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Ataques a
smartphone
preocupam
De São Paulo

Governos e empresas em todo o
mundo estão com dificuldades pa-
ra encontrar especialistas em segu-
rança de redes — em outras pala-
vras, hackers. A razão é a súbita to-
mada de consciência, tanto no se-
tor público quanto privado, de que
computadores e smartphones pre-
cisam de muito mais proteção do
que estão recebendo. Os alvos mais
fáceis e em maior quantidade
atualmente são os donos de smart-
phones, conta André Carraretto,
estrategista de segurança da Sy -
mantec. “Em 2012 houve um au-
mento de 58% nos ataques à plata-
forma Android. E as estatísticas
mostram que, agora, 47% dos ata-
ques são direcionados para alvos
escolhidos a dedo — pessoas, em-
presas ou setores”, acrescenta ele.

Sergio Thompson-Flores, CEO
da M ó d u l o, lembra que no mun-
do físico temos reações de prote-
ção intuitivas, mas no digital elas
ainda estão se desenvolvendo. “O
uso de TI teve uma aceleração ex-
ponencial, mas isso vem associa-
do a riscos. E enquanto não te-
mos os ‘anticorpos’, precisamos
nos proteger com outros meios.”

O setor anteriormente preferido
para os ataques era o financeiro,
mas “temos visto um crescimento
no setor de manufatura, possivel-
mente por causa das informações
no domínio da propriedade inte-
lectual”, detalha Carraretto. Nos
últimos 12 meses, houve também
um aumento dos ataques contra
pequenas e médias empresas: de
18% para 31% do total. “Quem ata-
ca sabe que uma empresa dessas
pode dar acesso a outra maior”,
lembra ele. O outro lado da ques-
tão é que as companhias especiali-
zadas em segurança digital ga-
nham cada vez mais dinheiro, co-
mo evidencia a última pesquisa
“Cost of Cybercrime”, do Ponemon
Institute, dos EUA: de 2012 para cá,
o custo para reparação dos danos
de um ciberataque cresceu 26%; e
nos últimos quatro anos, 78%. Fei-
to com 234 empresas, das quais 60
americanas, o estudo mostra que
em cada uma o custo médio da re-
paração alcança US$ 11,56 mi-
lhões por ano.

Só no Brasil, o cibercrime dá
prejuízos da ordem de US$ 18 bi-
lhões anualmente, acrescenta Car-
raretto, da Symantec. No mundo
inteiro, US$ 113 bilhões. “Em 2012,
cerca de 22 milhões de pessoas fo-
ram prejudicadas por esses crimes
aqui”, acrescenta. Anchises Mo-
raes, analista de Inteligência da
RSA, divisão de segurança da EMC,
afirma que os países que mais so-
freram ataques a empresas em
2012 foram, pela ordem, Reino
Unido, EUA, Canadá, Brasil e África
do Sul. “Atualmente, abordagem
de reagir a eventos de segurança
deve dar lugar à segurança basea-
da na inteligência e nos processos
de negócio, com a coleta de dados
de diversas fontes internas e exter-
nas e uso de técnicas analíticas pa-
ra detectar sinais de ataque ou ris-
c o”, afirma Moraes.

As notícias que a IBM tem sobre
o tema também não são boas, la-
menta Felipe Peñaranda, líder de
segurança da empresa para a Amé-
rica Latina. “Nosso relatório se-
mestral mostra que chegamos à
metade de 2013 com o mesmo to-
tal de ameaças de 2011. E o que nos
chama a atenção é a sofisticação
dos ataques”, espanta-se Peñaran-
da. “Muitos dos alvos agora são
pessoas com privilégios dentro das
organizações, entre eles adminis-
tradores de TI. E há casos compro-
vados de envolvimento de Estados
em certas ações. A China é um de-
les”, afirma. Não é por outra razão
que a IBM investe na aquisição de
empresas de segurança, a última
delas a Tr u s t e e r, especializada em
prevenção de fraudes financeiras.

Mariano Sumrell, diretor de
marketing da AVG Brasil, reconhe-
ce que as pessoas dão razoável
atenção a seus computadores, mas
ainda estão despertando para as
ameaças dirigidas aos smartpho-
nes. “Há dois ou três anos isso ain-
da não era problema, mas hoje é.
Como a utilização de smartphones
se tornou grande, é aí que o ciber-
crime ataca — justamente onde há
mais usuários e onde o retorno po-
de ser grande.” (PB)

Estratégia Análise de dados
permite conhecer melhor o cliente

Big Data abre
oport unidade
a operadoras

D I V U LG A Ç Ã O

Ana Cláudia Oliveira: descoberta de informações sobre preferências do consumidor, comportamento e mercados

Paulo Brito
Para o Valor, de São Paulo

De todos os setores que podem
se utilizar das tecnologias de big
data em seu benefício, um dos
mais privilegiados é o de teleco-
municações. Essa tecnologia ca-
paz de capturar, combinar e ana-
lisar enormes quantidades de da-
dos não estruturados como posts
em redes sociais, músicas, vídeos
ou horários de ligações telefôni-
cas promete trazer para os holo-
fotes de marketing e vendas de
empresas do setor informações
que transformarão ainda mais as
relações entre elas e seus clientes.

Detalhes antes impossíveis de
detectar, como as pessoas preju-
dicadas pela súbita queda de
uma ligação de celular, classifica-
das por qualquer critério rele-
vante (idade, bairro onde se en-
contravam ou qualquer outro
dado), estão ajudando as opera-
doras a evitar que elas migrem
para os concorrentes. Ana Cláu-
dia Oliveira, gerente de vendas
para América Latina da Pivotal,
empresa do grupo EMC especia -
lizada em soluções para essa es-
pecialidade da computação, con-
ta: “A quantidade de dados dis-
poníveis por causa da mobilida-
de propicia agora a descoberta
de informações sobre preferên-
cias do consumidor, comporta-
mento, mercados e muito mais”.
Cabe às operadoras, segundo
Cláudia, escolher os mecanismos
ideais para aproveitar essa opor-
tunidade e descobrir o que essas
informações representam.

Marcia Ogawa, sócia da área de
consultoria da Deloitte e líder
das soluções de Analytics, diz
que a tecnologia de big data já se

tornou uma realidade, com uma
grande variedade de aplicações
úteis para as empresas de teleco-
municações. E o setor financeiro
também pode se beneficiar do
big data para suas estratégias”,
acrescenta. Outros setores que
também podem se beneficiar da
tecnologia, diz ela, são os de pro-
dutos de consumo e o varejo. “Pa -
ra essas indústrias, há modelos
de análise preditivos, estatísticas
aplicadas a problemas como
fraudes e outros assuntos. Cru-
zando isso com informações so-
bre o cliente e mais as de inteli-
gência, o resultado são insights
para a tomada de decisão”, acres-
centa a consultora.

Cláudia Oliveira, da Pivotal,
explica que as informações dis-
poníveis com as operadoras de
serviços móveis de telecomuni-
cações podem ser extremamen-
te úteis para as cidades: “Em
Londres, durante a última Olim-
píada, os dados sobre localiza-
ção e deslocamento das pessoas
portando celulares foram apro-
veitados para indicar a necessi-
dade de ações em setores como
trânsito e segurança pública.
Nós já estamos conversando so-
bre esse assunto com a Prefeitu-
ra do Rio”, revela. E há aplicações
mais sofisticadas em países co-
mo França, Espanha e Inglaterra,
onde perfis sociais e dados de lo-
calização dos clientes podem ser
oferecidos a lojas para que fa-
çam promoções relâmpago
quando esses clientes estiverem
nas proximidades.

Marcos Café, diretor geral da
NetApp no Brasil, lembra que a
evolução da tecnologia de big
data está associada à recente
avalanche de dados disponível

em TI e telecomunicações. Para
se extrair informações dessa
massa de dados, diz ele, é neces-
sário trabalhar com ferramentas
específicas. “O resultado são in-
formações que permitem me-
lhor atendimento do cliente e
melhoria nas ofertas de produ-
tos e serviços. Mas as possibili-
dades vão além. Na área gover-
namental, é possível pesquisar
potenciais para aumento de ar-
recadação, localizar sonegado-
res ou grupos deles”, diz Café.

Embora as possibilidades de
obtenção de informações em big
data fossem conhecidas há bas-
tante tempo, elas esbarravam em
três grandes problemas, avalia
Mats Palving, diretor de Soluções
da Ericsson na América Latina.
“Esses problemas eram volume e
variedade dos dados e velocida-
de do processamento. Cinco
anos atrás, a tecnologia para re-
solver isso era muito cara, mas
agora isso está resolvido”, co-
menta Palving.

Assim, diz ele, o desafio é apli-

car big data para obter dados pre-
cisos, adequados e que permitam
ações. “Big data ainda está no iní-
cio, mas as possibilidades são
grandes — as operadoras de tele-
com poderão utilizar informa-
ções que sempre existiram mas só
agora podem ser aproveitadas”,
acrescenta. Palving enfatiza a
aplicação de big data em aperfei-
çoamento dos serviços das opera-
doras. “Sabemos que os clientes
podem migrar de uma para outra
quando não se sentem bem aten-
didos”. Hoje, conta ele, a Ericsson
já tem inclusive as ferramentas de
análise para apontar problemas e
tendências com relação a esses
clientes, utilizando dados de vá-
rias fontes, sejam das operadoras
ou de redes sociais, por exemplo.

A IBM, que também oferece
soluções nesse território, tem
uma abordagem que envolve até
a captura das gravações dos call
centers, para transformá-las em
textos e então integrá-las à mas-
sa de dados para análise, conta
Leandro Andrade, consultor pa-

ra telecomunicações da empre-
sa. “A partir das informações do
call center, é possível detectar
problemas e preparar ações para
a operadora antes que a situação
p i o r e”, conta ele. Outra aplica-
ção possível, diz Andrade, é re-
gistrar o deslocamento de celu-
lares nas cidades para determi-
nar a qualidade do trânsito em
ruas e avenidas.

Com uma rede de 160 mil qui-
lômetros de fibras ópticas e 350
data centers espalhados pelo
mundo, a Level 3 coleciona uma
quantidade de dados gigantesca
e também já tem as ferramentas
para sua análise, conta Alejandro
Girardotti, gerente de serviços IP
para a América Latina. “Temos as
ferramentas para os clientes fa-
zerem uma análise profunda
desses dados sobre seu tráfego e
suas aplicações”. Com as análises
os clientes podem decidir quan-
do precisam ajustar seus recur-
sos de redes ou processamento,
finaliza Olavo Poleto Filho, ge-
rente de produtos.

Brasil tem potencial para crescer em serviços
Inaldo Cristoni
Para o Valor, de São Paulo

Impulsionado pela demanda de
empresas de outras áreas, que pre-
cisam aumentar a eficiência dos
seus negócios, o segmento de ser-
viços responde por uma parcela
importante dos negócios em TI no
mercado brasileiro. A Softex (Asso-
ciação para Promoção da Excelên-
cia do Software Brasileiro) calcula
que este ano essa área movimenta-
rá US$ 27 bilhões em receita, o que
corresponde a pouco mais da me-
tade do volume de US$ 50 bilhões
que a entidade projeta para todo o
setor de TI em 2013.

Atualmente, o Brasil figura en-
tre os sete maiores mercados de TI
em nível mundial, mas Marcos
Mandacaru, presidente da Softex,

acredita que é possível ganhar
duas posições nesse ranking e as-
sumir a quinta colocação em 2022.
Uma das medidas para tornar pos-
sível essa escalada é a internacio-
nalização das empresas brasilei-
ras, seja com a instalação de escri-
tório próprio ou por meio de par-
cerias no exterior. “É mais fácil ven-
der serviços se você tem proximi-
dade com o cliente”, justifica.

Segundo ele, grandes empre-
sas brasileiras já têm operações
próprias no exterior e respon-
dem por grande parte das expor-
tações de serviços de TI. Por isso,
em parceria com a Fundação
Dom Cabral e a ApexBrasil
(Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimentos),
a Softex pretende iniciar no pró-
ximo ano um programa de capa-

citação de 30 empresas de médio
porte para a abertura de escritó-
rios próprios nos EUA.

A avaliação é que Brasil pode ga-
nhar mais espaço no exterior e ao
mesmo tempo manter um merca-
do doméstico forte. A Índia, por
exemplo, que é um dos maiores
provedores globais de serviços de
TI, praticamente não tem mercado
interno — o país desenvolveu uma
estratégia voltada essencialmente
à exportação nessa área. A Rússia e
a China no momento apresentam
poucas aspirações internacionais,
já que priorizam os negócios no
âmbito interno.

O caráter global do setor de TI
brasileiro se mede também pela
grande quantidade de empresas
de outros países que atuam no
Brasil, atraídas pelo tamanho do

mercado interno, ressalta Rober-
to Mayer, vice-presidente da As-
sespro Nacional. “A Índia tem ho-
je no Brasil pelo menos 12 em-
presas, para atendimento local
de clientes globais”, exemplifica.

Uma das multinacionais que
atuam no mercado brasileiro de
TI é a  Dimension Data, cujo port-
fólio de ofertas inclui integração
de infraestrutura de TI, terceiri-
zação, serviços gerenciados, con-
sultoria, professional services e
suporte. Com uma carteira de
1.200 clientes, dos quais 40% são
de pequeno e médio portes, a
empresa contratou 300 profis-
sionais nos últimos dois meses e
planeja crescer 40% no ano fiscal
2014, iniciado em outubro.

A empresa, que possui escritó-
rios em São Paulo, Rio de Janeiro,

Curitiba e Fortaleza, fechou parce-
ria com a Exceda, Symantec e Forti -
net. A primeira atua como revenda
exclusiva no Brasil da americana
Akamai, provedora de serviços ba-
seado em computação em nuvem.
As outras duas são especializadas
em segurança. “As parcerias vão
complementar a nossa oferta em
cloud”, diz Marcelo Menta, presi-
dente da Dimension Data.

A japonesa NTT Data chegou
ao Brasil em 2011 e em maio des-
te ano fechou um contrato de
dois anos com a HSBC para o de-
senvolvimento de aplicativos e
manutenção de sistemas do ban-
co. Trata-se do primeiro acordo
firmado com a fábrica de softwa-
re da companhia, que foi inaugu-
rada em novembro de 2012, na
cidade de Curitiba.

Mercado de mainframe permanece vigoroso
De São Paulo

Durante os 30 primeiros anos
da era da informática, todos os
computadores eram mainframes
— máquinas que só cabiam em
uma ou mais salas. Depois do apa-
recimento dos microcomputado-
res, em meados dos anos 1970, a
morte dos mainframes foi anun-
ciada várias vezes, mas nunca
aconteceu: eles continuam no
mercado, em tamanhos e preços
muito menores, agora ao alcance
até de pequenas empresas. No Bra-
sil, estão em grandes bancos, como
Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, e
empresas como Serpro e Petro -
brás, por exemplo. Embora as op-
ções para computação corporativa
tenham se multiplicado, existem
especificações nas quais os main-

frames representam sempre a me-
lhor solução, explica Marcel Val-
verde, diretor da fabricante Unisys
para a América Latina: “Eles conti-
nuam sendo indicados para siste-
mas de missão crítica, que não po-
dem parar de modo algum. É o ca-
so de serviços financeiros, por
e x e m p l o”, esclarece.

Embora o mercado de mainfra-
mes não seja mais como o do pas-
sado, ele continua vigoroso: a pes-
quisa publicada em setembro pela
BMC Software, feita nos EUA com
1.184 gestores de TI, dá conta de
que 93% deles têm o mainframe
como parte da estratégia de longo
prazo, e que metade dos entrevis-
tados espera aumento da carga de
trabalho dessas máquinas. No ano
passado, segundo a consultoria
IDC, o mercado brasileiro de servi-

dores em geral faturou US$ 1,4 bi-
lhão, sendo um terço desse valor
representado pelos mainframes —
eles venderam 0,77% mais do que
no período anterior, embora te-
nham sofrido uma queda de 2,81%
no resto do mundo. Para este ano,
a expectativa é de um crescimento
de 7,8% nas vendas de mainframes,
puxadas pela retomada de com-
pras de bancos e governo. “Esta -
mos num momento positivo em
mainframes, com um crescimento
expressivo de vendas”, relata Mar-
celo Violento, gerente para a linha
System z da IBM Brasil: os últimos
indicadores mostram uma alta de
11% nas vendas globais de main-
frames da IBM no segundo trimes-
tre de 2013.

Para aproveitar a tendência, a
IBM redesenhou e relançou toda a

sua linha de mainframes, que co-
meçou a chegar ao Brasil no ano
passado, diz o gerente da empresa:
“Primeiro foram as máquinas des-
tinadas a grandes corporações, e
agora em setembro as que aten-
dem pequenas e médias empre-
sas”, esclarece. Valverde, da Unisys,
afirma que os mainframes da em-
presa também estão em constante
atualização, e que no início de ou-
tubro, foi lançada uma platafor-
ma, a Forward. Entre as inovações
recentes, segundo ele, está o uso de
processadores da Intel. “Somente
as máquinas do topo da linha
usam processadores da Unisys.”

Nem todos os fabricantes são
animados assim: a Fu j i t s u e  a Hita -
chi, que já foram fornecedores for-
tes no mercado brasileiro, não têm
mais mainframes em seu portfó-

lio; a HP tem sistemas desse porte
no catálogo NonStop, da sua En-
terprise Division (antiga divisão
Tandem). Outro fabricante presen-
te no Brasil é a francesa Bull, que
continua fornecendo a clientes co-
mo Pe t r o b r á s e Banco do Brasil
máquinas de grande porte para
aplicações de missão crítica.

Os mainframes têm característi-
cas que os diferenciam de outros
computadores, diz Valverde, e
uma delas é a confiabilidade:
“Existem mainframes funcionan-
do sem interrupção há quatro, cin-
co anos. É a máquina que oferece a
maior proximidade possível dos
100% de disponibilidade. A outra é
a segurança: nunca houve registro
de falha em mainframe que expu-
sesse dados de clientes, e nos orgu-
lhamos disso”, acrescenta. (PB)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 out. 2013, Especial Telecomunicações, p. F6.




