
Setor moveleiro investe mais a cada ano

Quanto o Brasil e a América Lati-
na representam no faturamen-
to da Kaspersky?

A América Latina tem uma das
participações mais altas para a
Kaspersky em mercados emer-
gentes. De todos estes merca-
dos, a região participa com o
maior percentual, com cresci-
mento anual de dois dígitos. E,
nesse cenário, o Brasil é o país
mais importante em participa-
ção e oportunidades.

No país, quais regiões se desta-
cam?

Temos notado oportunidades
no Norte do Brasil, Rio Grande
do Sul, Rio de Janeiro e São Pau-
lo. No país, temos grande parti-
cipação em governos. Trabalha-
mos também com comércio ele-
trônico e varejo. Dos nossos
clientes que têm acima de mil
máquinas no Brasil, 30% são
governos.

A desaceleração econômica e a
alta do dólar não preocupam?

Não preocupam porque já vive-
mos muitas época no Brasil,
com altos e baixos, mas a compa-
nhia foi rápida em tomar deci-
sões como a alteraração de políti-
ca de preço ou criar produtos di-

ferentes para o país. Temos boa
adaptação ao câmbio.

E o comportamento digital do
consumidor brasileiro? Muitos
dizem ele talvez prefira o soft-
ware gratuito mesmo que não
seja o mais efetivo...

Há diferentes tipos de consumi-
dores brasileiros e cada um pe-
de algo diferente. Temos a es-
tratégia de prover tecnologia
de segurança TI com softwares
para todos eles, incluindo pro-
dutos econômicos. Para a divul-
gação apostamos em um traba-
lho de campo e temos uma
equipe grande no Brasil, que
promove os produtos dentro
das lojas de varejo, como a Sa-
raiva. Estamos em 2,5 mil pon-
tos de venda no país e nossa
equipe viaja para capacitar os
vendedores dentro das lojas.

O sr. pode dar algum exemplo
de trabalho da Kaspersky com
governos?

Estamos avaliando com o gover-
no a criação de uma unidade
dentro de Washington DC, para
que este governo conheça mais
a Kaspersky. A ideia é proteger
cidades com infraestrutura críti-
ca e ver como podemos traba-
lhar juntos. Todo o projeto foi
iniciado este ano. Infraestrutu-
ras críticas são plantas nuclea-
res, geradoras de eletricidade,
geradoras de água e instituições

que controlam sistemas de aé-
reos etc... Pois, se um sistema
desses se apaga totalmente, po-
de haver falta de um serviço es-
sencial, como água e eletricida-
de. Na Rússia já há o plano pilo-
to de um sistema como este. A
ideia é que nada afete a seguran-
ça destes tipos de sistemas.

Ainda há grandes oportunida-
des de trabalho com governos
na América Latina, então?

A perspectiva para este merca-
do é grande porque infelizmen-
te nossos governos na América
Latina não têm nos departa-
mentos pessoas especializadas
em cibercrimes. Não há enge-

nheiros de infraestrutura críti-
ca, profissionais que, em caso
de um ataque, saibam identifi-
car sua origem, seu tipo e o que
fazer para combatê-lo.

Como a Kaspersky se diferencia
nesse atendimento a governos?

A Kaspersky pode ser uma com-
panhia que oferece serviços de
monitoramento do sistema, mas
também pode fornecer um pro-
duto de segurança completa-
mente novo e personalizado pa-
ra o cliente, que não é baseado
em Windows, Linux ou iOS. É
um sistema operacional nosso e
completamente novo, que reim-
planta todas as plataformas.

O setor moveleiro investe mais de R$ 20 milhões por ano no

desenvolvimento de pesquisas e projetos em inovação no país.

informações são da Global Approach Consulting (GAC), consultoria

internacional, com base nos dois últimos relatórios do ministério de

Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI). O número de empresas do

setor que cadastraram projetos no MCTI passou de 8 para 21.

“Estamos avaliando com
o governo americano a
criação de uma unidade
dentro de Washington
DC, para que este
governo conheça mais
da Kaspersky. A ideia
é proteger cidades com
infraestrutura crítica”
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‘A AL NÃO ESTÁ PREPARADA
PARA OS CIBERCRIMES’
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Em uma pausa na agenda da Terceira Cúpula Latinoa-
mericana de Analistas de Segurança 2013, organizado
pela Kaspersky Lab, o diretor geral da empresa para
América Latina e Caribe, Abelino Ochoa, contou que o
trabalhocomgovernostemgrandepotencial paraaem-
presa na região e já há forte atuação neste segmento no
Brasil. Sem citar números, ele falou que o mercado na-
cional é muito importante para a companhia espe-
cializada em fornecimento de segurança para Tecnolo-
gia da Informação (TI). “Os governos na América Lati-
na não têm em seus departamentos pessoas especiali-
zadas em cibercrimes. Não há engenheiros de infraes-
trutura crítica, profissionais que, em caso de um ata-
que, saibam identificar sua origem, seu tipo e o que fa-
zer para combatê-lo”. E, para a empresa, que está fir-
mando uma parceria com o governo de Barack Oba-
ma, isso significa oportunidades.

ABELINO OCHOA Diretor-geral da Kaspersky Lab para América Latina e Caribe
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 ago. 2013, Empresas, p. 15.




