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Tech Mahindra, da Índia, planeja
adquirir companhias brasileiras
Serviços
Gustavo Brigatto
De São Paulo

A Tech Mahindra, braço de
serviços de tecnologia da infor-
mação (TI) do grupo indiano
Mahindra, está interessada em
fazer aquisições para ganhar ter-
reno no Brasil. Entre os poten-
ciais alvos estão desde compa-
nhias de serviços que possam
complementar sua atuação no
país, até companhias de proje-
tos de engenharia, uma área em
que a Tech Mahindra tem forte
atuação internacional. “Quere -
mos reforçar nosso crescimento
com clientes dentro do Brasil,
sem deixar de lado a oferta de
serviços no modelo ‘o f f s h o r e’
[pelo qual o atendimento é feito
a partir a partir de outros paí-
ses]” disse ao Va l o r Alberto Ro-
satti, que comanda os negócios
da companhia no país.

A estratégia de comprar em-
presas locais começou a ser im-
plementada no começo do ano.
Em fevereiro, a companhia anun-
ciou um acordo para comprar
51% da Complex IT, especializada
em sistemas da alemã S A P. O va-
lor do negócio não foi revelado. A
operação, segundo Rosatti, será
um dos principais pontos de
apoio para a Mahindra atingir a
meta de triplicar as vendas no
Brasil neste ano. A expectativa é
chegar a uma receita de R$ 120
milhões, frente aos R$ 40 mi-
lhões registrados em 2012.

Para o ano que vem, a expecta-
tiva é ter um crescimento de pelo
menos 25%, como resultado das
operações próprias. Entre os ne-
gócios previstos para 2014 está a
operação de toda a infraestrutu-
ra de tecnologia da Copa do
Mundo de Futebol, organizada
pela Fifa. O contrato foi um dos

resultados da incorporação da
concorrente indiana Satyam, em
2009. Segundo Rosatti, a expec-
tativa é contratar pelo menos 80
funcionários para atender à de-
manda da Copa por um período
de até cinco meses.

O crescimento no Brasil, no en-
tanto, pode ganhar mais impulso
dependendo do porte da aquisi-
ção que a companhia fizer no
país, disse o executivo. A procu-
rar por candidatos vai começar
de forma ativa em janeiro. “Te -
mos falado com muita gente,
mas, no momento, estamos ocu-
pados com a integração da Com-
plex ”, disse Rosatti.

Nos últimos três anos, várias
companhias de serviço de TI no
Brasil foram alvos de aquisições
por parte de grandes grupos in-
ternacionais. A CPM Braxis foi ar-
rematada pelos franceses da
Capgemini e a Politec foi incor-
porada à espanhola Indra. Mais
recentemente, a Itautec vendeu
sua divisão de serviços para a ja-
ponesa Oki. Apesar disso, Rosatti
disse acreditar que ainda existem
alvos interessantes para compra.
“Podemos comprar uma compa-
nhia que tenha uma especializa-
ção em sistemas Oracle, por
e x e m p l o”, afirmou.

Empresas de serviços não são
o único objetivo da Mahindra.
Entre os negócios possíveis tam-
bém está a aquisição de departa-
mentos de tecnologia inteiros
de grandes companhias. Nesse
tipo de acordo, conhecido como
terceirização de processos de ne-
gócios, ou BPO, a companhia as-
sume toda a infraestrutura de TI
do cliente, para o qual passa a
prestar serviços.

A estratégia de aquisições no
Brasil faz parte do plano de cres-
cimento da Mahindra para os
próximos anos. A companhia,
que tem uma receita global de

Line acirra disputa
entre dispositivos
de mensagens
I n t e r n et
De São Paulo

A japonesa Line, dona de um
aplicativo para troca de mensa-
gens gratuitas por dispositivos
móveis, inicia hoje uma nova cam-
panha de publicidade na TV brasi-
leira. É o segundo investimento
deste tipo feito pela companhia
em um período de três meses.

A primeira iniciativa ocorreu
no fim de junho e segundo Jeanie
Han, executiva responsável pelos
negócios da Line na Europa e nas
Américas, ajudou na conquista
de novos clientes. “Chegamos ao
mercado um pouco depois do
WhatsApp [aplicativo para troca
de mensagens mais conhecido
atualmente] e temos uma abor-
dagem diferente da deles. Preci-
samos investir em publicidade
para mostrar isso”, disse ao Va -
lor. Além de trocar mensagens, o
Line permite fazer chamadas de
voz, dados e até acessar jogos
dentro do aplicativo.

Além da Line, os brasileiros tam-
bém viram na TV recentemente co-
merciais da chinesa We C h a t , que
iniciou suas operações no país em
junho. A propaganda chamou a
atenção por ter como personagem
o jogador Lionel Messi, do Barcelo -
na. A campanha da Line não traz
nenhuma celebridade, mas foi
produzida no Brasil com atores lo-
cais. “Não colocamos ninguém fa-
moso porque a ideia é promover o
produto. Mas se o resultado for
bom, temos a intenção de contra-
tar alguém conhecido, sim”, disse
Jeanie. O comercial ficará no ar por
30 dias. A executiva não revela o in-
vestimento, nem o número de
usuários no país.

O Line nasceu no Japão em
2011, quase por acaso. Funcioná-
rios da subsidiária local do grupo
de internet coreano Naver Cor-
poration — que tem receita anual
de US$ 2 bilhões e controla a Line
— precisavam de uma ferramen-
ta para se comunicar depois do
terremoto seguido de um tsuna-
mi que atingiu o país, em março
de 2011. Para isso, criaram o apli-
cativo. Alguns meses depois, o
software foi lançado comercial-
mente. Em cerca de dois anos,
conquistou 250 milhões de usuá-
rios no mundo. No Brasil, a com-
panhia montou um escritório no
primeiro semestre.

Sob o modelo de negócios, as re-
ceitas Line podem vir de três áreas:
venda de itens dentro dos jogos (o
chamado “in-app purchase”, que
já representa 50% das receitas),
venda de ilustrações para as men-
sagens (os emoticons, ou stickers)
e contas oficiais de marcas e perso-
nalidades. Para efeito de compara-
ção, o WhatsApp ganha dinheiro
com a venda do aplicativo nas lojas
virtuais da Apple, do Google e da
Microsoft, e o WeChat ainda não
tem um modelo definido.

Segundo a empresa de pesquisa
Informa Telecoms & Media, cada
usuário troca 33 mensagens por
dia em aplicativos de mensagens,
contra cinco no modelo tradicio-
nal de torpedos. Por conta disso, os
aplicativos tendem a ser vistos co-
mo concorrentes das operadoras.
Na avaliação de Jeanie, essa per-
cepção vem mudando. A Line já
tem parcerias com essas compa-
nhias em todo o mundo. “Eles nos
promovem e nós promovemos
eles”, disse. Segundo a executiva, a
expectativa é anunciar acordos no
Brasil nos próximos meses. (GB)

S e g u ra n ç a Redes de computadores controladas por hackers elevam audiência de sites que recebem por tráfego

‘Bots’ enganam anunciantes na internet
Christopher S. Stewart e
Suzanne Vranica
The Wall Street Journal

O site Songsrpeople.com se
parece muito com outros sites de
vídeos amadores. Ele está repleto
de clipes do tipo “o mais insano
parque de diversões” e “os seis
amigos da sua namorada”.

O site atrai dezenas de milha-
res de visitantes por mês, segun-
do empresas que medem au-
diência. Ele também tem anún-
cios de marcas americanas, in-
cluindo da Amazon.com. Mas os
investigadores de uma empresa
de segurança virtual chamada
White Ops alegam que a maioria
dos visitantes do site não são pes-
soas, mas visitantes gerados por
um computador. Os chamados
“robots” da internet, ou simples-
mente “bots”, são criados para
enganar anunciantes que pagam
por tráfego, afirma a White Ops,
que colocou o site — e milhares
de outros — em sua lista negra,
para evitar que anúncios de seus
clientes, como a locadora de car-
ros Z i p c a r, apareçam lá.

Um representante da Songsr-
people recusou-se a discutir o
tráfego do site, mas questionou
a metodologia da White Ops em
um email. A Amazon não res-
pondeu de imediato a pedidos
de comentários.

Autoridades e especialistas de
segurança na internet dizem que
dezenas de milhares de sites du-
vidosos estão surgindo na web. O
tráfego falso que recebem é nor-
malmente alimentado pelas cha-
madas “botnets” (ou redes de
bots), um exército de computa-
dores zumbis infectados e con-
trolados remotamente de luga-
res desconhecidos ao redor do
mundo, segundo especialistas
em segurança digital.

Os sites aproveitam o fato de
que os anunciantes pagam para
ser vistos. Isso cria um incentivo
para fraudadores conceberem
sites com tráfego falso, cobran-

do pagamentos dos anunciantes
— geralmente por meio de inter-
mediários ou, às vezes, direta-
mente. Em sua forma mais sofis-
ticada, as botnets podem imitar
o comportamento de consumi-
dores on-line, passando de um
site para outro, parando em
anúncios, assistindo a vídeos e
até colocando itens em carri-
nhos de compra.

Neste ano, em uma operação
chamada “Ghost Click” (Clique
Fantasma), o FBI, a polícia fede-
ral dos Estados Unidos, chegou a
dois homens da Estônia que se
declararam culpados em um tri-
bunal dos EUA por envolvimen-
to em um esquema de fraude
com botnets. A fraude envolveu
quatro milhões de computado-
res zumbis em cem países dife-
rentes e rendeu pelo menos US$
14 milhões para um grupo de
sete pessoas, disseram os pro-
motores americanos.

Especialistas em segurança di-
zem que as botnets podem ser

alugadas ou compradas em fó-
runs privados e grupos de inter-
net ao redor do mundo. Em uma
tradução de uma proposta escri-
ta em russo, um integrante cha-
mado “S h a n t a r a m” se oferece pa-
ra dirigir mil visitantes para
qualquer site por US$ 1, obser-
vando que pode gerar esse tráfe-
go em qualquer país “d e s e j a d o”.

Hackers formam botnets ao
infectar computadores com vírus
normalmente escondidos em
anexos de e-mails ou disfarçados
como arquivos baixados de sites
legítimos. Esses computadores
infectados são então conectados
a um computador de controle,
que furtivamente ordena que a
rede de zumbis faça seu trabalho,
seja ele qual for. Os usuários dos
computadores infectados po-
dem nem se dar conta.

Executivos do setor de publi-
cidade culpam o obscuro e com-
plicado ecossistema de anúncios
on-line pela criação de um am-
biente propício a fraudes. A

maioria dos veículos, grandes e
pequenos, vende seu espaço
através de canais múltiplos, uti-
lizando intermediários que
agregam espaços de publicidade
em uma série de sites e os reven-
dem aos anunciantes.

Os intermediários incluem re-
des de anúncios, que muitas ve-
zes têm equipes de vendas, as-
sim como as bolsas de anúncios,
que empregam sistemas auto-
matizados que permitem que os
anunciantes façam ofertas pelo
espaço dos sites. Este espaço po-
de ser fornecido diretamente pe-
los sites, via redes de anúncios,
ou por meio de outras empresas
que ajudam os sites a vender seu
espaço publicitário.

Não é raro agentes publicitá-
rios terem, hoje, anúncios publi-
cados em centenas de sites dife-
rentes, o que eleva as chances de
que esses anúncios acabem em
sites duvidosos sem o conheci-
mento do anunciante. Mesmo
quando os anunciantes desco-

brem que seus anúncios estão
em um site abastecido por redes
zumbis, não existe um processo
formal para que eles recuperem
o dinheiro, dizem compradores
de anúncios.

Os sistemas automatizados
“permitiram maior eficiência e
controle no comércio, mas tam-
bém facilitaram as coisas para os
delinquentes”, diz Arthur Mul-
doon, cofundador e diretor-pre-
sidente da Accordant Media,
uma empresa que compra espa-
ço de mídia e cujos clientes in-
cluem a rede hoteleira Starwood
e a Zipcar.

Para peneirar o tráfego ruim,
a Accordant usa um conjunto
cada vez maior de empresas de
segurança, incluindo comScore,
D o u b l e Ve r i f y e White Ops. No
ano passado, ela dobrou o di-
nheiro gasto com esses serviços.
A Accordant também tem uma
longa lista negra de sites nos
quais não compra anúncios. Es-
sa lista triplicou desde o ano
passado e agora inclui centenas
de milhares de sites.

A White Ops foi fundada há
cerca de um ano por Hassan, Mi-
chael J.J. Tiffany, Ash Kalb e pelo
conhecido pesquisador de segu-
rança na internet Dan Kaminsky.
No início, a empresa combateu
esquemas de fraudes bancárias.
Mas isso mudou quando alguém,
em uma festa, mostrou a Tiffany
uma foto em seu iPhone: um che-
que de US$ 900 mil de uma rede
de anúncios. O conhecido disse
que havia enganado a tal rede fa-
zendo-a pensar que ele operava
sites com grande tráfego. “Isso
me fez pensar: ‘Devemos dar uma
olhada nisso’ ”, disse Tiffany, dire-
tor-presidente da empresa.

A White Ops catalogou deze-
nas de milhares de sites suspei-
tos. A tecnologia da empresa
identifica robôs em tempo real
e, então, impede que os anún-
cios acabem em sites ruins. O
objetivo é golpear o fluxo de cai-
xa de sites fraudulentos “em vez

de tentar colocar os caras na ca-
d e i a”, diz Tiffany.

Os gastos com publicidade di-
gital nos EUA vão saltar 14,9%
neste ano, para US$ 42,3 milhões,
de acordo com a e M a r k e t e r. A
maioria dos sites cobra dos
anunciantes com base no núme-
ro de visitantes. Enquanto os si-
tes com tráfego pequeno podem
ganhar US$ 0,25 para cada mil vi-
sualizações, os mais conhecidos
recebem até US$ 20 para cada mil
visitas. Os anúncios em vídeo
tendem a cobram taxas mais ca-
ras pelos anúncios.

Alguns especialistas dizem
que as redes e as bolsas de anún-
cios não estão fazendo uma tria-
gem boa o suficiente dos sites
com os quais trabalham e, por-
tanto, são parcialmente respon-
sáveis pelas fraudes relacionadas
às botnets. Os críticos dizem que
os intermediários têm conflitos
de interesses, uma vez que rece-
bem uma parte das taxas que os
anunciantes pagam. “Se reduzi-
rem a fraude, reduzem suas re-
ceitas”, diz Jeremiah Grossman,
fundador e diretor de tecnologia
da WhiteHat Security, uma em-
presa californiana de segurança
na internet.

Os intermediários dizem que
estão fazendo o melhor para
acabar com a fraude usando
suas próprias técnicas de filtro e
supervisionando equipes para
eliminar os sites fraudulentos.
Eles refutam a ideia de que este-
jam fechando os olhos para as
redes zumbis.

É difícil determinar os prejuí-
zos com fraudes em anúncios. A
empresa de segurança Solve Me-
dia, por exemplo, estima que até
29% do tráfego de anúncios gráfi-
cos no mundo é gerado por com-
putadores zumbis e poderia cus-
tar aos anunciantes cerca de
US$ 10 bilhões neste ano, afir-
mou a empresa.

Leia na página B11 mais conteúdo do
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aproximadamente US$ 3 bi-
lhões, pretende chegar a US$ 5
bilhões em 2015. “Chegar lá sem
aquisições será muito difícil”,
disse Rosatti.

Nos últimos três anos, a Tech
Mahindra ficou fora dos holofo-
tes no Brasil. O período coinci-
diu com o processo de incorpo-
ração da Satyam, adquirida de-
pois de um episódio que ficou
conhecido como a maior fraude
empresarial da Índia. Durante
seis anos, a Satyam alterou seus

balanços para mascarar um de-
sempenho fraco e gerar um sal-
do de caixa fictício de US$ 1 bi-
lhão. Com os negócios em des-
crédito, a companhia foi vendi-
da para a Tech Mahindra e pas-
sou a ser chamada de Mahindra
Satyam. Em junho os negócios
foram unificados.

Ontem, foi anunciado o início
das operações no Brasil da
Mahindra Comviva, companhia
do grupo Mahindra que presta
serviços na área de mobilidade.

D I V U LG A Ç Ã O

Alberto Rosatti, da Tech Mahindra: aumento da equipe para a Copa do Mundo
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Text Box
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