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» ANNA BEATRIZ THIEME

O
mercado brasileiro de
segurança da informa-
ção está na restrita lista
de prioridades da nor-

te-americana McAfee, empresa
que é considerada líder deste
setor no mundo e também no
País. A companhia, adquirida
em fevereiro de 2011 pela gigan-
te da tecnologia Intel por quase
US$ 8 bilhões, quer acelerar seu
ritmo de crescimento no Brasil,
onde já está instalada há cerca
de uma década. Como meta,
pretende dobrar seu tamanho
no País em até dois anos, ele-
vando sua fatia de participação
do mercado para até 60%.

O copresidente da McAfee,
Mike DeCesare, afirma que o
Brasil é um dos países onde a
companhia ainda consegue re-
gistrar crescimento anual de
dois dígitos, ao lado de outros
emergentes, como China, Méxi-
co e Rússia. Tal fato, ele comen-
ta, não mais ocorre em países
desenvolvidos, com mercados já
estabelecidos, como é o caso
dos Estados Unidos. A compa-
nhia, que atua em mais de 120
países, não divulga, contudo, os

números exatos deste avanço.
“O Brasil é, sem dúvida, uma

grande oportunidade para a
McAfee e, por essa razão, uma
das nossas maiores priorida-
des atuais de mercado”, afir-
mou o executivo ao Jornal do
Commercio. Segundo DeCesa-
re, a economia brasileira é uma
das únicas que, no atual con-
texto da situação financeira
mundial, ainda apresenta “in-
crível taxa de crescimento,
consumo em alta e preços bas-
tante remuneradores”. 

O diretor-presidente da McA-
fee no Brasil, Marcelo Menta,
observa que a expansão acima
da média registrado pela empre-
sa no mercado brasileiro é algo
que vem ocorrendo, pelo me-
nos, nos últimos três anos. A
companhia ainda vê espaço pa-
ra mais uma década de avanço
na casa de dois dígitos. De acor-
do com o executivo, o País repre-
senta, hoje, mais da metade de
todo o faturamento da McAfee
na América Latina e, ainda se-
gundo ele, as oportunidades ge-
radas pelos grandes eventos, co-
mo a Copa de 2014 e a Olimpía-
da de 2016, intensificaram ainda
mais as possibilidades de negó-

cio dentro do mercado nacional. 
Os planos da empresa para o

País são bastante agressivos, se-
gundo Menta: a McAfee preten-
de ocupar espaços que, hoje, são
de concorrentes e dobrar de ta-
manho até 2014. “Adquirimos
algumas empresas ao longo do
tempo, mas a ideia é crescer por
nós mesmos, recrutando novos
parceiros e clientes, ampliando
nossas coberturas através de
distribuidores”, afirmou.

Ainda de acordo com o exe-
cutivo, a participação da McAfee
no mercado brasileiro gira,
atualmente, em torno de 35% a
37%, enquanto alguns produtos
específicos chegam a alcançar
fatia de até 80% de participação.
Segundo Menta, para este 
market share seja elevado, um
dos maiores desafios será des-
vincular da imagem da McAfee a
ideia de que é apenas uma mera
fornecedora de antivírus, para
posicioná-la como uma compa-
nhia que oferece segurança digi-
tal, com um enorme portfólio de
soluções. “Hoje, os produtos que
temos ligados a antivírus repre-
sentam apenas uma parcela do
nosso faturamento, não a maior
parte”, assinalou.

A empresa ganhou nome no
mercado mundial de segurança
da informação ao desenvolver
uma solução de antivírus cha-
mado McAfee Virus Scan, logo
após a descoberta da primeira
contaminação por vírus em
computador, em 1986. Com is-
so, acabou pioneira no desen-
volvimento de soluções para
proteção de dados também no
segmento corporativo e, desde
então, com investimentos contí-
nuos, passou a oferecer soluções
para companhias dos mais di-
versos portes e em quase todos
os segmentos de atividade, nos
setores público e privado.

Para o diretor de Suporte
Técnico da McAfee para a Amé-
rica Latina, José Matias Neto,
as maiores oportunidades do
Brasil para a companhia estão
nas atividades financeira e de
infraestrutura, como um todo.
No setor financeiro, a compa-
nhia possui clientes como Ban-
co do Brasil (BB), Caixa Econô-
mica Federal (CEF), Bradesco,
Santander, Banrisul e Banco
do Nordeste do Brasil (BNB),
por exemplo. 

O executivo cita telecomuni-
cações, petróleo e gás e energia
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como segmentos de grande po-
tencial de crescimento. “O Brasil
avança a passos largos atual-
mente, o que abre uma enorme
oportunidade de crescimento
para a segurança da informação,
por ser justamente uma área
que cresce junto com cada com-
panhia”, explicou. 

Na área das telecomunica-
ções, o diretor avalia que há
boas chances no País, diante 
do consumo aquecida de 
smartphones, tablets e demais
dispositivos, que ficaram mais
acessíveis ao bolso dos brasilei-
ros. Somado a isso, ele cita os
maciços investimentos que
vêm sendo conduzidos pelo go-
verno federal nesta área, como
é o caso do programa para ex-
pandir a banda larga para todo
o território nacional.

“Estamos praticamente em
todas as áreas de negócios da
economia e temos soluções pa-
ra diversos segmentos”, afirmou
Neto. Ele antevê, contudo, opor-
tunidades de ganho ainda maio-
res na área de infraestrutura,
que ainda tem um enorme ca-
minho a ser percorrido no País. 

Potencial brasileiro

Pesquisa divulgada no ano
passado pela consultoria Frost
& Sullivan apontou que as
oportunidades geradas pelo
mercado brasileiro dentro do
setor de segurança da informa-
ção são, de fato, imensas. De
acordo com o estudo, o País re-
presenta o maior mercado da
América Latina, com partici-
pação superior a 60%. A con-
sultoria espera que, em 2016, o
mercado brasileiro alcance
US$ 458,6 milhões, com cresci-
mento médio anual de 14%. O
percentual é bem superior ao
registrado por economias de-
senvolvidas, como os Estados
Unidos, onde o avanço é de 5%
a 8%, segundo estimativas.

De acordo com Menta, esta
performance dá a dimensão do
tamanho das chances no mer-
cado nacional. “Vemos pratica-
mente todas as grandes empre-
sas de segurança da informação
presentes no Brasil, algumas

com maior ou menor estrutura,
mas todas instaladas aqui para
aproveitar os ganhos decorren-
tes deste crescimento”, disse.

Sem citar números, o executi-
vo lembrou que a representati-
vidade do País ainda é pequena
no faturamento global da McA-
fee. Por outro lado, ele garante
ser enorme as oportunidades de
ganho nos próximos anos. 

“A segurança da informação
é, ainda, uma área muito pou-
co explorada no País. As em-
presas brasileiras não conso-
mem nem 50% do que deve-
riam consumir, o que sugere
um mercado que ainda tende a
crescer muito”, explicou. 

Segundo Menta, isso decorre
de uma cultura ainda pouco di-
fundida no País, em relação à
necessidade de se proteger da-
dos. “Percebemos que as empre-
sas têm comprado soluções de
maneira mal estruturada e, ain-
da assim, continuam acessando
a internet, trocando informa-
ções, muitas vezes, privilegia-
das”, destacou. 

Menta afirma ser crucial o
trabalho que a companhia faz,
na tentativa de educar o merca-
do. “É preciso que as compras
sejam mais racionais”, assina-
lou. “A cada dois dias, em média,
participamos de eventos com
nossos clientes, seja via confe-
rência web ou por meio de en-
contros presenciais e mesas re-
dondas. Procuramos conscien-
tizar pessoas e organizações
acerca desta importância”,
acrescentou.

Para estar à frente das neces-
sidades urgentes que surgem
diariamente no setor, a compa-
nhia investe cerca de US$ 700
milhões a cada ano em pesqui-
sa e na formação de pessoas,
para o desenvolvimento cons-
tante de soluções. De acordo
com o vice-presidente de Ma-
rketing de Produtos de Seguran-
ça de Terminais da companhia,
Martin Ward, estes aportes são
diretamente conectados ao
mercado brasileiro. “São, sem
dúvida, investimentos bem
maiores do que fazem as de-
mais concorrentes nesta área”,
assinalou.
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Imposto de Renda

Setembro/12 Outubro/12

CDB Dia Índice

HOT MONEY CAPITAL DE GIRO

Contribuinte individual e facultativos

Dólar Ptax R$ 2,0306 R$ 2,0312

Dólar Turismo R$ 1,94 R$ 2,123

Salário até R$ 608,80 R$ 31,22

Salário de R$ 608,81 a R$ 915,05 R$ 22,00

Janeiro a março/2012 6% ao ano

Abril a Junho/2012 6% ao ano

Julho a setembro/2012 5,5% ao ano

Outubro a dezembro/2011 5,5% ao ano

Salário de

contribuição
R$ %

Ao mês:

0,99%    
Ao ano:

9,8%
OVER CDI

Ao ano:

7,14%
Ao ano:

7,1%      

Valor mínimo 622,00* 11 ou 20

Valor máximo De 622,01 a 3.916,20 20

*Quem optar pela alíquota de 11% só pode se aposentar por idade

Até 1.174,86 8%

de 1.174,87 até 1.958,10 9%

de 1.958,11 até 3.916,20 11%

32 dias

7,1%       
ao ano

60 dias

7,1%
ao ano

Mês INPC INCC IGP-DI IGP-M IPCA

IBGE (IGP-DI/FGV) FGV FGV IBGE

JUN/11 0,22 0,37 -0,13 -0,18 0,15

JUL/11 0 0,45 -0,05 -0,12 0,16

AGO/11 0,42 0,13 0,61 0,44 0,37

SET/11 0,45 0,14 0,75 0,65 0,53

OUT/11 0,32 0,23 0,40 0,53 0,43

NOV/11 0,32 0,72 0,43 0,5 0,52

DEZ/11 0,51 0,11 -0,16 -0,12 0,5

JAN/12 0,51 0,89 0,3 0,25 0,56

FEV/12 0,39 0,3 0,07 -0,06 0,45

MAR/12 0,18 0,51 0,56 0,43 0,21

ABR/12 0,64 0,75 1,02 0,85 0,64

MAI/12 0,55 1,88 0,91 1,02 0,36

JUN/12 0,26 0,73 0,69 0,66 0,08

JUL/12 0,43 0,67 1,52 1,34 0,43

AGO/12 0,45 0,26 1,29 1,43 0,41

SET/12 0,63 0,22 0,88 0,97 0,57

OUT/12 0,02

NO ANO 4,11 6,37 7,46 7,12 3,77

12 MESES 5,58 7,49 8,17 7,52 5,28

Deduções: R$ 164,56 por dependente; pensão alimentícia integral; contribuição ao INSS. Aposentado com 65 anos ou

mais tem direito a uma dedução extra de R$ 1.566,61 no benefício recebido da previdência.

Até 1.637,11 - Isento

De 1.637,12 até 2.453,50 7,5 122,78

De 2.453,51 até 3.271,38 15 306,80

De 3.271,39 até 4.087,65 22,5 552,15

Acima de 4.087,65 27,5 756,53

Comercial R$ 2,628 R$ 2,63

Turismo R$ 2,528 R$ 2,735

Compra    R$  2,03

Venda R$    2,032

Alta de 0,1%

Global 40 

128,37
Centavos de Dólar 

Estável

Compra Venda

Compra Venda

Base de Cálculo (R$) Alíquota (%)                                      Deduzir (R$)

IGP-M (FGV)  1,0807 1,0752

IGP-DI (FGV) 1,0817

IPCA (IBGE) 1,0528

INPC (IBGE) 1,0558

Salário Família TJLP

Segurados de empregos, inclusive 

domésticos e trabalhadores avulsos

Salário de contribuições (R$)           Alíquotas (%)

UFIR-RJ/2012

R$ 2,2752

Obs.: De acordo com norma do Banco Central, os rendimentos dos
dias 29, 30 e 31 correspondem ao dia 1º do mês subsequente.
Fonte: Banco Central do Brasil.

Valores em %

Salário Mínimo e UPC Taxa Selic

Mês Sal./Mínimo   UPC     Vigência Valores

OUT/11 545,00 17,45

NOV/11 545,00 17,45

DEZ./11 545,00 17,45

JAN./12 622,00 17,45

FEV./12 622,00 17,45

MAR./12 622,00 17,45

ABR./12 622,00 17,45

MAI./12 622,00 17,45

JUN/12 622,00 17,45

JUL./12 622,00 17,45

AGO./12 622,00 17,45

SET./12 622,00 17,45

OUT./12 622,00 17,45

NOV./12 622,00 17,45

19/1/11 11,25%

2/3/11 11,75%

20/4/11 12%

08/6/11 12,25%

20/7/11 12,5%

31/8/11 12%

19/10/11 11,5%

30/11/11 11%

18/1/12 10,5%

7/3/12 9,75%

18/4/12 9%

31/5/12 8,5%

11/7/12 8%

29/8/12 7,5%

10/10/12 7,25%

Principais ações

Maiores altas

Alta de

2,3%
Alta de

0,89%

Dow Jones
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VALE PNA 2,26%
PETROBRAS PN 0,24%
ITAÚ UNIBANCO PN 4,43%
BRADESCO PN 3,69%
BM&F BOVESPA ON 3,85%
GERDAU PN 1,24%
USIMINAS PNA 4,89%
CIA SIDERÚRGICA NACIONAL ON 2,4%
PETROBRAS ON 0,7%
VALE ON 2,51%

Valores em R$     

CCoomm  aapplliiccaaççããoo
AAttéé  33//55//1122 AA  ppaarrttiirr  ddee  44//55//1122

30/Out./12 0,5% 0,4273%
31/Out. 0,5% 0,4273%
1º/Nov. 0,5% 0,4273%
2/Nov. 0,5% 0,4273%
3/Nov. 0,5% 0,4273%
4/Nov. 0,5% 0,4273%
5/Nov. 0,5% 0,4273%
6/Nov. 0,5% 0,4273%
7/Nov. 0,5% 0,4273%
8/Nov. 0,5% 0,4273%
9/Nov. 0,5% 0,4273%
10/Nov. 0,5% 0,4134%
11/Nov. 0,5% 0,4134%
12/Nov. 0,5% 0,4134%
13/Nov. 0,5% 0,4134%
14/Nov. 0,5% 0,4134%
15/Nov. 0,5% 0,4134%
16/Nov. 0,5% 0,4134%
17/Nov. 0,5% 0,4134%
18/Nov. 0,5% 0,4134%
19/Nov. 0,5% 0,4134%
20/Nov. 0,5% 0,4134%
21/Nov. 0,5% 0,4134%
22/Nov. 0,5% 0,4134%
23/Nov. 0,5% 0,4134%
24/Nov. 0,5% 0,4134%
25/Nov. 0,5% 0,4134%
26/Nov. 0,5% 0,4134%
27/Nov. 0,5% 0,4134%
28/Nov. 0,5% 0,4134%

TBF

Taxa Básica Financeira

2/Out./12 0,5902%

3/Out. 0,5787%

4/Out. 0,5442%

5/Out. 0,5195%

6/Out. 0,5131%

7/Out. 0,5401%

8/Out. 0,5601%

9/Out. 0,5595%

10/Out. 0,5595%

11/Out. 0,5137%

12/Out. 0,4853%

13/Out. 0,5109%

14/Out. 0,5365%

15/Out. 0,5591%

16/Out. 0,5723%

17/Out. 0,5582%

18/Out. 0,5307%

19/Out. 0,4775%

20/Out. 0,4949%

21/Out. 0,5211%

22/Out. 0,5665%

23/Out. 0,5257%

24/Out. 0,541%

25/Out. 0,5114%

26/Out. 0,5053%

27/Out. 0,4965%

28/Out. 0,5227%

29/Out. 0,5391%

30/Out. 0,563%

31/Out. 0,5401%

Maiores baixas

BANCO DO BRASIL ON 6,55%
BRASKEM PNA 5,81%
SUZANO PNA 5,11%
ALL AMÉRICA LATINA ON 4,98%
USIMINAS PNA 4,89%
JBS ON 4,87%
FIBRIA CELULOSE ON 4,52%
ITAUSA PN 4,49%
ITAÚ UNIBANCO PN 4,38%
ELETROPAULO PN 4,09%
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 2, 3, 4 e 5 nov. 2012, Seudinheiro, p. B-12.




