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Especial | Pequenas e médias empresas
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Segurança Executiva afirma que 20% dos ataques
cibernéticos atingem organizações de menor porte
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Monica Hamilton: “Os invasores de sistemas sabem que as grandes companhias já gastam milhões com proteção”

Nas impressoras, deve-se apagar, pelo menos uma vez por semana, o conteúdo de todo o material escaneado armazenado nas
máquinas. Ao inserir a empresa
nas redes sociais, também é preciso reduzir as brechas de segurança.
A orientação é trocar as senhas das
páginas a cada três meses.
Segundo o especialista Otto
Airamo, da finlandesa Stonesoft,
de segurança de redes, há um
procedimento quase padrão dos
invasores que pretendem roubar
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ser aplicado em smartphones e notebooks que circulam com funcionários fora dos escritórios. Uma
solução de controle de senhas pode apagar informações em caso de
perda e roubo ou bloquear o acesso às pastas de arquivos quando
um profissional sai da empresa.
“Nos Estados Unidos, mais de 12
mil portáteis são perdidos, por semana, somente em aeroportos”,
diz Monica. “A perda média, por
aparelho, e dos dados contidos nele, chega a quase US$ 50 mil”.
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de TI. Um levantamento da Dell SonicWall Brasil, da área de segurança, feito com 1,1 mil empresas de
oito países da América Latina e
Central, revelou que metade das
685 companhias brasileiras ouvidas planeja investir até R$ 110 mil
em proteção, ainda em 2013. Mais
de 37% das entrevistadas no país tinham de um a 250 funcionários e
98,8% delas contam com firewalls
para se proteger de ataques. Já o
mercado de equipamentos para
segurança de redes empresariais
deve crescer 7% ao ano, nos próximos cinco anos, atingindo US$
11,4 bilhões em 2017, em todo o
mundo, segundo o instituto de
pesquisa Gartner.
No dia a dia dos negócios, os
alertas da McAfee para as PMEs incluem o uso correto de pen drives,
impressoras e redes sociais. De
acordo com a empresa, os discos
rígidos portáteis podem disseminar vírus e servir de “transporte”
para o vazamento e roubo de dados. A recomendação é usá-los
com recursos de criptografia. Esse
tipo de blindagem também pode

dados corporativos. Depois de
escolherem um alvo, eles descobrem que tipo de sistema operacional as organizações usam, vasculham o site institucional do
empreendimento e as páginas
pessoais dos sócios. “Até aí, nada
disso é crime”, diz. “Mas, depois,
passam a explorar os programas
de proteção existentes, com várias tentativas de invasão, para
encontrar vulnerabilidades”.
O jornalista viajou a convite da McAfee
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Os hackers estão de olho nas
pequenas e médias empresas.
Quem afirma é Monica Hamilton, diretora global para marketing e produtos da McAfee, de soluções para segurança da informação. “Os invasores de sistemas
sabem que as grandes companhias já gastam milhões com
proteção, enquanto as firmas de
menor porte têm pouco orçamento para isso e estão mais vulneráveis a ataques”, disse a especialista, durante evento organizado pela McAfee, em Las Vegas,
que reuniu três mil pessoas de 60
países. A fabricante acredita que
20% dos ataques cibernéticos são
direcionados a organizações
com menos de 250 funcionários.
O desafio da fornecedora de
sistemas é tentar convencer os
pequenos empresários que a segurança de TI deve ser encarada
como prioridade. Para isso, conseguiu diminuir os valores dos
seus softwares em 25%, em um

ano, e lançou três produtos com
foco em proteção de e-mails,
cloud computing e redes de computadores, para firmas de até 215
funcionários. “Com o aumento
da escala das soluções, o valor de
venda caiu”, diz a executiva.
Nos Estados Unidos, para abocanhar parte da fatia do mercado
de segurança para as pequenas
companhias, avaliado em mais de
US$ 5 bilhões, a McAfee organiza
apresentações para câmaras de comércio, associações de varejistas e
de profissionais da saúde. No Brasil, a estratégia ganha força com a
criação de um site que explica a
utilização das ferramentas de proteção. Para conquistar mais contratos entre empresas de orçamento reduzido, oferece downloads de
software para avaliação gratuita
por 30 dias e pagamento mensal
na contratação de pacotes. Nas
vendas on-line no país, há ofertas a
partir de R$ 34, ao ano.
O crescimento da preocupação
com os invasores de sistemas também deve movimentar os leads de
negócios do mercado de proteção
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Jacilio Saraiva
Para o Valor, de Las Vegas
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Pequenas devem
reforçar proteção
contra os hackers
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Fornecedores apresentam soluções a R$ 50 por mês
ão

Blindagem de TI
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De olho no potencial de mercado das empresas de menor
porte, fornecedores de soluções
de segurança de dados estão
adaptando produtos, antes voltados para grandes corporações,
para clientes mais sensíveis a preço. Há opções que monitoram
conversas em softwares de comunicação, como o Skype; sistemas
antifraude para lojas virtuais
com baixo volume de pedidos, e
recursos de proteção para companhias que liberam os funcionários a usar notebooks pessoais
no escritório. Para estimular a
adoção, os fornecedores oferecem ferramentas com pagamentos mensais a partir de R$ 50.
Na Winco, uma das novidades é
o Talk Manager, um sistema de
monitoramento em tempo real do
Skype, baseado na nuvem. “Faz
gravação de conversas de voz, de
textos e controle de transmissão
de arquivos”, diz o diretor de marketing Mariano Sumrell. “Também
permite que as empresas atendam
às leis que obrigam a gravação da

comunicação entre companhias e
clientes”. A assinatura mensal custa a partir de R$ 50, para cinco
computadores. A companhia já
conquistou clientes entre corretoras de valores, indústrias e call centers. Entre 2011 e 2012, os negócios no setor de PME da Winco aumentaram de 15% a 20%.
Para Sumrell, os preços das soluções continuam estáveis, o que não
deve assustar os pequenos empresários. “Os valores dos antivírus,
por questões de economia de escala e aumento da concorrência, tiveram uma leve queda, em dólares”,
diz. Outros produtos não apresentam redução, mas um aumento
nas funções. “Estamos oferecendo
mais pelo mesmo preço”. Para facilitar a adoção das soluções, a empresa oferece assinaturas mensais
de programas, o que elimina a necessidade de um desembolso inicial elevado.
A ClearSale, da área de gestão
antifraude para o e-commerce,
lançou uma solução para lojas
virtuais com baixo volume de pedidos. O programa mostra informações necessárias para a deci-
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De Las Vegas

Panorama da segurança nas PMEs

17% das PMEs tomam providências
para proteger os dados da empresa
armazenados em dispositivos pessoais
52% das empresas sofreram um

aumento no número de ataques de
malware em virtude do uso de mídias
sociais pelos funcionários

76% das invasões de rede

analisadas exploraram senhas fracas

* Fontes: McAfee, Dimensional Research, Ponemon Institute
e Verizon/Dados globais.

são da venda, como a faixa de risco do pedido e o histórico do
comprador. Segundo o diretor
comercial Rafael Maia, um dos
crimes mais comuns no varejo
on-line é quando o fraudador
efetua uma compra com um cartão de crédito de terceiros.
“O produto é entregue ao criminoso e, depois da compra, o verdadeiro dono do cartão não a reconhece na fatura, solicita o estorno
e a loja arca com o prejuízo”. Maia
diz que o software reconhece o

556 mil em 2012, para US$ 866
mil em 2016, em todo o mundo.
“Os cibercriminosos têm as pequenas e médias empresas como
alvo porque, normalmente, elas
não possuem políticas definidas
de proteção ou usam soluções
gratuitas que não oferecem segurança completa”, diz Aragão.
A Kaspersky Lab assina um estudo que detalha como uma técnica
de ataque - aprimorada no Brasil e
exportada para outros países desde 2009 - é usada para roubar contas bancárias e credenciais de acesso de usuários. O recurso, chamado de Proxy Auto-Config (PAC)
existe em navegadores da internet
e faz com que o acesso a determinadas páginas da web seja direcionado para um servidor controlado
por um hacker. A ação leva as vítimas a sites falsos de bancos, empresas de cartão de crédito e serviços de e-mail que “roubam” os dados pessoais dos internautas.
Para Alexandre Vargas, especialista em segurança da informação da Módulo, de soluções
para governança, riscos e compliance, as ameaças mais comuns

comportamento de compra de 85
em cada 100 CPFs ou CNPJs. Em
eventuais estornos por fraude, o
lojista recebe o reembolso total da
venda, para valores de até R$ 2,5
mil. Há planos de adesão a partir
de R$ 50. Mais de 200 empresas
utilizam o sistema, de segmentos
como moda e automotivo.
A Kaspersky Lab deve anunciar
em breve uma nova versão do seu
pacote de segurança para pequenos negócios, com recursos de
proteção para transações bancárias. Este ano, apresentou soluções
para blindar estações de trabalho e
dispositivos móveis, indicadas para companhias que estimulam os
funcionários a trabalhar com notebooks pessoais. “Oferecemos
criptografia de dados e controle de
acesso à internet”, diz Eljo Aragão,
regional sales manager para o Brasil. Há opções, para cinco computadores, a partir de R$ 350 ao ano, e
suporte técnico grátis.
De acordo com a empresa de
pesquisas IDC, o mercado de
criptografia para estações de trabalho vai crescer mais de 50% nos
próximos anos, passando de US$

que atingem as PMEs são a contaminação de computadores por
vírus e malwares (códigos maliciosos que roubam senhas e informações sigilosas). “Além da
paralisação das atividades, as
empresas podem sofrer perda de
dados, caso não mantenham cópias de arquivos”, diz.
Outras ameaças cada vez mais
frequentes são o uso inadequado
da internet e do correio eletrônico
e o acesso a informações sigilosas
por funcionários mal treinados ou
que agem de má fé, elevando o risco de perdas financeiras. “O desafio é conciliar um baixo orçamento
de informática com a implantação
de soluções de proteção, e treinar
ou monitorar os colaboradores no
uso dos recursos da empresa”, afirma Vargas. Para acompanhar a demanda, cresce também o número
de aquisições entre fabricantes
que querem complementar portfólios de soluções de segurança.
Este mês, a americana F5
Networks, com subsidiária no Brasil, anunciou a compra da israelense Versafe, para proteger clientes
contra fraudes on-line. (JS)

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 out. 2013, Especial pequenas e médias empresas, p. F16.

Juice in Time aposta em suco natural em cápsula
De São Paulo
De olho no crescimento do
consumo de bebidas saudáveis, a
paulista Juice in Time lança um
sistema para preparar sucos por
meio de cápsulas de polpa de fruta natural. A empresa iniciou a
venda dos produtos em março e
planeja atingir um faturamento
de R$ 2,8 milhões no primeiro
ano de funcionamento.
Similar ao sistema de venda da
fabricante de café Nespresso, o
modelo de negócio oferece máquinas e cápsulas patenteadas
que preparam sucos em menos
de um minuto. As cápsulas vêm
em seis sabores: abacaxi, acerola,
maracujá, uva, laranja com acerola e limão. Até o fim do ano devem ser lançados mais três tipos.
Frutas como açaí, manga e melancia estão em estudo. A empresa também planeja vender alternativas funcionais, com mais fibras e proteínas.
“A meta para o primeiro ano é
instalar 360 máquinas e atingir
um faturamento de R$ 2,8 milhões”, diz o sócio-fundador Marcos Roberto Pinotti. Para 2015, o

objetivo é chegar a 1,5 mil equipamentos entregues e um faturamento de R$ 15,6 milhões. As
cápsulas são vendidas a partir de
R$ 1,35 e a versão atual da máquina custa R$ 1,8 mil. Os “juicers”
são vendidos a operadores que
oferecem as unidades em regime
de comodato ou aluguel. A receita vem, principalmente, da venda das cápsulas.
“Estamos preparando uma
máquina mais simples, que custará cerca de R$ 1,1 mil.” No futuro, o plano é entregar unidades para o mercado residencial e
para vendas automáticas. Segundo Pinotti, o sistema foi desenvolvido no Brasil e a empresa
tem pedidos de patentes nos Estados Unidos e Europa. Uma das
vantagens é que os equipamentos não produzem sujeira e podem ser instalados em salas de
reuniões ou balcões.
A Juice in Time consegue produzir cerca de cem máquinas e
mais de 300 mil cápsulas ao
mês. “Estamos em negociação
com um grande fabricante de
polpas para assumir a produção”. Segundo o empresário, a

estimativa de consumo de cápsulas por máquina vendida vai
de 300 a mil unidades ao mês.
“Durante eventos, algumas empresas chegam a fazer 300 sucos
por dia”, diz.
A Juice in Time mira clientes
como empresas com grande volume de funcionários, além de
hotéis, clubes, quiosques e pequenas lanchonetes. Redes de
fast-foods também estão no planejamento de vendas da companhia, que tem menos de dez funcionários, mas já montou um
conselho para ajudar nas decisões mais importantes. Em agosto, finalizou a operação piloto.
Conquistou quatro clientes no
mês e trabalha na instalação em
mais oito.
O negócio foi criado em outubro de 2010, como uma empresa
de engenharia para desenvolver
o sistema e vender royalties. “O
desenvolvimento do modelo durou dois anos”, afirma Pinotti.
Em 2013, resolveu assumir a fabricação dos equipamentos e a
venda das cápsulas.
Para deixar a empresa de pé, o
empreendedor investiu R$ 1 mi-

lhão em pesquisa e desenvolvimento, com especialistas em eletrônica, mecânica e alimentos. “A
envasadora de polpas foi fabricada especialmente para atender as
nossas necessidades”, diz. O
aporte inicial veio de capital próprio, mas a ideia agora é buscar
investimentos externos para alavancar o crescimento.
Antes de pilotar o empreendimento, Pinotti trabalhou 12 anos
em uma grande empresa de tecnologia. “Largar o status de uma
multinacional para vender suco
não foi uma decisão fácil.” Ele
também enfrentou dificuldades
com fornecedores por causa da
inovação do negócio. “Ninguém
está disposto a fazer o diferente”,
diz. “Quando fui consultar empresas para produzir as cápsulas
no padrão que precisava, ouvi
que aquilo seria impossível. Tive
de construir um protótipo para
mostrar o que queria.”
Na fase de testes com os selos
de alumínio que fecham as cápsulas, Pinotti precisou de um lote
de mil unidades. Entrou em contato com mais de dez fornecedores nacionais mas nenhum quis

.

MARISA CAUDURO/VALOR

Roberto Pinotti: “A meta para o primeiro ano é instalar 360 máquinas”

enviar amostras, mesmo pagando por elas. Os pedidos mínimos
começavam em 50 mil selos. “Troquei dois e-mails com um fabricante estrangeiro e ele respondeu

‘vamos lhe enviar o que você pediu e também um outro selo que
acreditamos funcionar melhor’”,
lembra. “Veio de graça e melhor
do que eu desejava.” (JS)

