
tudo muito mais rápido que já é", acrescenta. 
A AVware estuda o mercado há um bom tempo com a intensão de criar algo 

o mais próximo possível do que buscam os brasileiros. "Trabalhamos cansativa
mente para deixar a máquina do usuário protegida sem que ele perceba que tem 
um antivírus instalado", afirma o executivo. O processo começou por volta de 
2006, em parte, fruto de um curso que Vieira fez na Coréia do Sul. Quando voltou 
ao Brasil, assumiu o laboratório de análise de vírus do Instituto de Pesquisas Tec
nológicas (IPT). 



Durante um ano que durou o projeto 
no laboratório, o executivo passou a per
ceber evoluções, métodos e padrões de 
ameaças e ataques que rondavam o mer
cado brasileiro. Daí veio a ideia de criar 
algo para suprir tal demanda. Vieira fez 
uma busca na web para ver se encontra
va algo, já em andamento, parecido com 
o que vislumbrava no País. Descobriu 
dois desenvolvedores com um projeto 
nesse campo. Entrou em contato e jun
tou-se a eles no trabalho de formatar a 
solução. "Começamos a estudar muito e 
em 2007 lançamos uma primeira versão 
que já era uma central de segurança", re
corda, citando que isso fugia do conceito 
original de criar apenas um antivírus. 

Os três anos que se seguiram foram 
de aprimoramento do produto. A tecno
logia chegou à 15a atualização (a versão 
atual é a 2.4.2.2). Ao longo do tempo a 
nascente colecionou vários usuários 
beta da tecnologia. Neste universo, cin
co empresas avaliam a versão corporati
va e outras cerca de 230 testam o produ
to como usuário doméstico. O processo 
em ambiente de produção ajudou a con
solidar a solução. 

Os ventos mudaram em 2010, quando 
a nascente — ainda muito no campo da 
teoria e desenvolvimento — fez uma pa
receria com a provedora de soluções de 
segurança BluePex. A companhia entrou 
como sócia da startup. Em contrapartida, 
instalou um ambiente mais profissiona
lizado de operação, provendo a estrutura 
necessária para viabilizar o negócio. O 
ambiente, enfim, estava preparado para 
que aquele sonho virasse, de fato, reali
dade. A expectativa é que o produto da 
AVware chegue ao mercado em março. 

METAS E OBJETIVOS 
A estratégia para o corporativo 

prevê a constituição de uma rede 
de canais. "Estamos fechando 
alianças com empresas do Brasil 
inteiro", comenta o presidente. 
Ele menciona contatos com cerca 
de 15 revendas e espera fechar o 
ano com uma base de 400 parcei
ros. Para atingir os consumidores, 
o plano é colocar a tecnologia em 
lojas de aplicativos e de software 
e receber pagamento por meio de 
empresas intermediárias de tran
sações eletrônicas, como o Pag-
Seguro. O valor anual da licença 
para usuários domésticos custa 
R$ 49,90, com direito a todas atua
lizações. O corporativo sai por R$ 
39,90, por licença, com tabela de 
desconto progressiva. 

"Tenho como objetivo, até me
tade de 2012, ter 1% da população 
brasileira que acessa à internet 
utilizando nosso produto. A quan
tidade de empresas dependerá do 
resultado das revendas", projeta 
Vieira. O executivo acredita que, se 
conseguir montar a base estimada 
de canais este ano, consegue con
tratos corporativos com algo próxi
mo a mil companhias de pequeno 
e médio porte, que possuem entre 
cinco e cem computadores para 
proteger. Correndo tudo de acordo 
com o esperado, há expectativa de 
alcançar um faturamento acumu
lado (de março a dezembro) entre 
R$ 450 mil a R$ 600 mil já para 2011. 

O presidente da AVware se mos
tra otimista e vê possibilidades cla-

Objetivo, até 
metade de 
2012, é ter 1% 
da população 
brasileira que 
acessa à internet 
utilizando o 
produto 
ras de ganhar mercado. "Este ano será 
mais para conhecimento de marca e 
a partir de 2012 estaremos bem", vis
lumbra. Para tanto, contudo, precisa 
de pessoas e empresas interessados 
em testar seu produto. Contudo a 
startup luta contra gigantes do setor e 
toca em um ponto sensível. Afinal, se
gurança é um ponto onde as empresas 
normalmente tem receio em mexer ou 
trocar de fornecedores. "Na competi
ção com as grandes fornecedoras, vai 
ganhar aquele que o mercado consi
derar melhor", diz o executivo, repe
tindo a aposta aderência às ameaças 
regionais da companhia. 

Text Box
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