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Perto vai dobrar produção
de terminais ponto de venda
A u to m a ç ã o
Sérgio Ruck Bueno
De Porto Alegre

Com a ampliação da fábrica de
Gravataí (RS), prevista para ser
concluída no segundo semestre
deste ano, a Pe r t o, fabricante de
equipamentos para automação
bancária e comercial, vai mais
que dobrar a capacidade de pro-
dução de terminais de ponto de
venda (POS, na sigla em inglês). A
conclusão da expansão também
vai coincidir com o início da fa-
bricação de um novo modelo dos
leitores de cartões de crédito e
débito, que deve aumentar a par-
ticipação do segmento para até
20% do faturamento da empresa
em 2013, ante 12% no ano passa-
do, disse o diretor-geral da uni-
dade POS, Cristiano Porto.

A capacidade nominal de pro-
dução dos terminais passará de

10 mil para 25 mil por mês, mas
nos momentos de pico de de-
manda o volume poderá alcançar
35 mil unidades mensais, ante 15
mil atualmente nas mesmas con-
dições, disse o executivo. A meta
da empresa é vender 100 mil POS
da nova linha (batizada de “Ve -
l o h”) por ano ao longo dos próxi-
mos três anos, o que representa
uma média três vezes superior à
observada na comercialização da
linha anterior, a “Pe r t u s ”, lançada
em 2009. A linha Veloh começou
a ser desenvolvida em 2010 e está
em fase de homologação pelas re-
des adquirentes de cartões.

O balanço da Perto (uma socie-
dade anônima de capital fechado)
referente ao ano passado ainda
não foi publicado, mas tomando
como base a participação do seg-
mento de POS, que gerou uma re-
ceita bruta de R$ 26 milhões no
exercício, o faturamento consoli-
dado da companhia pode ter al-

cançado em torno de R$ 220 mi-
lhões, ante R$ 247,5 milhões em
2011. Agora, a partir do início da
produção do novo modelo, os lei-
tores de cartões poderão gerar
uma receita anualizada de R$ 50
milhões, estima o diretor-geral.

A expansão da fábrica na região
metropolitana de Porto Alegre exi-
girá investimentos de R$ 38 mi-
lhões. Além de aumentar a produ-
ção de POS, a companhia estima
que a capacidade instalada de fa-
bricação de terminais de autoaten-
dimento bancário (ATM) vai do-
brar, para 1,5 mil unidades por
mês. A empresa também pretende
iniciar neste ano a construção de
sua primeira unidade industrial
no exterior, na cidade de Jaipur, na
Índia, a 250 quilômetros da capital
Nova Déli, com capacidade para
produzir de 600 a 800 caixas ele-
trônicos de autoatendimento
(ATM) por mês. O investimento é
estimado em US$ 60 milhões.

S e g u ra n ç a Aumentam ataques
específicos a companhias na web

Em busca de
lucro, hackers
partem para
‘seg mentação’

ANNA CAROLINA NEGRI/VALOR

Hernán Armbruster, vice-presidente da Trend Micro: “A segurança tradicional está preparada para ameaças que vêm de fora, e não para ataques internos”

Moacir Drska
De São Paulo

No mundo altamente especiali-
zado da tecnologia da informação
(TI), até os criminosos decidiram
acompanhar as tendências de ne-
gócios e fazer um movimento há
muito em curso nas empresas:
concentrar-se em áreas específicas
para reduzir os riscos e amplificar
as chances de lucro. É a segmenta-
ção do crime on-line.

As ameaças on-line tradicio-
nais continuam a existir, marca-
das pela distribuição em massa
de vírus e por golpes como sites e
e-mails falsos que visam capturar
dados dos internautas. Mas esses
delitos convivem, agora, com
ataques construídos para atingir
exclusivamente uma determina-
da empresa. Só neste ano, a lista
de vítimas de incidentes dessa
natureza inclui companhias co-
mo a Apple, o Tw i t t e r, o Fa c e b o o k
e o “The New York Times”. Mesmo
agências governamentais, cujos
sistemas costumam ser bem pro-
tegidos, foram vítimas dos ban-
didos virtuais. Só em 2011, a Na-
sa, a agência espacial americana,
divulgou que foi alvo de 47
ameaças desse tipo, 13 das quais
comprometeram seus sistemas.

“Houve uma mudança radical
de foco. Os hackers perceberam
que traz muito mais retorno in-
vadir o banco de dados de uma
grande empresa que roubar in-
formações de grão em grão dos
internautas”, diz Paulo Vendra-
mini, especialista de segurança
da Symantec.

Uma pesquisa da RSA, divisão
de segurança da empresa ameri-
cana EMC, de armazenagem de
dados, mostra que entre novem-
bro de 2011 e de 2012 os ataques
a empresas diminuíram 27% na
América Latina. Nesse intervalo,
porém, as ameaças ficaram con-
centradas, em média, em apenas
40 companhias. Dos 905 inci-
dentes relatados, 38% tiveram co-
mo foco companhias brasileiras.

Em vez de números de cartão de
crédito dos consumidores, as gan-
gues “especializadas” tentam rou-
bar propriedade intelectual e se-
gredos industriais. Pelo requinte e
tempo gasto nos ataques, especia-
listas dizem acreditar que as novas
modalidades de invasão on-line
não são exclusividade dos cibercri-

minosos. “Existe gente de maior
calibre envolvida, entre elas, em-
presas concorrentes, governos,
exércitos e grupos políticos”, afir-
ma Fábio Assolini, analista sênior
da Kaspersky Lab no Brasil.

No setor de TI, a especialização
requer muito estudo por parte
das equipes de desenvolvimento,
vendas e consultoria dos fornece-
dores de software e serviços. Os
criminosos virtuais agem da mes-
ma maneira, estudando as especi-
ficidades dos sistemas de prote-
ção e dos padrões de comunica-
ção das empresas que planejam
atacar. Parte das informações ne-
cessárias são procuradas nos per-
fis de funcionários nas redes so-
ciais ou nas conversas entre eles
nesses sites. “As gangues têm pes-
soas específicas para pesquisar as-
suntos de interesse e contatos de
altos executivos em redes como o
LinkedIn . Existe muita informa-
ção disponível na internet”, diz
Luiz Eduardo dos Santos, diretor
do laboratório de investigações
da Tr u s t w av e na América Latina.

A estratégia entre os crimino-
sos on-line é atacar o elo mais fra-
co, já que a infraestrutura de em-
presas e governos costuma ser
muito mais bem protegida que a
de internautas comuns. A ideia é
procurar um ponto vulnerável,
ao qual se costuma dar pouca im-
portância, para, a partir dele, in-
vadir os sistemas centrais.

O recente caso do jornal ameri-
cano “The New York Times” ilus -
tra esse cenário. No fim de janei-
ro, o jornal admitiu que sua rede
foi invadida a partir dos compu-
tadores infectados de dois corres-
pondentes na Ásia. O ataque du-
rou quatro meses e contava com
45 códigos voltados especifica-
mente ao jornal, dos quais ape-
nas um foi identificado.

A invasão por meio de mensa-
gem infectada enviada a um fun-
cionário foi adotada em 94% dos
ataques direcionados em 2012,
segundo pesquisa da empresa ja-
ponesa de segurança Trend Mi-
c r o. Depois de invadir a rede da
empresa, os cibercriminosos pas-
sam a usar as credenciais do fun-
cionário para acessar remota-
mente outras máquinas. Essa mo-
vimentação é feita aos poucos,
para não levantar suspeitas. A ex-
tração dos dados confidenciais
segue a mesma linha. Cada ativi-

No submundo, ladrão não
quer ser roubado por ladrão
De São Paulo

Imagine um castelo protegido
por muralhas e torres altas, mas
cuja porta lateral fica permanente-
mente aberta, sem que ninguém se
dê conta. Essa é uma boa maneira
de descrever as chamadas falhas
críticas de programação — vulne -
rabilidades que passam desperce-
bidas pelos programadores de
software, para felicidade dos ha-
ckers, que estão fazendo delas uma
fonte de lucro.

As vulnerabilidades mais peri-
gosas são batizadas de “dia zero”,
um termo que se refere ao interva-
lo entre sua descoberta e a criação
de uma correção. Não é raro, po-
rém, que a atualização leve mais de
um dia para ficar pronta. Depen-
dendo da extensão, a falha exige
muita experiência para que seja
descoberta. Às vezes, são pesquisa-
dores externos, sem relação direta
com o fornecedor do programa,
que acaba detectando o problema
e avisando a dona da tecnologia.
Isso, se o autor da descoberta não
estiver mal-intencionado.

“Nos últimos dois anos, uma
parcela dos hackers passou a dire-
cionar o foco a esse tipo de vulne-
r a b i l i d a d e”, diz Ricardo Marques,

engenheiro de sistemas da Source -
fire, companhia americana de se-
gurança. Uma pesquisa feita pela
empresa mostra que a participa-
ção das falhas “dia zero” no total de
vulnerabilidades descobertas sal-
tou de 4,1%, em 2006, para 9,1%, no
ano passado.

A lógica desses criminosos é
simples: quanto mais crítica a vul-
nerabilidade, maior a janela de
tempo para sua exploração e me-
nor a chance de o ataque ser iden-
tificado. No submundo digital, is-
so vale ouro. “Esse perfil de hacker
fica o dia todo analisando códigos
de software para encontrar falhas.
Há um mercado gigantesco pela
f r e n t e”, diz Fábio Assolini, analista
sênior da companhia russa de se-
gurança Kaspersky Lab.

Segundo especialistas ouvidos
pelo Va l o r , o preço de uma falha
dessa natureza pode variar de US$
35 mil a US$ 500 mil, dependendo
do software explorado. Para com-
parar, um pacote com falhas me-
nos críticas e já conhecidas pelos
fornecedores de sistemas pode va-
ler entre US$ 50 e US$ 1 mil.

A adoção de sistemas de cripto-
grafia — que codificam os dados
para impedir que eles sejam lidos
se caírem em mãos erradas — tam -

bém ganha escala. Segundo pes-
quisa da Tr u s t w av e , companhia
americana de segurança, o recurso
foi usado em 25% dos ataques dire-
cionados identificados em 2012.
Além de dificultar o rastreamento
pelas companhias, a tecnologia
protege a informação coletada de
ataques de outros criminosos, diz
Luiz Eduardo dos Santos, diretor
do laboratório de investigações da
Trustwave na América Latina.

Para blindar a ação da “concor -
r ê n c i a”, os hackers também costu-
mam corrigir as vulnerabilidades
identificadas e reforçar a proteção
das máquinas invadidas. “O portão
estava aberto. Agora vou colocar o
cadeado, pois só eu tenho a chave.
Esse é o pensamento”, diz Santos.

Até a nuvem — um modelo pelo
qual informações e softwares ficam
armazenados em centros de dados, e
são acessados via internet — entrou
no radar dos criminosos. “Existem
hackers que contratam infraestrutu-
ra de nuvem para hospedar suas
operações”, diz Hernán Armbruster,
vice-presidente da Trend Micro no
Brasil. “A sofisticação é tanta que há,
inclusive, serviços de criação de
ameaças com garantia de que não
serão descobertas por um determi-
nado período.” (MD)

dade registrada na rede é apaga-
da, para não deixar rastros.

O uso das credenciais dos fun-
cionários ajuda a disfarçar os
ataques. É por isso que em casos
como o do “New York Times” a
demora para detectar a falha po-
de levar meses. Um relatório
global da Trustwave indica que,
em média, as companhias leva-
ram sete meses para identificar
um ataque direcionado em
2012, sendo que em 64% das
empresas, o tempo de descober-
ta foi superior a três meses.

“A segurança tradicional está
preparada para ameaças que
vêm de fora, e não para ataques
internos”, diz Hernán Armbrus-
ter, vice-presidente da Trend Mi-
cro no Brasil. “Esse desafio é ain-
da maior com o uso crescente de
dispositivos móveis no ambiente
de trabalho, o que aumenta os
pontos vulneráveis.”

A infiltração via parceiros de ne-
gócios é outra tática. Foi o caso da
Zendesk, empresa americana que
presta serviços de atendimento ao
cliente. Em fevereiro, a companhia
teve seus sistemas invadidos, o que
permitiu que os hackers tivessem
acesso a dados de usuários de
clientes da companhia, como o
Twitter, o Tu m b l r e o Pinterest.

“Toda e qualquer empresa, ho-
je, é um alvo. Temos casos na
América Latina de ataques dirigi-
dos a empresas petrolíferas, por
exemplo. Não é algo que está lon-
ge do nosso quintal”, afirma As-
solini, da Kaspersky.

Serviço de música Spotify
prepara chegada ao Brasil
I n t e r n et
Gustavo Brigatto
De São Paulo

O serviço de transmissão de mú-
sica pela internet (“streaming”)
Spotify está prestes a iniciar suas
atividades no Brasil. A companhia
australiana registrou, em feverei-
ro, a abertura da “Spotify Brasil
Serviços de Música”. Segundo do-
cumentação enviada à Junta Co-
mercial de São Paulo, a sede da em-
presa ficará na rua Joaquim Floria-
no, zona Sul da capital paulista. No
site da companhia estão disponí-
veis nove vagas de emprego no
Brasil. Entre os cargos estão os de
gerente de tráfego, diretor de ven-
da de anúncios e gerente de parce-
rias para a América Latina.

Procurada pelo Valor PRO, ser-
viço de informação em tempo real
do Va l o r , a assessoria de imprensa
do Spotify não retornou o contato.

Fundado em 2006, o Spotify é
um dos principais serviços de
“streaming” de música da atuali-
dade. Nesse tipo de serviço o usuá-
rio pode acessar, de forma ilimita-
da, todas as faixas disponíveis. Não
é possível baixar os arquivos. É
possível escutar músicas de graça,
modelo sustentado pela venda de
anúncios, ou por meio de paga-
mento de assinatura mensal —
sem publicidade. Os serviços têm
sido uma grande aposta das grava-
doras porque inibem a pirataria e
garantem receitas recorrentes.

Ao desembarcar no Brasil, a
companhia vai enfrentar concor-
rentes como D e e z e r, Rdio e Xbox
Music (da Microsoft), que estrea-
ram no país recentemente. A No -
kia também tem um serviço de
“streaming” disponível apenas
para quem usa telefones com o
sistema operacional Windows 8.

Segundo a Associação Brasilei-
ra de Produtores de Discos

(ABPD), os serviços de “strea -
ming” responderam por um
quarto do mercado de música di-
gital no país no ano passado,
com receita de R$ 28,2 milhões,
uma queda de 18,6% na compa-
ração com 2011. A expectativa é
que haja uma retomada em
2013. O recuo em 2012 foi resul-
tado do rápido avanço nas com-
pras de músicas e vídeos avulsos,
principalmente na iTunes, a loja
virtual da Apple.

De acordo com a Federação In-
ternacional da Indústria Fonográ-
fica (IFPI, na sigla em inglês), o nú-
mero de pessoas que paga por ser-
viços de assinatura nos diversos si-
tes subiu 44% em 2012, para 20 mi-
lhões em todo o mundo. As assina-
turas representaram mais de 10%
da receita com a venda de música
digital — que somou US$ 5,6 bi-
lhões, 9% acima do valor apurado
em 2011. Isso equivale a um terço
do mercado global de música.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 mar. 2013, Empresas, p. B3.




