
A sala cheia de jornalistas fica em silêncio. Yevgeny 
Kaspersky, mais conhecido como Eugene, acaba 
de entrar. O fundador da Kaspersky Lab, fabri
cante de software de segurança online, segura um 
pedaço da parte frontal de um carro de Fórmula 1. 
“Olhem só o que ganhamos de nossos amigos da 
Ferrari”, diz. Repórteres impressionados se apro
ximam — alguns chegam a pedir para tirar fotos a 
seu lado, como se ele fosse um astro de Hollywood. 
Não se tratava de uma festa ou um show. Na nova 
sede da empresa, em Moscou, foram apresentadas 
à imprensa pesquisas relacionadas ao cibercrime. 
Do Brasil, só GALILEU estava presente.

Eugene está longe de ser um rockstar. Aos 47 
anos, ostenta uma visível barriga e um corte de 
cabelo antiquado. As roupas são simples — ca
misa de mangas curtas enfiada para dentro da 
calça jeans. Seu riso fácil e as piadas logo con
quistam a audiência.

Sua reputação, porém, não foi construída ape
nas com carisma. No início do Kaspersky Lab, 
os malwares eram mais fáceis de serem identifi
cados. Mas enquanto os vírus começaram a ser 
espalhados por e-mails, na forma de Cavalos de 
Troia, os desafios da empresa também cresciam. 
Especialistas da Kaspersky têm em seu currícu
lo a identificação de dois dos mais conhecidos 
vírus dos últimos anos: o Stuxnet, em 2010, que 
tinha como objetivo sabotar a indústria nuclear 
do Irã, e o Flame, que mapeava e monitorava a 
rede iraniana, transmitindo informações para a 
inteligência americana.

Eugene fundou o Kaspersky Lab em 1997 e 
hoje, como seu CEO, transformou a companhia 
na 229 empresa de tecnologia mais valiosa do 
mundo, de acordo com a revista Forbes. Seus pro
gramas estão em mais de 300 milhões de compu
tadores ao redor do globo e nos de 250 mil clientes 
corporativos. O faturamento anual supera os US$ 
600 milhões. Hoje, há equipes de especialistas 
em 29 países e a matriz, na capital russa, acaba de 
se mudar para um grande condomínio comercial 
que divide com a fabricante 
de carros BMW e ocupa três 
grandes prédios. Além das 
instalações “convencionais”, 
a Kaspersky possui quadra 
de vôlei, piscina olímpica e 
uma praia artificial à beira 
de um rio — sim, uma praia 
artificial na gélida Rússia. 
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► Além de bilionário e famoso (sua fortuna de 
US$ 1,18 bilhão faz dele o 1149 mais rico do país), 
Kaspersky também circula facilmente pelos cor
redores do poder russo. Formou-se no Instituto 
de Criptografia, Telecomunicações e Ciência da 
Computação, que, na época, era controlado pelo 
Ministério da Defesa da União Soviética e pela 
KGB. Depois dos estudos, ingressou no exército 
soviético e só saiu para abrir sua empresa. O en
volvimento com o governo não parou por aí: como 
empresário, Kaspersky presta consultoria para a 
administração da Rússia. Quando Ivan, seu filho, 
foi sequestrado em 2011, foi possível perceber 
o tamanho da influência de Kaspersky. O caso 
foi parar nas mãos do serviço secreto russo, que 
comandou as negociações. A operação conseguiu 
identificar e prender os criminosos sem que o 
resgate de 3 milhões de euros fosse pago.

Na época, Kaspersky culpou a própria inter
net pelo crime, especialmente a VKontakte, 
a rede social russa que é mais popular que o 
Facebook no país, na qual Ivan havia postado 
seu endereço. A súbita indignação do empresá
rio com o mundo online agradou ainda mais o 
governo do país, que lutava contra os recursos 
sociais da web como forma de organização de 
movimentos adversários do Kremlin.

O Kaspersky Lab também é colaborador da 
Interpol, no projeto apelidado de “Cyberpol”. Os 
especialistas da empresa oferecem treinamento e 
infraestrutura para operações da polícia interna
cional. O foco é no novo escritório da organização, 
que será aberto em Cingapura em 2014, país que

abriga um grande contingente de cibercrimino- 
sos. “Sempre foi um sonho meu poder construir 
essa parceria para lutar contra o cibercrime e, de 
início, ela parecia impossível”, conta Kaspersky, 
lembrando que a organização tem um histórico 
de distância com a web. Segundo ele, em 2001, 
a Interpol não tinha nem e-mail. “Em 2012 eles 
estrearam o cloud service e, hoje, conseguem tra
balhar na velocidade da internet”, afirma, com 
orgulho, antes de abrir um sorriso. “Afinal, temos 
que acabar logo com isso, quero me aposentar.” 

As fraudes online, no entanto, também não 
param de crescer. A apresentação feita por Kas
persky mostra que o cibercrime avança a passos 
largos. A facilidade da compra e distribuição de 
software malicioso, aliada à pouca informação 
sobre segurança digital, faz com que os golpes 
aumentem. Em 2012, cerca de 46 mil novos ti
pos de malware foram detectados pelos robôs e 
analistas do Kaspersky Lab. O trabalho não para 
com turnos que se revezam 24 horas por dia. 
Só na primeira metade deste ano, o número já 
bate a casa dos 51 mil, aumento atribuído à po
pularização de smartphones, principalmente os 
de sistema operacional Android. A solução para 
isso, de acordo com Eugene, não seria apenas 
a compra de seu software. “Nenhum programa 
de proteção é 100% seguro, tudo depende do 
comportamento do usuário. A solução para o fim 
do cibercrime é a educação das pessoas sobre as 
ameaças digitais”, explica. Pelo visto, o descanso 
do astro russo da segurança online ainda está 
muito distante. □ Luciana Galastri
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Caixa de texto
Fonte: Galileu, São Paulo, n. 267, p. 32-34, out. 2013. 




