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Fonte: Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (Abese)

Proteção em alta
Dados do mercado brasileiro de equipamentos e sistemas de segurança eletrônica

Receita (em US$ bilhão) Divisão das receitas  - em % Divisão por adoção - em %

2007 2008 2009 2010 2011

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

1,2 

1,4

1,5

1,68

1,83

Sudeste
51

Sul
22

Centro-
Oeste

13

Nordeste
10

Norte
4

Equipamentos de 
detecção e combate

a incêndio

Sistemas de 
controle de 

acesso

9

Sistemas
de alarmes

contra intrusos

24

24

Sistemas
de circuitos 
fechados
de TV

43

18 mil empresas atuam no mercado brasileiro, gerando cerca de 200 mil empregos diretos e mais de 1,7 milhões empregos indiretos

Cenário Companhias detectam um aumento de 20% na demanda desde o início da onda de ataques em SP

Cresce procura por sistemas de segurança

SILVIA COSTANTI/VALOR

Fernando Moreira, da G-Eletro: antes mais restritas a empresas, tecnologias sofisticadas estão sendo adotadas também por condomínios residenciais

Moacir Drska
De São Paulo

Tradicionalmente, os últimos
meses do ano marcam o período
mais aquecido para as empresas
de segurança eletrônica. Nessa
época, a procura por pacotes de
tecnologias que incluem desde
cercas elétricas até complexos
sistemas de videomonitoramen-
to cresce exponencialmente,
muito em função da proximida-
de das festas de fim de ano e das
férias. Neste ano, um novo com-
ponente vem ampliando o inte-
resse de clientes empresariais e
residenciais por esse arsenal de
proteção: a onda recente de vio-
lência na Grande São Paulo.

Segundo fornecedores ouvidos
pelo Va l o r , o aumento da deman-
da por sistemas e equipamentos
foi de 20%, em média, desde o iní-
cio dos incidentes. A maioria des-
sas consultas está sendo realizada
por novos clientes. “Esse índice já
desconsidera o crescimento tradi-
cional nessa época, também de
20%”, afirmou Leandro Martins, di-
retor-geral no Brasil da Teleatlan -
tic, empresa de segurança eletrôni-
ca do grupo israelense Bracol.

Grande parte da população e
das empresas está distante da zona
de confronto entre policiais e cri-
minosos. Os incidentes têm se con-
centrado em determinados pon-
tos da Grande São Paulo. Para os
especialistas, no entanto, esse as-
pecto não deixa de trazer reflexos
diretos na demanda. “Momentos
como esse aumentam a sensação
de insegurança, mesmo que as
pessoas não sejam diretamente
ameaçadas”, disse Carlos Progian-
ti, presidente da Associação Brasi-
leira das Empresas de Sistemas Ele-
trônicos de Segurança (Abese).

Progianti disse que uma mu-
dança recente no perfil das consul-
tas dos clientes é um bom indica-
dor desse cenário. Em períodos de
normalidade, tecnologias de mo-
nitoramento, como os circuitos fe-
chados de TV, respondem pela
maioria das solicitações. Por outro
lado, em situações atípicas aumen-
ta a procura por recursos mais liga-
dos à proteção efetiva frente a um
perigo iminente. Nessa vertente,
estão incluídos alarmes, sensores e
cercas elétricas, entre outras tecno-
logias. “É o que vem acontecendo.
Os clientes têm mostrado um inte-
resse maior por tecnologias liga-
das a barreiras físicas”, afirmou.

O mercado brasileiro de segu-
rança eletrônica cresceu a um rit-
mo anual de 11% nos últimos cinco
anos, segundo dados da Abese. Em
2011, o setor movimentou
US$ 1,83 bilhão no país. Cerca de
88% dos negócios estão relaciona-
dos a clientes não residenciais.

A concentração no segmento
empresarial, entretanto, tende a
diminuir. De acordo com as com-
panhias, esse movimento é ante-
rior à onda de ataques, mas vem
sendo reforçado por esse contex-
to. A mudança é expressa na ado-
ção de tecnologias mais sofistica-
das, como o controle de acesso
de pedestres e veículos, e os siste-
mas de videomonitoramento.

“Antes, mais restrito a grandes
empresas e condomínios comer-
ciais, esse nível de proteção está
começando a migrar também
para os condomínios residen-
ciais”, disse Fernando Moreira,
diretor da G - E l e t r o, braço de se-
gurança eletrônica do grupo GR .

Essa migração vem acontecen-
do pouco a pouco. Os condomí-
nios residenciais de alto padrão fo-
ram os primeiros a investir em re-
cursos como códigos e sistemas de
biometria para controlar o acesso
a elevadores, garagens, áreas de la-
zer e outras áreas comuns das ins-
talações. Hoje, é raro que um novo
empreendimento nessa categoria
não compreenda essas tecnologias
desde a concepção do projeto.

Da mesma forma, os condomí-
nios de alto padrão mais antigos
puxaram uma segunda onda de
adoção, ao substituírem suas tec-
nologias por ferramentas mais
avançadas. Agora, os fornecedo-
res dizem que os condomínios
residenciais de menor porte, ins-
talados em diferentes regiões de
São Paulo, estão começando a se-
guir o mesmo caminho.

As tecnologias de segurança ele-
trônica estão acompanhando a
busca por um nível de proteção di-
ferenciado. A principal tendência é
o desenvolvimento de softwares
que acrescentam inteligência aos
circuitos de videomonitoramento.
Essas novidades são reforçadas pe-
la transição das câmeras analógi-
cas para as câmeras IP, que são co-
nectadas à internet, têm sensores
infravermelho e oferecem melhor
qualidade de imagem.

Com o auxílio de softwares e al-
goritmos, esses equipamentos
são capazes de detectar qualquer
padrão que destoe dos parâme-
tros preestabelecidos pelos clien-
tes. Entre outras aplicações, as câ-
meras conseguem medir a veloci-
dade de movimentos e contar
quantas pessoas estão em um re-
cinto. “Uma joalheria, por exem-
plo, pode definir que certo núme-
ro de pessoas paradas em frente à
vitrine da loja, por um determi-
nado período, é uma situação de
a t e n ç ã o”, disse Moreira.

gia é um sistema que cria automa-
ticamente seus próprios parâme-
tros a partir da análise da rotina de
um determinado local. “Já temos
empresas no Brasil testando esse
s o f t w a r e”, disse o executivo.

No campo do controle de aces-
so, por sua vez, uma das aplicações
que começa a ganhar escala é o uso
de chips de radiofrequência, que
podem ser instalados em veículos,
equipamentos e crachás. “É possí-
vel monitorar qualquer movimen-
tação no imóvel e, se for preciso,
interagir com as pessoas”, disse
Marcelo Sesso, gerente da Contro -
bras, empresa de segurança eletrô-
nica do grupo Embrase.

‘M a ra t o n a s ’ de programadores aceleram criação de sistemas
S of twa re
Mark Milian
Bloomberg Businessweek

Em novembro, 40 programado-
res de software reuniram-se no es-
critório de San Francisco da em-
presa de web design Ideo para par-
ticipar de um ritual do Vale do Silí-
cio chamado “hackathon”. Duran-
te a sessão de codificação de oito
horas, engenheiros movidos a piz-
za e cerveja mergulharam em seus
laptops, enquanto designers rabis-
cavam projetos em lousas brancas.
Não se tratava de um projeto re-
lâmpago para criar um novo apli-
cativo de sucesso. O que estava em
andamento era a Hack Sanitation,
uma missão para ajudar a educar a
população de Gana sobre os riscos
à saúde representados pela escas-
sez de banheiros no país africano.

Há dois anos, após visitar esta
nação da África ocidental, Jocelyn

Wyatt, a diretora-executiva da
Ideo.org, o braço sem fins lucrati-
vos da Ideo, organizou a “hacka -
thon” [uma junção das palavras
hack e maratona] para desenvol-
ver um programa que permitisse
às pessoas da cidade de Kumasi
informar, via mensagens de texto
ou Facebook, o avistamento de
dejetos humanos, criando depois
mapas digitais que identificas-
sem os locais de risco.

As hackathons não são mais
domínio exclusivo de compa-
nhias do Vale do Silício como o
Facebook, que usou sessões re-
lâmpago de codificação para de-
senvolver seu recurso de bate-pa-
po, um design de perfis chamado
Timeline e o icônico botão “L i k e”
[Curtir]. Agora, advogados, chefs
de cozinha e amantes dos ani-
mais estão adotando o mesmo
espírito “aja rápido e mude as
coisas” para criar projetos rapi-
damente e com orçamentos bai-

xos. “Muitas companhias e pes-
soas estão engajadas nas hacka-
thons”, diz Mehran Sahami, um
professor associado de ciências
da computação da Universidade
Stanford. “Um grupo pequeno
de pessoas em um período de
tempo bem curto pode de fato fa-
zer algo esplêndido.”

Em 17 de novembro, foi reali-
zada em Los Angeles a Petcentric
Hackathon, voltada para a cria-
ção de produtos “que ajudem as
pessoas a se envolver mais com
seus animais de estimação”. A
ação incluiu a criação de um site
na internet para o compartilha-
mento de fotografias e um colar
eletrônico que monitora o cora-
ção de um cachorro e conta seus
passos. No mesmo fim de sema-
na, cem alunos da Universidade
Georgetown e, separadamente,
alunos da Lynbrook High School,
de San Jose, trabalharam softwa-
res para beneficiar suas escolas.

Em 7 de dezembro, a Ha-
ck//Meat vai solicitar a desenvolve-
dores de softwares e especialistas
em gastronomia de Nova York que
desenvolvam meios para tornar a
criação de gado mais eficiente. O
site Eventbrite, especializado em
venda de ingressos para shows, re-
lacional mais de cem outras hacka-
thons agendadas para antes do
fim do ano. Programadores cor-
rem para essas “jam sessions” para
estabelecer conexões e participar
da “a d r e n a l i n a” envolvida na cons-
trução rápida de alguma coisa, diz
Brian Kennish, cuja companhia
iniciante Disconnect, que fabrica
plug-ins para navegadores, recen-
temente organizou uma hacka-
thon para profissionais jurídicos,
para simplificar as políticas de pri-
vacidade dos sites de internet.

Mesmo assim, as hackathons
poderão não ter um apelo dura-
douro fora do setor de tecnolo-
gia, segundo afirma Ryan Car-

son, cuja consultoria Carsoni -
fied já organizou várias delas,
incluindo uma para a conferên-
cia de desenvolvedores do Twit-
ter em 2010. Dedicar-se volunta-
riamente a passar um fim de se-
mana inteiro trabalhando em
um projeto é algo que desperta
o interesse principalmente de
jovens sem obrigações familia-
res ou outras responsabilidades
sociais, diz ele. “O que realmente
está acontecendo é que as com-
panhias estão se aproveitando
dos jovens e dos otimistas”,
acrescenta Carson. “Esses sujei-
tos pensam assim: ‘Vamos dar
pizza e cerveja para esses desen-
volvedores e trata-los como ani-
mais’. É algo estranho e não
acredito que seja saudável.”

No entanto, Wyatt, da Ideo, afir-
ma que os eventos podem propor-
cionar benefícios de longo prazo.
“As hackathons criam um nível de
entusiasmo que motiva o engaja-

mento contínuo” a uma causa, diz
ela. Com a Hack Sanitation che-
gando ao fim, os participantes
apresentaram protótipos de um
aplicativo para o Facebook e um
serviço de informação via mensa-
gem de texto para os moradores de
Gana. Grande parte do trabalho
deverá se traduzir no protótipo
que ela emprega em Kumasi.

Mas os prazos apertados inevi-
tavelmente resultaram em erros
de codificação e a Ideo teve de re-
escrever alguns dos softwares, o
que anula o propósito do traba-
lho gratuito, afirma Hain-Lee
Hsueh, um desenvolvedor da
companhia iniciante Goalbook,
voltada para a tecnologia no en-
sino, que participou da Hack Sa-
nitation. Momentos antes de
apresentar sua proposta para a
sala, Hsueh percebeu um erro de
digitação. “Digitei Ideo errado.
Saiu como ‘I d e i a’. Ôpa!” (Tradu -
ção de Mário Zamarian)

Alerta também atinge a proteção pessoal
Adriana Meyge
De São Paulo

Na noite da última quarta-fei-
ra, o presidente do grupo GR ,
Maurice Braunstein, recebeu um
telefonema de um cliente antigo.
A subsidiária de uma multinacio-
nal americana fazia uma solicita-
ção inédita. Executivos da matriz
da companhia chegariam a São
Paulo na manhã seguinte e que-
riam guarda-costa e carro blinda-
do aguardando-os no aeroporto.
“Foi a primeira vez que eles pedi-
ram isso”, disse Braunstein.

O episódio reflete o aumento
do clima de tensão entre os clien-
tes de serviços de segurança pri-
vada desde que se iniciou uma
sequência de ataques comanda-
dos pela facção criminosa Pri-
meiro Comando da Capital (PCC)
na região metropolitana de São
Paulo. Segundo Ronaldo Tonelo-
to, gerente-geral do grupo Prote -

ge, que atua principalmente em
segurança patrimonial, os clien-
tes têm procurado mais a empre-
sa. “Eles buscam uma reanálise
dos processos e procedimentos.”

Segundo Braunstein, quando
existe um problema de seguran-
ça pública, isso não se reflete ne-
cessariamente em aumento de
demanda de segurança privada.
Mas, o volume de negócios pode
aumentar se a sensação de inse-
gurança persistir por mais de três
meses, diz João Palhuca, vice-pre-
sidente do Sindicato das Empre-
sas de Segurança Privada do Esta-
do de São Paulo (Sesvesp), com
base em pesquisas.

O grupo GR chegou a mudar
os procedimentos em alguns se-
tores, com reforço de patrulha-
mento, por exemplo. Com isso,
os custos também crescem para
os clientes. Em 2006, quando
houve sucessivos ataques terro-
ristas do PCC, o reforço da segu-

rança elevou em 20% os custos
operacionais da empresa no se-
gundo trimestre em relação ao
trimestre anterior. O impacto
dos ataques atuais, porém, só
poderá ser medido no fim do tri-
mestre, disse Braunstein.

Para Palhuca, do Sesvesp, a de-
manda de serviços não cresceu
tanto na área privada porque a
crise ficou centrada entre as orga-
nizações criminosas e as forças de
segurança pública. Mas o sindica-
lista notou que houve um aumen-
to de consultas por parte clientes
— executivos, empresários, cele-
bridades e políticos —, principal-
mente de proteção pessoal. “Esse
tipo de cliente tem acompanhado
bem de perto o que está aconte-
cendo e quer saber se está corren-
do risco e se precisa de um refor-
ç o”, disse Palhuca.

Mas os especialistas conside-
ram difícil distinguir as causas
do aumento de pedidos de revi-

são de processos. À parte da re-
cente escalada da violência, o se-
tor já costuma ter um aumento
sazonal no fim do ano, quando
“há um acúmulo de produtos,
13 o [salário], muito dinheiro cir-
c u l a n d o”. De agosto a outubro,
quando a indústria começa a se
preparar para as vendas de Natal,
começa uma maior preocupação
com a segurança, disse Palhuca.

O aumento da renda da popu-
lação é um dos fatores que im-
pulsionam o setor de segurança
privada, que cresce, em média,
14% ao ano no Brasil. A última es-
timativa disponível da Federação
Nacional de Empresas de Segu-
rança e Transporte de Valores (Fe-
navist) indica que o faturamento
do setor no país foi de R$ 15,5 bi-
lhões em 2010. O Estado de São
Paulo é o maior mercado, com
40% do total e cerca de 167 mil vi-
gilantes cadastrados em empre-
sas de segurança legalizadas.

Setor de segurança
eletrônica movimentou
US$ 1,83 bilhão em 2011
no Brasil, um avanço de
9% em relação a 2010

A partir da identificação de
qualquer exceção à regra, as câme-
ras podem — entre outras ações —
emitir um alerta de atenção para
uma central remota de monitora-
mento. Já existem ofertas disponí-
veis para que o cliente acesse em
tempo real as imagens por meio de
smartphones e tablets. Ao mesmo
tempo, os sistemas permitem a
gravação remota, o que evita a per-
da das imagens em caso de des-
truição ou captura das gravações
no local pelos criminosos.

Segundo Mauro de Lucca, ge-
rente de integração de sistemas da
britânica G4S Technology, a próxi-
ma evolução desse tipo de tecnolo-
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