,ou
quase uma hora por dia.
Otemposuperaotempogas-

tonosEstadosUnidos,ondeme-
tade dos funcionários assume
que utiliza a internet para fins
pessoais em uma média de 3,4
horassemanais,segundooestu-
do Web@Work. Na Colômbia
(3,9 horas) e no Chile (3,7 ho-
ras), o tempo tambémémenor.
NasAméricas, apenas osmexi-
canos ficam navegando mais
tempo: são 7,5 horas semanais.
“Isso certamente afeta o de-

sempenhodas empresas,pois o
brasileiro dedica praticamente
um dia por mês a atividades
alheiasaolocaldetrabalho”,diz
o consultor em segurança digi-
talediretordaOS&TInformáti-
ca, Sérgio Leandro. O valor, no
entanto, está abaixo do que os
chefespensamqueseus funcio-
náriosusam:quandosepergun-
tou aos gerentes de TI das em-
presasquanto tempoelesacha-
vam que os funcionários gasta-
vam navegando, a resposta foi
umamédia de 5,3 horas.
NoBrasil, os sitesmaisaces-

sados pormotivos pessoais são
os portais de notícias (74%),
e-mails pessoais (56%) e de co-
mércio eletrônico (30%). Po-
rém,algunsentrevistadosassu-
miramacessar até sites de por-
nografia durante o expediente:
12% dos funcionários no Brasil
admitiramjátervisitadoalgum
site pornográfico proposital ou
acidentalmente no computa-
dor da empresa.

Os softwares de mensagens
instantâneastambémsãopopu-
lares: em toda a América Lati-
na, dois em cada três funcioná-
rios usammensagens instantâ-
neasnohoráriodetrabalho.En-
quanto36%usamparafinsrela-
cionadosaotrabalho,19%admi-
temusá-lasmais para assuntos
que não têm relação com seus
serviços, e outros 14%usampe-
los dois motivos. O uso desses
softwares é permitido em 43%
das empresas.
Outrograndeproblemades-

te tipo de navegação, além da
perda de produtividade, é o ris-
co a que as empresas ficam ex-
postas. “Este é um dos fatores
que facilita a entrada de vírus e
outros programas danosos na
rededaempresa”,apontaLean-

dro.“Amaioriadasgrandesem-
presas mantém seus antivírus
atualizadoseproíbeacessoasi-
tes ilegais e pornográficos, on-
de mais comumente ocorrem
ataques desses vírus. Mas en-
tre as médias e pequenas em-

presas os procedimentos de se-
gurança não são tão comuns.”
O melhor procedimento, no

entanto,nãoéproibiros funcio-
nários de utilizar a internet pa-
ra razões pessoais. “Com exce-
ção de pornografia e sites de

conteúdo ilegal, os funcioná-
riosnãodevemserproibidos
de acessar páginas que lhes
agradem, ou isso pode gerar
insatisfação”,dizLeandro.O
gosto pela internet é tão
grandeque64%dosentrevis-
tados prefeririam ficar sem
o horário do café matinal do
que perder a possibilidade
de usar a internet no traba-
lho para fins pessoais.
“A melhor solução é con-

versar com a equipe e orien-
tá-laautilizara internetcom
bomsenso, sem interferir na
atividade diária. Alémdisso,
todos devem estar cientes
dos riscos da internet e assi-
nar um termo no qual infor-
mam ter conhecimento da
responsabilidade.” ●

TECNOLOGIA

Marianna Aragão

Concorrênciaagressivadepaí-
ses como Índia e China, falta
de tradição brasileira no setor
e desconfiança de clientes es-
trangeiros formam uma pers-
pectivapoucoanimadorapara
as pequenas empresas de soft-
ware que querem exportar.
Masaquelasque tiveramcora-
geme incentivoparaencararo
desafioestãoconseguindoche-
gar ao exterior.
Segundo a Agência de Pro-

moçãodeExportaçõese Inves-
timentos (Apex),noanopassa-
do as empresas nacionais ex-
portaramUS$500milhõesem
softwares, um aumento de
20% em relação ao ano ante-
rior. O resultado é ainda mais
expressivo se for levado em
consideração que cerca de
90% dessas empresas são mi-
cro, pequenas e médias, de

acordo com o gestor de proje-
tos da Apex, João Emílio Gon-
çalves.
A paulista SML é uma des-

sas pequenas empresas. Com
umescritóriomodesto emSão
Paulo,30 funcionáriose fatura-
mento anual de aproximada-
mente R$ 3 milhões, ela se
aventurou no mercado exter-
no em2005. Emmenos de dois
anos de atuação, já tem proje-
tos funcionando no Uruguai,
na Colômbia e nas Bahamas.
Comessaexpansão internacio-
nal, o faturamentodaempresa
cresceu 40% no período. Até
dezembro, a SML conclui ou-
tra operação para um grande
banco mexicano.

CAMINHO DIFÍCIL
Para chegar lá, essas empre-
saspercorremumdifícil cami-
nho, naavaliação dodiretor do
Instituto de Tecnologia de

Software(ITS),DescartesTei-
xeira. Encontrar um canal pa-
ra levar seusprodutospara fo-
ra foi e continua sendo um dos
maiores desafios para essas
empresas. “Bater na porta dos
clientes no exterior é imprati-
cável para pequenos empresá-
rios”, diz Teixeira. A saída pa-

ra ter sucessonessa empreita-
da é encontrar parcerias.
No caso daSML, umprojeto

da Apex abriu o caminho. A
agênciapatrocinouaparticipa-
ção de empresas de software
emfeirasnacionaiseinternacio-
nais – foram 15nos últimosdois

anos–etrouxecompradoreses-
trangeirosaoBrasilparaconhe-
cê-las. Nesses eventos, surgi-
ramos primeiros contatos.
“O custo para divulgar pro-

dutoseatingirosclientesnoex-
teriorémuitoalto”, afirmaosó-
cio da SML, Oerton Rodrigues.
Um estande na CeBIT, amaior
feira de tecnologia da informa-
ção domundo, que acontece na
Alemanha,chegaacustar€ 100
mil.Asempresastambémpreci-
sam investir em treinamento e
contratação de pessoal para
atender os novos clientes.
Outra barreira para as em-

presas é a falta de tradição do
Brasil na área tecnológica. “Os
estrangeirostêmmuitadescon-
fiançacomaspequenasempre-
sas por causa disso”, afirma o
empresário Paulo Mendonça,
sócio da Intelectual Capital –
empresa que produz softwares
bancários e que, até 2009, deve

ter 30% de seu faturamento
representado por exporta-
ções.
Segundoele, antesdeofe-

recer o produto, é preciso
venderaimagemdeum“Bra-
sil tecnológico” para os im-
portadores. “Éumverdadei-
ro trabalho de bandeirante.”
Oesforçodesbravadorde

Mendonça, Rodrigues e de
outras empresas traz resul-
tadospositivosparaoPaís.A
consultoriaGartner,especia-
lizada empesquisa de tecno-
logia,mostrouoBrasilnaca-
tegoria dos países líderes e
desafiantes em outsourcing
em 2006, ao lado de China,
Índia e Itália. Foi um salto
em comparação a 2005,
quandooPaísaparecianalis-
ta de potenciais competido-
res.Eumsinaldequeoempe-
nho das pequenas empresas
não está sendo em vão. ●

TECNOLOGIA
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‘O custo para
divulgar produtos e
atingir os clientes no
exterior émuito alto’

Renato Cruz

O engenheiro Fidelis Assis, de
54 anos, desenvolveu um siste-
maantispampremiadonoeven-
toTRECSpamTrack2006,pro-
movido pelo Departamento de
ComércioepeloDepartamento
de Defesa dos Estados Unidos.
“Estavaesperandoumaclassifi-
cação boa, mas não o primeiro
lugar”, disse Assis, que não foi
pessoalmente ao evento, no fim
denovembro.“OprofessorGor-
don Cormack, coordenador da
avaliação, insistiu para que eu
fosse.”Participaramdoconcur-
so nove equipes de sete países,
com32 filtros demensagens in-
desejadas.
Cadainscritopôdeenviaraté
quatro variantes de seu antis-
pam.Osfiltroscriadospelobra-
sileiro ficaramemprimeiro, se-
gundo, terceiro e quinto luga-
res. Em quarto, ficou a Tufts
University,dosEUA.Assisége-
rentetécnicodeSuportedeSer-
viços de Internet da Embratel.
Seu filtro antispam é usado no
Click21, provedor da Embratel,
na divisão de satélites StarOne
e nos sistemas internos.
A ferramenta antispamcria-
da por Assis, chamada OSBF-
Lua,éumsoftwarelivre,quepo-
de ser copiado, usado e modifi-
cado sem pagamento de licen-
ças. Está disponível em ht-
tp://osbf-lua.luaforge.net/.Par-
te dele foi escrita na linguagem
Lua, criada na Pontifícia Uni-
versidade Católica (PUC) do
Rio de Janeiro.
Engenheirodetelecomunica-
çõespelaUniversidadeFederal
Fluminense, com mestrado no
InstitutoMilitardeEngenharia
(IME), Assis não templanos de
transformaroantispamempro-
duto: “Como software de códi-
go aberto, ele está disponível a
quem queira usar”. O sistema
atraiu interesse internacional.
Dois doutorandos na Universi-
dade de Berlim resolveram tra-
balhar com ele. O professor
Norman Ramsey, de Harvard,
quer trabalhar numa nova ver-
são. ●
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