
Kaspersky Lab cresce na AL combatendo vírus 
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Empresa russa que atua no Brasil, México, Argentina e Panamá, prepara abertura de novos 
escritório em Bogotá e Santiago. 

O russo Eugene Kaspersky, fundador da Kaspersky Lab, não é qualquer presidente executivo. 
E não só porque usa jeans e camisas com as mangas arregaçadas, como o típico CEO de 
companhias tecnológicas. Ele criou como lema de sua empresa We are here to save the world 
(Nós estamos aqui para salvar o mundo). Inclusive, para um recente evento internacional, 
pediu para confeccionar camisetas vermelhas com uma figura do Che Guevara impressa, mas 
com seu próprio rosto. 

Dono de uma empresa de segurança informática, sua missão é pelo menos salvar os 
computadores do mundo dos vírus e intrusos que roubam informações e a identidade dos 
usuários, ou seja: tudo o que gera dinheiro fácil para o “inimigo hacker". O problema é que 
esta luta não parece ter fim: quanto mais anti-malware (antivírus, vermes, troianos) criam as 
companhias, mais e novos “bichos” são gerados. “A luta não acaba”, disse Kaspersky, em 
Moscou. 

Kaspersky Lab começou a operar em 1997 e é parte da "nova onda” de empresas de 
segurança informática -como a Eset ou Panda- que lentamente estão se posicionando no 
mercado mundial, liderado pelas norte-americanas Symantec e McAfee.  

Embora tenh começado a vender seus produtos na América Latina em 2005, seu ingresso 
oficial foi em 2008 com a criação de um escritório em Miami. "A América Latina, Índia e China 
são as três regiões com mais problemas”, explicou Kaspersky. E têm tido sucesso nesses 
mercados. “Crescemos de 10 para 20 vezes a média da indústria, que é de 15% por ano", diz 
Alejandro Musgrove, vice-presidente de vendas de Kaspersky para a América Latina e o 
Caribe. "Já abrimos escritórios em São Paulo, México, Buenos Aires, Panamá e estamos em 
negociações para abrir em Bogotá e Santiago". 

Claramente, pelo fato de terem começado na região há pouco tempo, o crescimento é forte. 
Segundo dados da consultora IDC, o mercado de segurança em conteúdo e gestão de ameaças 
vendeu US$ 292 milhões em licenças de software em 2008 na América Latina, volume 17,4% 
maior do que em 2007.  

De acordo com Patrick Melgarejo, consultor da IDC, os fatores que mais influenciam na adoção 
destas soluções é o preço e, no setor corporativo, que o motor de detecção de vírus seja 
eficiente. "Kaspersky tem pontos que o diferenciam, como uma boa estratégia de preço e de 
comunicação das vantagens de seu produto", avaliou Melgarejo. 

Porém, a América Latina não é somente um mercado importante para Kaspersky, mas também 
um dos lugares do mundo que mais malwares gera. "O Brasil sempre está entre os primeiros 
quatro países onde são gerados vírus", disse Dimitry Bestuzhe, analista de vírus da Kaspersky 
e especialista na América Latina, quem mora no Equador. Os maiores geradores de vírus, ao 
lado do Brasil, são a China, Rússia e Estados Unidos. "A possibilidade de ganhar dinheiro fácil é 
uma motivação, e a polícia cibernética não tem o nível ou as ferramentas para combater o 
crime de forma eficiente", acrescentou.  

 

 



Contudo, este ano não será fácil, não somente para deter o crime cibernético, como também 
para impulsionar o mercado. A IDC projeta um incremento 1% ou 1,5% mais baixo que no ano 
passado. Por outro lado, a Kaspersky está mais otimista. "Esperamos um forte ano de 
crescimento", disse Musgrove. "Não imaginamos um ano recessivo. Para a indústria vai ser um 
ano de desafio, mas promissor", acrescentou. 
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