
Prejuízo com ataque virtual é de US$ 500 mil por empresa 
Carolina Pereira 
 
Apesar de a segurança da informação ser apontada pelas companhias do mundo todo como a 
principal preocupação dos departamentos de tecnologia da informação, as falhas nessa área 
causaram prejuízo médio de US$ 524 mil nas empresas brasileiras de pequeno e médio porte 
que sofreram ataques cibernéticos nos últimos 12 meses. Os dados são de uma pesquisa feita 
pelo instituto Applied Research, a pedido da Symantec, empresa de segurança da informação. 
 
Segundo o estudo, feito em janeiro deste ano, apesar dos avanços tecnológicos em prevenção 
de crimes on-line, 36% das 73 empresas brasileiras consultadas, de portes variados, 
afirmaram ter sido alvo de ataques cibernéticos nos últimos 12 meses. Para 24% dos que 
foram atacados, a ação foi, de alguma forma, efetiva e causou perda de informações. 
 
"No ano passado, foram criados mais vírus no mundo do que nos últimos seis anos", explica 
Wagner Tadeu, presidente da Symantec. Ele conta ainda que o Brasil encabeçou, no ano 
passado, a lista dos países com maior número de ataques para roubos de senhas. 
 
Mais da metade das empresas brasileiras ouvidas pelos pesquisadores diz que teve algum 
prejuízo financeiro por conta dos ataques sofridos. Quando se leva em conta os dados da 
América Latina, onde 150 empresas foram entrevistadas, o número sobe para 88%. Isso 
mostra, segundo Tadeu, que o Brasil está mais avançado na implementação de medidas de 
segurança virtual como antivírus e ferramentas de DLP, sigla em inglês para data loss 
prevention (prevenção de perda de dados). "Estamos junto com os Estados Unidos em termos 
de adoção de tecnologia e à frente dos outros países da América Latina", afirma o executivo. 
 
Pelo globo 
 
No mundo, a pesquisa incluiu também empresas de grande porte, o que elevou para US$ 2 
milhões a média de prejuízo de cada empresa que sofreu ataque no último ano. Por ter 
envolvido companhias de tamanhos diferentes, não é possível comparar a realidade brasileira 
com o restante do mundo. Mas, segundo Tadeu, o cenário de segurança, em geral, é parecido. 
 
Foco em segurança 
 
Apesar de 12% das entrevistadas terem percebido aumento dos ataques cibernéticos nos 
últimos 12 meses, Tadeu acredita que a tendência é que esse número diminua, porque a 
maioria das companhias afirmou que pretende aumentar os investimentos em segurança da 
informação. Segundo ele, as ameaças cibernéticas são o maior risco percebido pelos gestores 
de tecnologia da informação ouvidos no Brasil. Isso explica por que 85% das empresas 
consultadas disseram que consideram o "melhor gerenciamento das ameaças de TI" um dos 
principais objetivos na área. 
 

 
 
Insegurança faz consultoria crescer em 2010 
Carolina Pereira 
 
Depois de ter dobrado de tamanho no Brasil nos últimos três anos, a Symantec espera 
continuar aumentando o faturamento no país devido ao crescimento da preocupação com 
segurança apontado na pesquisa. Segundo o presidente da companhia, Wagner Tadeu, a área 
de consultoria é um setor que vai impulsionar a expansão em 2010, que ele se limita a dizer 
que será de dois dígitos. "Temos dez vezes mais pessoas voltadas para esta área do que há 
dois anos", compara Tadeu. O serviço, no entanto, ainda está concentrado nos clientes de 
grande porte. "Quando uma pequena empresa precisa fazer uma instalação ainda chama um 
primo ou um vizinho", brinca o executivo. Os segmentos de finanças e telecomunicação 
continuarão sendo os que mais demandam produtos e serviços de segurança de informação, 
de acordo com Tadeu.  
 



Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 28. 


