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CENÁRIOS

ELENO MENDONÇA

Ao mesmo tempo em que os sistemas de comuni-
cação se sofisticam e as novas tecnologias fazem
prosperar de forma mais rápida os negócios de
modo geral, os riscos para as empresas se elevam e
os investimentos e cuidados para a proteção contra
hackers, violações de tudo tipo e vazamento de in-
formações se amplia. O levantamento Global In-
formation Security Survey, em sua 13ª edição, feito
em 56 países, mostra essa realidade. No Brasil, por
exemplo, 77% dos entrevistados indicaram riscos
devido ao uso de redes sociais, telefones celulares e
serviços de cloud computing (febre no segmento TI
e que permite uso de ferramentas captadas na in-
ternet ou remotamente num fornecedor que já tem
a infra-estrutura e cobra por acesso). Esse estudo
foi conduzido pelo time global da Ernst & Young,
aponta alta nos riscos sobre a gestão de uso de no-
vas tecnologias da informação e revela a necessida-
de de novos investimentos pelas empresas para en-
frentar o problema. Outro trabalho nesse sentido,
feito pela Bloor Research, a pedido da McAfee,
mostra que 5% do universo de médias empresas
consultadas acham suas áreas de TI ineficientes
para evitar esse tipo de risco.

O trabalho da Bloor envolveu 1100 entrevista-
dos em empresas de porte médio, com 51 a 1000
funcionários. Foram pesquisados 14 países, entre
os quais o Brasil. Segundo o especialista Nigel
Stanley, da Bloor, “existem ameaças em diferentes
formas e tamanhos, mas todas podem causar da-
nos a uma empresa”. Outro dado preocupante
desta pesquisa foi a informação de que 3% do uni-
verso consideram o fato de fechar a empresa caso
haja contra ela algum tipo de ataque. Outros 3%
acham essa uma possibilidade considerável e 9%
falam de potencial significativo. Ou seja, pelo me-
nos 15% acreditam que uma violação de dados
pode representar o fim de suas atividades.

Fellipe Canale, diretor da Área de Canais da
McAfee, empresa que encomendou a pesquisa,
disse que a intenção era mapear uma realidade
que todos sabemos existir, mas não temos como

avaliar o tamanho e a proporção dos riscos. “Todo
mundo fala dos riscos virtuais, mas do ponto de
vista prático poucos sabem da efetividade desse
risco”. Segundo ele, quanto mais acesso se dá aos
sistemas, mas potenciais se tornam os riscos. “O
universo mais seguro seria trabalhar totalmente
offline. Como isso é impossível, pois as tecnolo-
gias existem e evoluíram justamente para melho-
rar a vida e os negócios das empresas, o jeito é
atuar na ponta da proteção”.

Outro aspecto que chama a atenção dos especia-
listas nessa área é o porte das empresas. As grandes
corporações investem muito em proteção em rela-
ção aos seus faturamentos, mas as médias e peque-
nas muitas vezes não tem nem sequer equipe de se-
gurança e de TI. Falta também uma legislação espe-
cífica para tratar desses crimes. De acordo com Ca-
nali, em muitos países há uma evolução muito rápi-
da nesse sentido, mas no Brasil ainda se atua apenas
por jurisprudência, ou seja, determina-se a punição
dos cybercriminosos a partir de casos análogos já
julgados. “De positivo há o fato de que cada vez mais
policiais e advogados se enfronham nesses casos e se
tornam especialistas, de modo a formatar ações e
intervenções nesse tipo de ação criminosa”.

Entre as principais constatações da Bloor, estão a
de que o custo das violações de dados é importante
para qualquer empresa: 5% das empresas de médio
porte informaram que sofreram uma perda de dados
que lhes custou mais de US$ 25.000. O trabalho
mostrou ainda que 54% das empresas de médio
porte tiveram um aumento nos riscos de segurança
de TI, entre 2009 e 2010, de até 2%; 40% das em-
presas de médio porte tiveram violações de dados no
ano passado, um aumento de 13%. Aponta ainda
que 30% das organizações de médio porte tiveram
de gerenciar vários incidentes de segurança de rede,
dos quais 55% levaram até cinco (5) horas para ser
investigados e corrigidos e que 58% dos entrevista-
dos em todo o mundo gastam menos de três (3) ho-
ras por semana no trabalho, avaliação e pesquisa de
segurança de TI. No ano passado foram 65%. ■

Com novas tecnologias,
mais negócios e riscos
Pesquisas mostram que violações, ações de hackers e uso de redes sociais,
por exemplo, expõem empresas a prejuízos enormes

Falta legislação
específica para esse
tipo de crime no
Brasil. Assim, casos
são tratados apenas
por jurisprudência,
ou seja, com
decisões a partir
de julgamentos
já transitados
nos tribunais

...LUIZ BARRETO

Diretor de comunicação
e marketing da Rede TV+

CINCO PERGUNTAS A...

A hora é de
conversar mais
com a classe C

O fortalecimento da classe média
criou no Brasil um público
potencialmente muito forte aos
olhos de quem precisa vender.
A classe C se fortificou nos últimos
anos a partir de uma distribuição
de renda melhor e de acesso ao
crédito. Um filão que ainda tem
muito para ser explorado no Brasil.
Veja a seguir as opiniões de
alguém que acompanha esse
movimento de perto.

Como o Sr. avalia a estratégia
do varejo para comunicar suas
marcas e produtos em 2011?
O período 2011/2016 será muito
positivo para a economia, com

grandes investimentos privados
e estatais, e a economia do país
deve continuar a crescer acima
de 5%. Um bom planejamento
estratégico de marketing
e desenvolvimento de produtos
deve contemplar esta perspectiva
e dimensionar sua capacidade
de produção. Estou otimista,
o Brasil é maior do que todas
as suas mazelas. As empresas e
empresários que enxergam desta
forma sabem que o potencial do
mercado interno ainda esta muito
longe do esgotamento. Portanto,
eu diria ao consumidor que a sua
compra não deve ser por impulso
e sim dentro de um planejamento

familiar e pessoal considerando
esta perspectiva de país.

Como as empresas devem
chamar a atenção dos
consumidores da classe C?
Na minha opinião, o diferencial
deve ser a mensagem honesta,
clara e criativa. Não agüento
mais ver mais do mesmo.
Parece tudo tão igual. Uma grande
massa homogênea explorando
os mesmos argumentos,
só mudando a forma.

Os veículos de comunicação
estão de fato inovando para
atrair as marcas varejistas?
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País precisa usar mais diferencial sustentável

Luciano Coutinho, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social, afirma que a necessidade das inovações tecnológicas promovidas pela
indústria brasileira valoriza a sustentabilidade ambiental. Na CNI, ele ressaltou
que esse será o grande diferencial competitivo do produto brasileiro.
“A inovação deveria ter um viés pró-exportação e valorizar um ingrediente
brasileiro diferenciado, que é a sustentabilidade, como a matriz energética limpa
e a capacidade de desenvolver produtos com certificação verde”.

BREVES

Inmetro e Sebrae se unem para
beneficiar a micro e pequena empresa
O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial (Inmetro) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae) assinaram um acordo
de cooperação para ampliar a competitividade de micro
e pequenas empresas, a partir do acesso e da inserção
sustentável em Programas de Avaliação da Conformidade
(PAC), estabelecidos para produtos, serviços, processos e
profissionais. O objetivo é aumentar o apoio às micro e
pequenas empresas e aos produtores rurais para melhorar
a qualidade e agregar valor a produtos e serviços por meio
de adequação a requisitos de saúde, segurança, meio
ambiente e responsabilidade social, além da inovação
nos métodos e processos de produção.

cenarios@brasileconomico.com.br

Entendo que não, ao contrário.
O processo de consolidação
que esta ocorrendo em
diversos setores da economia
traz como subproduto um
acirramento na disputa pelas
grandes verbas publicitárias.
Talvez hoje não tenhamos
mais do que 20 grandes
anunciantes monopolizando
o meio televisão. Por isso,
modelos de TV como a TV+
são a grande saída para
anunciantes com verbas
menores. Os grandes players
do mercado de comunicação
têm seus modelos comerciais
mais rígidos e onerosos.

As eleições prejudicaram
a comunicação das marcas
para o fim de ano?
Sem dúvida que sim. O período
de campanha eleitoral provoca
momentos de instabilidade e
incertezas, isto gera uma retração
natural nas pessoas e a ordem
passa a ser esperar para ver o que
as urnas sinalizam. Por isso tantas
empresas e pessoas torciam para
uma definição ainda no 1.º turno.

Qual a expectativa das
vendas e do desempenho das
marcas para este Natal?
O Brasil está inserindo
diariamente milhares de pessoas

no mercado de consumo. Seja pela
melhoria da renda, seja pelo grau
de confiança do consumidor ou
pelas facilidades de crédito que o
mercado proporciona. A verdade é
que qualquer marca que converse
com este consumidor deve ter
boas expectativas para o Natal
de 2010. Toda e qualquer
empresa que tenha ambições
de crescimento deve investir
em marketing. Falamos tanto
na ditadura do marketing nesta
campanha eleitoral que meu único
desejo é que surjam campanhas
honestas que explorem os
verdadeiros atributos dos
produtos ou serviços.

Relatório traz panorama de
petróleo e gás em São Paulo

A Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo
lançou o relatório “Petróleo & Gás no Estado de São Paulo:
panoramas, desafios e políticas públicas”. A publicação
tem levantamentos, análises e propostas para o
desenvolvimento sustentável desse setor. Com 152 páginas
é apresentada uma síntese dos estudos feitos entre 2008
e 2010 por nove grupos de trabalho. A obra traça as
principais estratégias que servirão como diretrizes
do Programa Paulista de Petróleo e Gás Natural, com
o objetivo de internalizar os benefícios econômicos e
minimizar os impactos ambientais e sociais que a atividade
petrolífera poderá gerar, além de incentivar pesquisas
e consolidar a inteligência do petróleo no Estado,
tornando São Paulo referência internacional do setor.

Henrique Manreza
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Reciclagem de latinhas chega
ao volume recorde de 98,2%

A Associação Brasileira do Alumínio e a Associação
Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta
Reciclabilidade informam que o Brasil já recicla
98,2% do total de latas de alumínio para bebidas.
Segundo dados das entidades, isso representa
no ano 14,7 bilhões de embalagens, o correspondente
a 40,3 milhões por dia ou 1,7 milhão por hora.
O resultado mantém o Brasil na liderança mundial
desde 2001. A reciclagem de latas movimentou em 2009
cerca de R$ 1,3 bilhão e só na coleta injetou R$ 382
milhões na economia, ou o equivalente à geração de
emprego e renda para 216 mil pessoas. Um exemplo nesse
sentido é a rede Pão de Açúcar, que presenteia a cidade
e a natureza com um Natal reciclado. Flores, mandalas,
anjos e árvores natalinas confeccionadas de garrafas PET
e latas de óleo reciclados irão ambientar 12 lojas
da rede nas proximidades de pontos turísticos de natal
da cidade de 19 de novembro até dia 6 de janeiro.
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Fellipe Canale,
diretor da McAfee:

riscos cujo tamanho
é difícil de avaliar
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