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Serviços Maior incidência de golpes digitais reduz resistência de companhias a transferir trabalho de proteção

Segurança terceirizada ganha força na web
DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Eduardo Bouças, executivo-chefe e sócio-fundador da Cipher: companhia prevê aquisições no Brasil e no exterior

Moacir Drska
De São Paulo

Durante muito tempo, as em-
presas resistiram em transferir a
terceiros a responsabilidade por
sua segurança no mundo digital.
Nos departamentos de tecnologia
da informação (TI) prevalecia a
ideia de que terceirizar esse tipo de
serviço era sinônimo de abrir bre-
chas para o acesso a informações
essenciais — próprias ou de clien-
tes e parceiros —, um risco que não
valia a pena correr. A saída era res-
ponsabilizar-se integralmente por
manter a operação segura.

Agora, o cenário está mudando
rapidamente. Com a participação
cada vez mais importante da inter-
net em diversas atividades da eco-
nomia, os criminosos digitais tam-
bém passaram a se dedicar mais à
web. O resultado é que os ataques
on-line direcionados às empresas
ganharam volume e sofisticação.
Para as companhias, ficou muito
mais difícil — e caro — investir em
uma infraestrutura capaz de pre-
venir e combater esses incidentes.

É isso o que explica o crescimen-
to recente das empresas especiali-
zadas em serviços de segurança di-
gital. O investimento em infraes-
trutura e na formação de profissio-
nais especializados é maciço nes-
sas companhias, mas elas têm a
vantagem de diluir o custo ao usar
os mesmos recursos para prestar
serviços a vários clientes.

Para manter um nível de proteção
adequado é preciso ter, no mínimo,
dois centros de segurança, diz Mar-
celo Barcellos, presidente da Arcon,
uma empresa brasileira especializa-
da na área. Um deles, explica o exe-
cutivo, é dedicado ao que se chama
de redundância, ou seja, um espelho
do que ocorre na instalação princi-
pal. Se algo acontece em um dos cen-
tros, o outro garante o funciona-
mento dos negócios.

Segundo Barcellos, o custo mé-
dio para instalar um centro desse
porte é de R$ 2 milhões. Isso sem
contar o custo de manutenção

anual por unidade, de R$ 3,9 mi-
lhões. “Além de diluir esses custos
em sua base de clientes, o fornece-
dor está em contato com inciden-
tes de vários clientes, o que am-
plia o conhecimento das amea-
ças”, afirma o executivo.

Os serviços de segurança digital
são baseados em contratos com
pagamento mensal, e incluem des-
de a identificação de pontos vulne-
ráveis nos ambientes de TI até a im-
plantação de sistemas e o monito-
ramento ininterrupto dessas es-
truturas. Os serviços são prestados
remotamente, a partir de centros
de segurança. “Com essa aborda-
gem, temos casos de clientes que
conseguiram economizar de 10% a
50% de seus custos com seguran-
ç a”, afirma Arturo Gonzales, líder
de serviços de segurança da IBM no
Brasil. A empresa mantém cerca de
6 mil profissionais em 10 centros
de segurança no mundo, sendo
um deles no Brasil.

Relativamente novo, o mercado
de serviços de gestão de segurança
ainda não movimenta grandes cifras
no Brasil, mas apresenta boas pers-
pectivas de expansão. Dados uma
pesquisa inédita da consultoria
Frost & Sullivan estimam que o seg-
mento vai saltar de uma receita de
US$ 135 milhões no Brasil, em 2011,
para US$ 312,5 milhões, em 2017. O
crescimento anual composto previs-
to nesse intervalo é de 15%.

Um ponto de destaque no Brasil é
o fato de que, diferentemente de
grande parte dos outros segmentos
de TI, as companhias locais conse-
guem fazer frente às multinacionais.
Considerando os dez primeiros co-
locados no ranking local, seis em-
presas brasileiras somam uma parti-
cipação de 42%, contra 37% de qua-
tro companhias estrangeiras. “As
empresas nacionais estão ganhando
terreno nos clientes de pequeno e
médio porte, um segmento no qual
as multinacionais têm dificuldade
para atuar”, diz Fernando Belfort,
analista sênior da Frost & Sullivan.

A Arcon é uma das empresas
locais que seguem essa corrente.

A companhia atende a cem clien-
tes em dois centros, em São Paulo
e no Rio de Janeiro. Em 2011, a Ar-
con registrou uma receita de R$
32,3 milhões e até o terceiro tri-
mestre deste ano, registrou um

crescimento de 21% sobre igual
período do ano passado. Para
manter esse ritmo, um dos planos
da companhia é investir R$ 14 mi-
lhões no desenvolvimento de tec-
nologias até 2014.

Criar sistemas e aprimorar a
prestação dos serviços também faz
parte dos planos da C i p h e r, do Rio.
Neste ano, a empresa destinou R$
2,5 milhões a esse fim. A compa-
nhia tem dois centros, em São Paulo

e Miami (EUA), com operações de
redundância no Rio e em Londres.
Da equipe de 300 funcionários, 100
estão no exterior. A companhia
atende a cerca de 40 clientes, do
Brasil, dos Estados Unidos e da Eu-
ropa. Os contratos têm, em média,
duração de três a cinco anos.

A expansão internacional da Ci-
pher ganhou velocidade com um
aporte de US$ 15 milhões do braço
de participação em empresas do
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social, o BN-
DESPar, no fim de 2010. Atual-
mente, a operação internacional
responde por 10% da receita da
empresa, de R$ 38 milhões eno ano
passado. Para este ano, a expectati-
va é de um crescimento de 30%,
com meta de atingir R$ 500 mi-
lhões em 2017. “Esse processo vai
incluir aquisições no Brasil e no ex-
terior. O próximo passo é expandir
a operação na América Latina”, diz
Eduardo Bouças, executivo-chefe e
sócio-fundador da Cipher.

Além do custo, outro aspecto
vem ampliando a procura pela se-
gurança digital terceirizada. O in-
teresse, antes concentrado no se-
tor financeiro, está se disseminan-
do por vários segmentos. “O cres-
cimento mais forte está aconte-
cendo no varejo e em setores mui-
to regulados pelo governo, como
os de energia e telecomunica-
ções”, diz Fabiano Droguetti, dire-
tor de tecnologia da Ti v i t . Com
220 clientes nesse modelo e uma
receita de R$ 30 milhões em 2011,
a companhia estima um cresci-
mento de 20% neste ano.

As perspectivas atraíram o inte-
resse da U O L D I V E O. No fim de ou-
tubro, a empresa anunciou o lan-
çamento de um serviço especiali-
zado. No foco estão companhias
de comércio eletrônico e outros
negócios baseados estritamente
na internet. “Nossa estratégia é
priorizar os clientes da nossa base
instalada, que já adotam outros
serviços do nosso portfólio”, afir-
ma Marco Américo, diretor de
operações da UOLDIVEO.

Fonte: Frost & Sullivan

Cenário em evolução
Panorama do mercado brasileiro de serviços gerenciados de segurança
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Com satélite, Embratel diversifica receita
GUILHERME SERODIO / VALOR

Satélite Star One C3 foi lançado no sábado para atender a novas demandas

Est rat é g i a
Guilherme Serodio
De Kourou, Guiana Francesa

Frente a uma perspectiva pou-
co promissora para o mercado de
telecomunicações, a Embratel
aposta em novos serviços para di-
versificar sua receita. Com essa
perspectiva, a companhia lançou
no sábado o satélite Star One C3,
um projeto de US$ 260 milhões,
que tem por meta oferecer servi-
ços de telecomunicações para as
companhias que vão atuar na ex-
ploração do pré-sal, e expandir a
cobertura na América Latina.

O Star One C3 tem alta capaci-
dade de banda KU para atender à
demanda de transmissão de da-
dos, vídeo e internet. A cobertura
do satélite alcança uma área de
300 km de distância da costa brasi-
leira. O valor do investimento in-
clui a construção do equipamento,
a cargo da norte-americana Orbi -
tal Sciences; a compra do foguete
de lançamento da francesa Aria -
nespace; e o seguro do satélite.

O satélite tem ainda capacidade
para atender aos países andinos.

O serviço faz parte da estratégia
da Embratel e do grupo América
Móvil, do mexicano Carlos Slim,
de ter cobertura por satélite em
toda a América Latina. O grupo
planeja manter a Star One, subsi-
diária da Embratel, como a maior
operadora de satélites da região.

“Este satélite completa o nosso
raio de atuação de banda KU na
América do Sul”, afirma o presi-
dente da Star One, Gustavo Sil-
bert, ressaltando, que não há pla-
nos de expandir os serviços de sa-
télite para os Estados Unidos.

Este ano a Embratel recuperou-
se dos fracos resultados de 2011. A
empresa fechou o terceiro trimes-
tre com receita de R$ 4,8 bilhões,
depois de um segundo trimestre
com R$ 4,7 bilhões. E espera um
resultado semelhante entre outu-
bro e dezembro, diz Formoso.

Mas para ele o ano de 2013 será
menos promissor para o mercado
e a Embratel deve sentir a pressão
dos clientes que vão reduzir cus-
tos. “As economias fora do Brasil e
até a brasileira estão esfriando”,
diz. “Estamos nos preparando para
um ano difícil”, afirma, apontando
que isso pode significar redução

de investimentos em redes e em
outros projetos de curto prazo.

Já o segmento de satélites não
deve sofrer com mudança do cená-
rio. “São investimentos de longo
prazo, já estimados há muitos
anos”, diz José Formoso, presiden-
te da Embratel. Até 2016, a Embra-
tel prevê lançar dois satélites. A
empresa possui contratos que so-
mam US$ 300 milhões para o lan-
çamento do Star One C4, previsto
para 2014 também pela Arianes-
pace. O satélite será usado para
operações de TV via satélite para a
Claro TV. A Embratel planeja lan-
çar ainda o Star One D1, que terá
foco em banda KA para atender ao
mercado de banda larga via satéli-
te, ainda pouco explorado no país.

A Claro TV é outra aposta do
grupo no Brasil para diversificar
receita. A empresa tem 2,5 milhões
de assinantes no país e prevê fe-
char o ano com 2,9 milhões. O foco
é nas pequenas e médias cidades,
onde a N E T, a TV por cabo do gru-
po, não tem penetração, e nos
clientes da classe C das metrópo-
les. O projeto da NET é ampliar a
rede para mais cem cidades, além
das 97 atuais até o final deste ano.

Para os clientes corporativos, o
negócio de centros de dados será o
destaque da companhia em 2013.
O investimento previsto para a
área é de R$ 200 milhões, mesma
cifra investida este ano. Nova no
setor, a Embratel acredita que sua
vantagem competitiva será a
união da capacidade de armazena-
mento de dados com sua infraes-
trutura de telecomunicações.

“Temos que levar para os nos-
sos clientes empresariais algo
mais do que eles usam hoje co-
nosco, porque a expectativa é de
um ano mais complexo, então
temos que proporcionar ao
cliente uma economia das des-
pesas dele”, diz Silbert.

Para Formoso, oferecer servi-
ços complementares é a vanta-
gem competitiva da empresa. “A
[operação da] Embratel é a
equação de muitas coisas: os sa-
télites, o cabo, a rede terrestre, o
acesso com o cliente”, diz. “A
Embratel é assim, não depende
de uma operação. Pode até desa-
parecer uma delas que a Embra-
tel não cai”.

O repórter viajou a convite da Embratel

Demanda de países emergentes favorece Arianespace
De Kourou, Guiana Francesa

Maior fabricante privada de
foguetes para satélites e respon-
sável por enviar ao espaço mais
de 50% dos satélites comerciais
lançados por ano no mundo., a
francesa Arianespace tem se fa-
vorecido pela demanda aqueci-
da nos mercados emergentes.

“Nosso mercado está se moven-
do para os países em desenvolvi-
m e n t o”, diz o CEO da companhia,
Jean-Yves Le Gall, responsável por
ter enviado ao espaço o satélite
Star One C3 da Embratel, sábado
passado. “Tínhamos um grande
mercado nos Estados Unidos e na
Europa e no Oriente Médio, e ago-
ra temos um forte crescimento na

Ásia, no Pacífico e na América Lati-
n a .” A Arianespace já tem contrato
para fornecer o foguete que envia-
rá ao espaço o próximo satélite da
Embratel, em 2014. Este ano, dois
dos lançamentos da companhia
são satélites para a América Latina.

O mercado latino-americano é fa-
vorecido pelas demandas de trans-
missão de TV e dados para a Copa do
Mundo de 2014 e a Olimpíada de
2016, ambas no Brasil, diz Le Gall. Na
Ásia, a empresa fará os primeiros
lançamentos para clientes do Catar e
do Azerbaijão nos próximos meses.

Em relação ao mercado euro-
peu, o executivo diz que a crise ain-
da não provocou redução da de-
manda no continente. “A crise de
crédito poderia afetar nosso setor,

mas não houve muita mudança.
Mesmo que exista uma crise, as
pessoas ainda se dispõem a pagar
pela TV via satélite”, diz. A compa-
nhia prevê faturar US$ 1,7 bilhão
este ano e US$ 2 bilhões em 2013.

Atualmente, a Arianespace res-
ponde por 47% dos lançamentos
de satélites nas Américas, 54% dos
lançamentos da Europa, Oriente
Médio e África, e 64% da Ásia e Pa-
cífico, excluindo a China.

Em 2013, a empresa prevê lan-
çar 11 a 13 satélites, o que corres-
ponde a mais de 50% do total de
lançamentos previstos para o
ano no mundo. Suas três bases na
Guiana Francesa e Cazaquistão
permitem à Arianespace realizar
até 20 lançamentos por ano.

Fundada em 1980, a Arianespa-
ce oferece três modelos de fogue-
tes, incluindo o Soyuz, de fabrica-
ção russa, e o europeu Ariane 5,
que pode levar dois satélites e
uma carga de nove toneladas. A
companhia prepara-se para reali-
zar 26 lançamentos. E trabalha no
desenvolvimento de uma nova
geração de foguetes para 2020.

Mesmo com os preços mais ca-
ros do mercado — cada lança-
mento custa entre US$ 150 mi-
lhões e US$ 200 milhões —, a
companhia não teme a concor-
rência: “Nos últimos dez anos fi-
zemos todos os lançamentos
bem-sucedidos. Dez anos sem fa-
lhas é uma garantia considerada
pelos clientes”. (GS)
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