
A norte-americana Fortinet es-
tá investindo na ampliação de
seu time de profissionais no Bra-
sil. Nascida em 2000 na Califór-
nia, berço de grandes empresas
de tecnologia e sistemas, a com-
panhia que comercializa solu-
ções integradas de segurança
em rede vem crescendo a pas-
sos largos, tanto que já é a 4ª
maior empresa do segmento no
mundo, com uma receita global
que passou dos US$ 2 milhões
em 2002, para US$ 533 milhões
no ano passado. “Temos investi-
do bastante na agregação de va-
lor dos nossos produtos, para
oferecer o maior número de so-
luções integradas ao cliente”,
explica Frederico Tostes, dire-
tor da companhia para o Brasil.

De olho no potencial do mer-
cado de segurança em rede no
Brasil, o plano da multinacional
de tecnologia é fortalecer sua
base em São Paulo e também

consolidar os canais de relacio-
namento com os clientes em to-
do o País. “Chegamos ao Brasil
em 2005 e desde então temos
ampliado nossa base de clien-
tes”, explica Tostes.

Por isso, o número de colabo-
radores que no ano passado era
sete, deverá chegar a 23 profis-
sionais até o final de março. En-
tre os clientes estão grandes em-
presas do setor de Telecom, co-
mo Embratel, Telefônica,
CTBC, além de grandes bancos
como o Banco do Brasil e redes
de varejo como a Drogaria São
Paulo, além de um projeto reali-
zado com a Gafisa em 2012.

A companhia não divulga os
resultados do mercado brasilei-
ro individualmente, mas sim,
sob o guarda-chuva da área
América, que engloba América
Latina, Canadá, Estados Unidos
e Austrália. A região, que no
quarto trimestre de 2011 respon-
dia por 38% da receita do gru-
po, viu seu percentual subir pa-
ra 41% no último trimestre de
2012. A expectativa é que neste
ano, o mercado de segurança da
informação cresça dois dígitos
novamente, acima do PIB brasi-

leiro. “Como os mercados euro-
peu e norte-americano vêm re-
gistrando retração nas ativida-
des econômicas, o mercado lati-

no americano vem ganhando
ainda mais relevância a cada
dia”, diz Tostes.

Item essencial
Segundo Tostes, há alguns
anos, as empresas brasileiras ti-
nham esse tipo de produto co-
mo um desejo, mas poucas fa-
ziam investimentos e ainda as-
sim baixos. “Aos poucos elas fo-
ram percebendo que com o
avanço das tecnologias e a inte-
gração de sistemas de seguran-
ça, essas ferramentas foram se
tornando mais eficazes e com
custo menor.”

Outro ponto que incentivou
as companhias a investirem em
segurança integrada da rede fo-
ram os constantes ataques de ha-
ckers aos sistemas de grandes
empresas, os quais geravam pro-
blemas e prejuízos, além de aba-
lar a imagem das companhias
no mercado. “Por isso é muito
mais rentável e prático preve-
nir, gerindo os serviços de for-
ma segura e eficaz”, explica o
executivo.

Várias empresas já sofreram
perdas por vazamento de dados
e falhas na segurança ao redor

do globo. Em 2011, hackers inva-
diram o sistema da Sony e vaza-
ram informações de 100 mi-
lhões de usuários da rede de vi-
deogames da multinacional. No
mesmo ano, a norte-americana
Lockheed Martin, empresa fa-
bricante de produtos militares,
também sofreu um ataque ao
seu sistema de informação. ■

O teletrabalho, modalidade la-
boral defendida como uma for-
ma de administrar melhor a vi-
da profissional e familiar e de re-
duzir os custos de transporte e a
contaminação, cresce no mun-
do, mas o site Yahoo! relançou o
debate sobre este esquema de
trabalho nos Estados Unidos.

A chefe do grupo de internet,
Marissa Mayer, decidiu que to-
dos os empregados deverão de
hoje em diante ir ao escritório
para “sentir a energia e a emo-
ção” do trabalho em equipe, se-
gundo um documento interno
publicado nesta semana pelo
The Wall Street Journal.

“A velocidade e a qualidade
tende com frequência a ser sa-
crificada quando se trabalha de
casa. Necessitamos ser um
Yahoo! unido, e isso começa por
estar fisicamente juntos”, dis-

se. “Não discutimos assuntos in-
ternos”, respondeu um porta-
voz do grupo quando a AFP lhe
perguntou. “Esta não é uma vi-
são geral do teletrabalho, se tra-
ta do que está bem para o
Yahoo! agora.” O grupo vai no
sentido contrário à tendência
geral. Entre 2007 e 2012, a por-
centagem de empresas america-
nas que permitem que seus em-
pregados trabalhem de forma
flexível,no lar, aumentou de
48% a 53%, segundo a Socieda-
de para a Gestão dos Recursos
Humanos (SHRM).

De acordo com um relatório
de 2011 do Departamento de Tra-
balho, 24% dos trabalhadores
americanos trabalham pelo me-
nos algumas horas na semana
de sua casa. Na empresa de equi-
pamentos de telecomunicações
Cisco, que desenvolve redes pri-
vadas virtuais (VPN) utilizadas
para proteger o acesso remoto à
rede corporativa, um emprega-
do trabalha à distância uma mé-
dia de dois dias na semana.

Na IBM, 29% dos 128 mil fun-
cionários em todo o mundo par-

ticipam de um programa de tra-
balho flexível ou em casa. O gru-
po de informática considera
que a redução dos deslocamen-
tos entre o lar e o escritório em
2011 permitiu economizar 24 mi-
lhões de litros de gasolina e 50
mil toneladas de emissões de

dióxido de carbono somente
nos Estados Unidos.

O teletrabalho “é particular-
mente importante no setor da
tecnologia”, onde as empresas
buscam “recrutar e reter os me-
lhores e mais brilhantes”, disse
Cindy Auten, chefe da Mobile

Work Exchange, uma organiza-
ção que promove o teletraba-
lho. Permitir o trabalho no lar é
com frequência uma necessida-
de, aceita por 85% dos empresá-
rios identificados entre os “me-
lhores lugares para trabalhar”,
comentou. O multimilionário
britânico Richard Branson afir-
mou no Twitter estar “perplexo
pela decisão do Yahoo! de dei-
xar o teletrabalho. Deem às pes-
soas a liberdade de trabalhar on-
de quiserem e se destacarão”,
argumentou.

“Há grandes benefícios no te-
letrabalho e há empresas que ne-
cessitam fazer mais trabalho à
distância”, mas o Yahoo! está
em uma situação particular,
“deve voltar às suas raízes”, dis-
se John Challenger, da empresa
de consultoria Challenger, Gray
& Christmas. No entanto, o
Yahoo!, que deve inovar para
impulsionar seu crescimento,
provavelmente não poderá im-
pedir completamente que seus
empregados façam parte de seu
trabalho em seu domicílio, ad-
vertiu o analista. ■

BIOTECNOLOGIA

Braskem compra robô para novas pesquisas

A Braskem adquiriu o robô High Throughput Screening (HTS), da

norte-americana Hamilton. Ele será utilizado para apoio em projetos

baseados em manipulação genética de microrganismos, conhecida

como biologia sintética, para a criação de novos polímeros renováveis.

Com ele, o trabalho que seria feito por um pesquisador pode ser

multiplicado de 100 a 1.000 vezes, no mesmo período de tempo. O

equipamento é o primeiro com esta aplicação no Brasil.

Fortinet fortalece bases no Brasil com
ferramentas para segurança em rede

Almir Bindilatti

Yahoo! reinicia debate sobre ‘teletrabalho’ nos EUA
Andrew Harrer/Bloomberg
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Companhia aposta no
crescimento do mercado de TI
na América Latina para crescer

Empresas que permitem que
empregados trabalhem de forma
flexível chegam a 53% nos EUA

FREDERICO
TOSTES

“As ferramentas se
tornaram mais práticas,
e com menor custo”

DiretordaFortinetparaoBrasil

Juliana Ribeiro
jribeiro@brasileconomico.com.br

AFP
redacao@brasileconomico.com.br
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NEGÓCIOS EM REDE

Companhia norte-americana 
cresce a passos largos

 Ano de Fundação: 2000 

Origem:  Califórnia, EUA

Área:  soluções para segurança de rede 

CRESCIMENTO DA RECEITA GLOBAL, 
EM US$ MILHÕES
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Fonte: Fortinet 

Marissa,do Yahoo: éprecisosentiraenergiada equipe
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 fev. 2013, Empresas, p. 47.




