
%HermesFileInfo:B-19:20111125:

O ESTADO DE S. PAULO SEXTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2011 Negócios B19

Bebidas

Marili Ribeiro

Um dado revelador
do mercado de cer-
vejas fez a holande-
sa Heineken inves-

tir na tentativa de “ressurrei-
ção” da combalida Kaiser: so-
mente 5% dos bebedores de
cerveja são fiéis a uma marca
nos pontos de venda.

Bares, botecos e restauran-
tes representam mais de 70%
do consumo da bebida no Bra-
sil. É ali, sentados com os ami-
gos, que os clientes pedem a
garrafa que estiver mais gela-
da. Não importa a marca – des-
de que esteja no time dos rótu-
los com boa reputação entre o
público. Percepção de quali-
dade é algo que se constrói
com marketing.

A baixa fidelidade a marcas,

assim como a descoberta de que
quatro em dez consumidores ci-
tam espontaneamente a Kaiser
quando perguntados por rótu-
los de cerveja, fazem parte de es-
tudo encomendado pela Heine-
ken para rastrear o consumo no
Brasil. Foi essa vasta pesquisa
que determinou as condições
que motivaram o “relançamen-
to” da Kaiser. A Heineken com-
prou, há menos de dois anos, o
portfólio de cervejas da mexica-
na Femsa no Brasil.

Depois de perder a Cervejaria
Schincariol para a japonesa Ki-
rin, havia muita especulação so-
bre qual estratégia adotaria para
conquistar mercado e sair dos
atuais 9,5% de participação. A
compra da Schin seria o pulo
ideal. Mas não deu certo. E, para
surpresa dos concorrentes, a ho-
landesa resolveu apostar suas fi-

chas na recuperação de mercado
da Kaiser.

Passado glorioso. A marca,
que andou à deriva e hoje se limi-
ta a ter pouco mais de 4% de parti-
cipação de mercado, já foi uma
das rainhas do consumo e rivali-
zava com a Brahma. Aliás, a acir-
rada briga pelo consumidor foi
um dos motivos que levou à cria-
ção da gigante Ambev, com a Cer-
vejaria Brahma comprando a An-
tarctica, que já tinha perdido po-
sição para a Kaiser.

Em 1999, a Kaiser ocupava o
segundo posto em vendas no Bra-
sil, com 26% de participação,
atrás apenas da Brahma, que deti-
nha 34% das vendas. A Antarcti-
ca ficava 19%.

Criada no começo dos anos
80, como investimento de engar-
rafadores da Coca-Cola para

combater a prática da venda casa-
da, a Kaiser caiu na graça do pú-
blico. Aliás, foi a própria Heine-
ken quem desenvolveu o produ-
to a pedidos, há 30 anos.

Esse passado glorioso teve pe-
so nas avaliações da companhia
sobre como crescer no Brasil.
Tanto que a marca ganhará mais
da metade da verba de marke-
ting da Heineken no próximo
ano. O preço, que ficará 10% abai-
xo da concorrência, deve estimu-
lar as vendas, o que já vem ocor-
rendo, pois, mesmo com o consu-
mo em queda – as vendas do se-

tor caíram 1% no último trimes-
tre –, a Kaiser cresceu 4,5%.

Relançamentos. A tática na re-
cuperação de rótulos não é novi-
dade na companhia. “Nossa ex-
periência pelo mundo tem mos-
trado que não há sucesso em lan-
çar uma marca nova a partir do
zero para conquistar um merca-
do”, diz Nuno Teles, vice-presi-
dente de marketing da Heineken
Brasil. Além de distribuição efi-
ciente, uma nova marca depen-
de de muito marketing para ter
visibilidade em um setor pulveri-

zado e hiper competitivo.
“Conseguimos bons resul-

tado relançando cervejas já es-
tabelecidas”, conta Teles. En-
tre os casos que o executivo
citou está a portuguesa Sa-
gres, a italiana Birra Moretti e
a australiana Foster’s. Todas
fazem parte do portfólio glo-
bal da companhia, a terceira
maior fabricante mundial.

No jogo global desse setor,
o Brasil é praça cobiçada pela
capacidade de expansão de
consumo, o que é inexistente
em muitos países maduros.

BTG terá fatia de 15%
na Quest Investimentos

O ataque de criminosos brasilei-
ros a contas bancárias virou uma
grande preocupação nos últi-
mos anos. Pesquisa da Kasper-
sky de 2009 mostrou que 95%
dos vírus produzidos no País ti-
nham o objetivo de roubar dados
financeiros. Em âmbito global, o
Brasil produziu 36% de todos os
trojans bancários naquele ano. A
empresa garante que os número
atuais não são muito diferentes.

Outro levantamento, do Cen-

tro de Estudos, Resposta e Trata-
mento de Incidentes de Seguran-
ça (Cert.br), mostra que notifica-
ções sobre tentativas de fraude
com cavalos de troia representa-
ram 43% das tentativas de fraude
no terceiro trimestre de 2011, au-
mento de 18% em relação ao mes-
mo período de 2010. Eles são tro-
jans (não só bancários) usados
para infectar a máquina da víti-
ma com um código que furta cre-
denciais em sites de comércio

eletrônico e bancos, número de
cartão de crédito e login de sites
de redes sociais, por exemplo.

A analista de segurança do
Cert.br Miriam von Zuben obser-
va maior ocorrência de tentati-
vas de fraudes relacionadas a no-
vas campanhas. “Os atacantes
costumam explorar assuntos
em destaque no momento para
tentar enganar os usuários.”

A punição para esse crimino-
so, porém, ainda não tem respos-

ta no Brasil. Há três iniciativas
em curso: a Lei Azeredo, há mais
de dez anos em tramitação, não é
consenso no governo nem na po-
pulação ao tentar tipificar 11 ti-
pos de crime; o Projeto de Lei
Alternativo, do deputado Paulo
Teixeira (PT-SP), que define ape-
nas três crimes; e o Marco Civil,
cuja intenção é estabelecer direi-
tos e deveres na internet.

Hoje, a maior parte das deci-
sões são tomadas por jurispru-

dência. Leva-se em conta a con-
clusão de um processo seme-
lhante para resolver o problema.

Em todo o mundo, existe um
comércio intenso de “malwa-
res” cuja adoção está se tornan-
do cada vez mais rápida. Kits de
vírus (de 5 a 15 códigos malicio-
sos) são vendidos por US$ 100
mil e, poucas semanas depois, já
são encontrados na internet por
US$ 25, mostra pesquisa da Web-
sense Security Labs. A solução,
paliativa ou não, é se prevenir.
Manter os programas atualiza-
dos ajuda tanto quanto a mudan-
ça de comportamento. / N.F.

Maioria dos vírus rouba dados financeiros
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Novo ataque
virtual tem
brasileiros
como alvo
Criminosos escondem vírus criptografado
em imagem, para roubar senhas de banco

HEINEKEN TENTA
‘RESSUSCITAR’ A KAISER
Após perder a disputa para comprar a Schincariol, cervejaria holandesa
resolve investir na marca que já teve 26% do mercado, e hoje detém só 4%

Alexandre Calais

O banco BTG Pactual, de André
Esteves, fechou um acordo para
a compra de uma fatia de 15% na
gestora de recursos Quest Inves-
timentos, que tem entre seus só-
cios o economista Luiz Carlos
Mendonça de Barros. O valor do

acordo não foi revelado.
Segundo o sócio e diretor exe-

cutivo da Quest, Walter Maciel,
o que foi assinado, na verdade, é
uma opção de compra dessa par-
ticipação de 15%, que poderá ser
exercida se foram cumpridos de-
terminados parâmetros, como a
manutenção, por parte do BTG,

de um investimento proprietá-
rio em fundos da Quest por um
determinado período. De qual-
quer forma, segundo Maciel, já
houve um aporte do BTG na ges-
tora, e a Quest já considera o ban-
co como sócio.

Ele lembra, porém, que o acor-
do foi desenhado de forma a ga-
rantir a total independência da
Quest, não prevendo, por exem-
plo, alterações em seu comitê de
investimentos. “O BTG será um
investidor capitalista.”

Para o executivo, ter um par-

ceiro como o BTG pode signifi-
car acesso a uma série de coisas
que seriam mais complicadas de
se conseguir sozinhos, como in-
vestimentos internacionais.

A parceria é também, segundo
ele, uma forma de aumentar o
crescimento no mercado de ges-
tão de recursos, ainda incipiente
no Brasil. “Esse mercado no Bra-
sil é muito pequeno, e isso se de-
ve à nossa cultura dos juros altos
– é mais fácil aplicar em renda
fixa”, diz. “Mas acreditamos que
o Brasil terá de se adequar a uma

realidade de juros mais baixos, e
aí haverá um grande espaço para
crescimento do nosso setor.”

Atualmente, a Quest Investi-
mentos tem cerca de R$ 1,5 bi-
lhão sob gestão, principalmente
de investidores institucionais,
como fundos de pensão.

Maciel também anunciou on-
tem que a Quest foi escolhida pe-
lo Nordea, o maior banco dos paí-
ses nórdicos (Suécia, Finlândia e
Noruega), para ser a gestora do
fundo de ações brasileiras que a
instituição está criando.

Aposta. Domingo estreia a nova campanha da Kaiser, que pretende reviver os bons tempos

Ameaças. Segundo o Cert.br, 43% das notificações de tentativa de fraude no trimestre passado foram ‘cavalos de troia’
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A comodidade de usar o banco
pela internet pode se transfor-
mar em pesadelo, se depender
dos cibercriminosos brasilei-
ros. Famosos mundialmente
quando o assunto é produção
de trojan bancário (tipo de “ca-
valo de troia” que rouba dados
financeiros em computado-
res), eles são os autores de
uma nova espécie dessa cate-
goria, que retira dinheiro de
contas de brasileiros, revela
pesquisa da Kaspersky Lab.

As vítimas são correntistas de
três bancos, entre os quais brasi-
leiros e internacionais com atua-
ção na América Latina. Por meio
de um de seus “honeypots”, re-
cursos embutidos em computa-
dores para simular falhas na se-
gurança e fisgar invasores, a Kas-

persky descobriu um trojan ban-
cário sofisticado e de difícil com-
bate. A isca veio por e-mail. Uma
mensagem, com link malicioso,
direcionava o usuário ao down-
load de um arquivo – uma ima-
gem que, aparentemente, nada
significava.

Mas, depois de estudar o códi-
go por trás dela, descobriu-se ali
um vírus criptografado. “O peri-
go, nesse caso, é nenhum progra-
ma de antivírus conseguir detec-
tá-lo pelo fato de o código estar
camuflado e não ser entendido
como malicioso”, diz o diretor
do time da Kaspersky Lab na
América Latina e autor da desco-
berta, Dmitry Bestuzhez.

Esse trojan bancário infecta o
computador e, quando o usuário
acessa sua conta bancária na in-
ternet, rouba suas senhas e trans-
fere dinheiro para outro destina-
tário. Tudo rapidamente. Como

o vírus está escondido na ima-
gem, o servidor que o hospeda
não o identifica como perigo. E,
dada a complexidade do código,
muitos pesquisadores de “mal-
wares” (softwares maliciosos)
podem não ter conhecimento pa-
ra combatê-lo a tempo.

A Kaspersky não revela os no-
mes dos bancos com clientes afe-
tados, mas eles já foram informa-
dos do ocorrido pela empresa. O
assunto do e-mail também não é
divulgado – o recurso do compu-
tador que capturou o trojan ban-

cário armazenaria apenas URLs,
não a mensagem do corpo do tex-
to. Além disso, o mesmo tipo de
ataque é lançado cerca de duas
vezes na semana, com conteúdo
diferente e código criptografado
de outra forma. Funciona como
um jogo de gato e rato: descober-
tos, os ataques se modificam.

Nesse caso, diz Bestuzhez, o
número de vítimas é grande e
qualquer pessoa está sujeita. “Ci-
bercriminosos não distinguem
se a conta é corporativa ou de
usuário comum. A infecção ocor-

re em qualquer computador
com sistema Windows, e todo di-
nheiro é bem-vindo.”

Apesar de o ataque ter como
alvo computadores pessoais,
não se descarta a possibilidade
dessas técnicas serem desenvol-
vidas para smartphones e ta-
blets. Aparelhos populares são
sempre alvo, diz o especialista.

Segurança. Em 2010, os ban-
cos investiram R$ 1,94 bilhão em
segurança da informação, e 37,8
milhões de brasileiros acessa-

ram suas contas na internet, se-
gundo a Federação Brasileira de
Bancos (Febraban). Mas, quan-
do um ataque sofisticado recai
sobre o correntista, fica mais
complicado afastar o vírus.

As invasões não ocorrem nos
sistemas internos dos bancos. A
entidade calcula perda de R$ 685
milhões no primeiro semestre
de 2011 apenas com fraudes onli-
ne externas, valor 36% superior
ao do mesmo período de 2010.

No entanto, os bancos pode-
riam intensificar a segurança do
acesso à internet banking por
meio de tokens (geradores de se-
nha) e autenticações por meio
de SMS por celular, diz Bestu-
zhez, da Kaspersky. Mas o custo
seria alto. “No Brasil e em outros
países da América Latina, alguns
bancos acreditam que seria mui-
to dinheiro gasto. Então, ou eles
oferecem isso a clientes espe-
ciais ou o vendem como produto
adicional”, afirma.

O diretor técnico da Febra-
ban, Wilson Gutierrez, discorda
desse ponto de vista. Segundo
ele, uma vez desenvolvida a tec-
nologia, estendê-la a todos os
clientes na internet é muito sim-
ples. “Não é um componente de
custo o que dificulta”, afirma.

WALTER MACIEL
SÓCIO E DIRETOR EXECUTIVO
DA QUEST INVESTIMENTOS
“Esse mercado no Brasil é muito
pequeno, e isso se deve à nossa
cultura dos juros altos – é mais
fácil aplicar em renda fixa.”

“Acreditamos que o Brasil vai ter
de se adequar a uma realidade
de juros mais baixos.”
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 nov. 2011, Economia & Negócios, p. B19.




