
Nos últimos anos, não é raro en-
contrar o Brasil no topo de relató-
rios que apontam as regiões de
crescimento mais agressivo para
as empresas de tecnologia. À mar-
gem dessas estatísticas, o país co-
meça a se destacar — na mesma
medida — em um mapa bem me-
nos positivo: o mercado do ciber-
crime. Um estudo global divulga-
do pela americana Symantec mos-
tra que o custo líquido dos crimes
eletrônicos no Brasil nos últimos
12 meses foi de R$ 18,3 bilhões
(US$ 8 bilhões), alta de 14,3% so-
bre a edição anterior da pesquisa.
Com a cifra, o país ocupa a quarta
posição no ranking mundial,
atrás apenas dos Estados Unidos
(US$ 38 bilhões), China (US$ 37 bi-
lhões) e Europa (US$ 12 bilhões).

“O que mais chama a atenção é
o custo médio por vítimas de inci-
dentes dessa natureza. No Brasil,
esse valor foi de US$ 363, bem aci-
ma da média mundial, de US$
298”, diz Beto Santos, gerente ge-
ral da Norton para o Brasil. O índi-
ce também representou um cresci-
mento de 31% sobre o custo mé-
dio local divulgado na pesquisa an-
terior, de US$ 277.

O “Relatório Norton 2013”
abrangeu 24 países e contou com a
participação de 13 mil entrevista-
dos—sendomilbrasileiros—nafai-
xa etária de 18 a 64 anos. Segundo o
estudo,22milhões debrasileiros fo-
ramalvo decrimesvirtuaisnosúlti-
mos doze meses, ante um total glo-
bal de 378 milhões de pessoas.

Mais que destacar o Brasil co-
mo um dos mercados mais lucrati-
vos e atraentes para os cibercrimi-
nosos, o estudo também ressalta

outras fatores negativos do país na
comparação com outras regiões.
A principal tendência observada é
o avanço dos incidentes relaciona-
dos aos dispositivos móveis. De
acordo com a pesquisa, 57% dos
brasileiros foram vítimas de gol-
pes via smartphones e tablets. A
média global ficou em 38%.

Na avaliação de Santos, a prin-
cipal explicação para essa penetra-
ção das ameaças móveis no país é
o comportamento do usuário bra-
sileiro. “Com o passar do tempo, o
brasileiro incorporou a questão da
segurança no plano dos PCs. O
problema é que grande parte dos
consumidores não fez essa transi-
ção para os dispositivos móveis”,
explica o executivo. O estudo
aponta que 47% dos brasileiros
desconhecem a existência de sof-
twares de segurança para disposi-
tivos móveis, sendo que 60% dos
usuários não possuem senhas em
seus tablets e smartphones.

Como fatores agravantes nesse
cenário, Santos cita o comporta-
mento de risco nas redes sociais e
o uso dos dispositivos tanto para
fins pessoais como profissionais,
o que amplia os pontos de vulnera-
bilidade a serem explorados pelos
cibercriminosos. “Mais de 66%
dos brasileiros, por exemplo, dei-
xam seus filhos brincar e baixar
aplicativos no mesmo dispositivo
que usam no trabalho”, afirma.

Entre as táticas mais comuns
do cibercrime no país, Santos des-
taca o phishing — golpe virtual
que atrai o usuário a um site infec-
tado —, e uma outra técnica, até
então pouco difundida: o ram-
sonware. Nessa vertente, os ciber-
criminosos “sequestram” remota-
mente os dados de um dispositivo
e exigem um resgate para liberar o
conteúdo ao dono do aparelho.
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Três dos 20 principais investi-
dores da Microsoft Corp estão
pressionando o conselho para
a saída de Bill Gates da presi-
dência do Conselho de Admi-
nistração, de acordo com fon-

tes próximas ao assunto. Esta é a
primeira vez que os principais
acionistas miram Gates, apesar de
o presidente-executivo da empre-
sa, Steve Ballmer, estar por anos
sob pressão para melhorar o de-
sempenho e o preço da ação. Um
representante da Microsoft não
quis comentar a notícia ontem.

Não há nenhuma indicação de
que o Conselho da Microsoft irá
atender aos desejos dos três inves-

tidores, que detêm em conjunto
mais de 5% das ações da empresa,
de acordo com as fontes. Gates
possui cerca de 4,5% da empresa
avaliada em US$ 277 bilhões e é
seu maior acionista individual.

Os investidores estão preocupa-
dos que a presença de Gates no
Conselho bloqueie a adoção de no-
vas estratégias e limite o poder de
um novo presidente-executivo pa-
ra fazer mudanças. Reuters
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No entanto, ainda não
há nenhuma indicação
de que o fundador da
empresa deixe a cadeira

US$363
Foiocustomédioporvítima
decrimescibernéticosnoBrasil
nosúltimosdozemeses,deacordo
como“RelatórioNorton”.
Nomesmointervalo,amédia
global ficouemUS$298.

66%
Dosbrasileirosentre18e64anos
jáforamvítimasdecrimesvirtuais.

57%
Dosusuáriosbrasileiros
dedispositivosmóveisforamalvo
dealgumcrimedessanatureza
nosúltimosdozemeses,
contraumíndiceglobalde38%.

Santos:hábitodousuáriofavoreceameaçasemdispositivosmóveis

ABERTURADELICITAÇÃO
PREGÃOPRESENCIAL06/SMC-G/2013.
2013-0.217.021-6. Acha-se aberta na Secretaria Municipal de Cultura, licitação na
modalidade PREGÃO (PRESENCIAL), do tipo menor preço total anual, visando a
contratação de empresa especializados em serviços gráficos para impressão do
“GuiadeProgramaçãoCultural”.
A sessão do pregão será realizada na sala de reuniões da Seção de Licitações e
Contratos, à Av.São João, 473 - 8º andar - Centro - São Paulo,às 14:30 horas,do dia
22 de outubro de 2013, quando deverão ser entregues os documentos referentes
ao credenciamento, os envelopes contendo as propostas de preços e os
documentos de habilitação das empresas interessadas, diretamente ao Pregoeiro.
Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos pelos interessados através do
telefone:3397-0086/3397-0075.
O caderno de licitação composto de edital e seus anexos, poderá ser obtido por meio
da Internet no sítio: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou mediante a
entrega de um CD-R, no 9º andar do endereço supracitado, no horário das 09:00 às
17:00horas.

SECRETARIADECULTURA

Pesquisa da Symantec aponta que o crime virtual gerou um custo de R$ 18,3 bi no Brasil nos últimos doze meses

Três investidores pedem a saída de Gates
da presidência do Conselho da Microsoft
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 out. 2013, Empresas, p. 20.
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