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Segurança: Software funciona como aperitivo para versões sofisticadas  
 
Beau Roberts, diretor global de marketing da BitDefender: testes no Brasil, na Itália e na Índia 
com o objetivo de aumentar participação no mercado globalOs programas de antivírus 
gratuitos são um sucesso no Brasil. Mais da metade das pessoas que têm um computador em 
casa no país não pagam um centavo para se proteger das ameaças que proliferam no mundo 
digital, segundo a consultoria Frost & Sullivan.  
 
A vantagem não é só do consumidor, que economiza dinheiro na hora de se proteger. Para os 
criadores desses sistemas, o modelo de negócio dos produtos gratuitos também é bastante 
interessante.  
 
Os antivírus gratuitos funcionam, na verdade, como uma vitrine para os produtos pagos. A 
ideia é oferecer sistemas simples, sem perder eficiência na detecção de ameaças. A 
degustação tem o objetivo de conquistar a confiança do consumidor e levá-lo a evoluir para 
uma versão paga.  
 
Segundo Fernando Belfort, analista da Frost& Sullivan, é difícil estimar o percentual de 
consumidores que fazem essa transição, passando a pagar por versões mais completas. O 
especialista diz, no entanto, que como a base de usuários dos programas gratuitos pode 
chegar a centenas de milhões de pessoas, esse número não precisa ser tão alto para 
compensar as empresas.  
 
Mariano Sumrell, diretor de marketing da Winco, empresa que representa no Brasil a AVG, 
uma das precursoras do modelo de antivírus gratuito, dá uma dica da eficiência da estratégia. 
Uma pesquisa feita entre os clientes brasileiros que compraram uma licença do sistema mostra 
que 60% deles usaram a versão gratuita anteriormente.  
 
Eduardo Lopes, da Nodes, representante da Avira, diz que para a companhia o número está 
próximo de 90%. O executivo afirma que a Nodes vende mais 30 mil licenças do antivírus por 
ano no Brasil. 
 
O modelo gratuito atraiu a romena BitDefender, que até agora só tinha versões pagas de seus 
produtos de segurança. A investida é parte da estratégia da companhia para aumentar sua 
participação no mercado global de antivírus.  
 
A empresa, que está montando escritório próprio no Brasil, faz os primeiros testes com o 
modelo gratuito no país, em paralelo com a Itália e a Índia. "Como não temos uma presença 
significativa nesses mercados, não temos o que perder ao apostar em uma estratégia 
agressiva", diz Beau Roberts, diretor global de marketing da BitDefender. 
 
As companhias baseadas na oferta de sistemas gratuitos estão longe dos faturamentos 
bilionários das líderes globais do mercado, como Symantec, Trend Micro e McAfee, 
recentemente comprada pela Intel. Mas seus resultados tampouco são desprezíveis.  
 
Em entrevista ao Valor em janeiro, o executivo-chefe da AVG, J.R. Smith, afirmou que as 
vendas da companhia oscilam entre US$ 150 milhões e US$ 250 milhões por ano. Em várias 
rodadas de captação de recursos, a empresa de origem tcheca recebeu aportes de fundos 
como Intel Capital, TA Associates e Enterprise Investors. Esse último atualmente detém 34% 
do capital da companhia. 
 
Uma reorganização interna está preparando a AVG para uma abertura de capital que pode 
ocorrer no primeiro trimestre de 2011. Segundo Roberts, a BitDefender também tem esse 
objetivo em um horizonte de dois a três anos. "Não temos pressão de fundos de investimento 
para acelerar esse processo, mas ele está nos planos."  
 



Sobre a competição entre as empresas de sistemas gratuitos, Roberts diz que ela tem sido 
cada vez mais intensa, o que tem levado as companhias a criarem outras fontes de receita. 
Entre elas está a oferta de outros tipos de software, como os programas que ajudam a 
melhorar o desempenho do computador.  
 
Existe também o modelo de parceria. Quando instala o antivírus, o usuário também pode 
colocar em seu computador programas adicionais, como barras de pesquisa em seu programa 
de navegação na internet. Toda vez que usa esse recurso, a empresa de antivírus ganha 
alguns centavos do parceiro escolhido. 
 
Apesar de afirmar que a oferta gratuito de antivírus é um caminho sem volta, Roberts 
questiona se o modelo será tão eficiente no futuro por conta do crescimento das empresas e 
dos processos de abertura de capital. "As grandes companhias não entraram no jogo porque já 
tinham capital aberto. O mercado não ficaria contente com um anúncio desses. Não dá para 
saber como será no futuro." 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 out. 2010, Empresas, p. B3. 


