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As consultorias especializadas em segurança na área de Tecnologia da Informação (TI) têm 
percebido o aumento crescente da demanda por seus serviços. Os investimentos, no entanto, 
ainda estão mu ito abaixo do potencial do País. Segundo Caio Domenegheti, da E-consulting , o 
mercado de segurança de tecnologia da informação vai movimentar este ano US$ 200 milhões, 
US$ 90 milhões apenas em serviços.  
 
No ano passado, foram US$ 160 milhões, US$ 27 milhões a mais que em 2003, sendo que 40% 
desse valor ficou com os serviços de consultoria. Para entender a proporção, é interessante 
lembrar que o mercado brasileiro de TI como um todo fatura US$ 20 bilhões em tecnologia, US$ 
9,8 bilhões em serviços.  
 
Levantame nto dos riscos, análise da melhor arquitetura e apoio ao plano de contingências são 
alguns dos processos que essas empresas apóiam. Contudo, a tendência ainda está muito 
concentrada em segmentos do setor financeiro e mais no sentido de remediar perdas que de 
preveni-las.  
 
A consultoria Batori , no mercado desde 1997, percebeu em 2004 um crescimento de 400% da 
demanda. Com isso, a empresa, que faturou R$ 20 milhões no ano passado, pretende aumentar a 
receita em 5% este ano. Até julho, a meta é chegar a R$ 12 milhões. “E isso já vai ser atingido só 
com os prospects que temos”, afirma Denny Rosa, diretor da Batori. Em dezembro foram 
fechados três grandes contratos e, já em janeiro, a demanda por consultorias de segurança foi 
três vezes maior que em janeiro do ano anterior. 
 
A Batori fez consultorias em 2004 para empresas químicas, responsáveis por 70% de sua receita, 
e para o comércio, com 7%. Seus contratos relativos a fraudes aumentaram em 856% no ano 
passado. Entre fevereiro e março, a empresa já terá fechado quatro contratos grandes. Em 
dezembro, a consultoria fechou com o Grupo Friboi , donos dos sabonetes Albany, Minuano e dos 
produtos Swift.  
 
Já os focos da Open Communication Security são diferentes: 60% de seu faturamento advém do 
setor financeiro, 20% do governo e 10% de telecomunicações, mas a procura dobrou no ano 
passado. Segundo Eduardo Thuler, gerente de desenvolvimento, foram cinco novos clientes em 
2004, somados aos 30 que a empresa tem hoje. 
 
O aumento do faturamento, entretanto, veio de renovações de projetos, resultado da elaboração 
atual dos ataques. “A tendência é a integração de todas as ferramentas de segurança em uma 
solução única”, diz Thuler, calculando 10% dos projetos nessa linha. Metade do faturamento de 
R$ 10 milhões em 2004 vem de consultorias. Para 2005, a meta é chegar a R$ 15 milhões. 
 
Dentre os clientes potenciais, estão o governo, que adota essas soluções sobretudo para os 
cartórios eletrônicos, o segmento financeiro e as empresas de telecomunicações, que devem 
representar 30% do total dos projetos até o final do ano.  
 
Já a Módulo entrou no segmento de segurança no País há mais de 20 anos. Oferecendo 
consultoria há 10 anos, a empresa ajuda seus clientes a estabelecer um modelo de gestão para 
que esteja pronta para problemas em todos os níveis. “Segurança vai além de uma mera 
ferramenta”, diz Alexandre Vargas, gerente de projetos e relacionamentos. 
 
A procura por consultorias na empresa cresceu 20% no ano passado. Em 2004, a Módulo realizou 
seis projetos em empresas cujo faturamento anual varia de R$ 500 milhões a R$ 40 bilhões. “Um 
projeto que inclua a análise de riscos, política e procedimentos sai a partir de R$ 300 mil”, diz.  



Na E-Trust , a demanda por projetos de segurança cresceu, no último ano, de 30% a 40%, tanto 
no número de clientes quanto no faturamento da empresa. Metade do valor é de consultoria e 
outra metade de serviços perenes, como o treinamento de técnicos e a personalização dos 
sistemas para garantir essa segurança.  
 
Para 2005, a expectativa é crescer na mesma proporção que no ano anterior. “Os projetos 
emergenciais tendem a se diluírem com o tempo”, diz Mauro José de Souza, sócio, que acredita 
que a receita agora virá do que chama de retardatários e da manutenção. A empresa investiu R$ 
1 milhão em 2004 em pessoal e em sua ferramenta de gestão de segurança. 
 
Já a Datacraft criou uma unidade no meio do ano passado especialmente para prover o serviço, 
com investimento de R$ 1 milhão. Ela faturou US$ 180 mil e este ano, estima -se que fature US$ 2 
milhões. “Se mantivermos o ritmo, nos primeiros dois meses do ano vamos ultrapassar essa 
meta”, afirma Émerson Murakami, diretor de tecnologia.  
 
Como um todo, a Datacraft cresceu 42% em seu faturamento no Brasil, chegando a US$ 10 
milhões. Para este ano, pretende crescer 50%.  
 
Segundo Murakami, 30% desse valor virá de serviços e é estimado que boa parte de seus clientes 
de segurança venham de sua própria carteira de contratos de gerenciamento e manutenção de 
redes. “Temos quatro ou cinco novos clientes dos 20 em prospecção”, contabiliza Murakami. Da 
receita dos contratos, 50% ainda é do segmento financeiro. De acordo com o diretor de 
tecnologia, uma área em potencial para este ano é a de comércio eletrônico, que tem sofrido com 
fraudes. 

 
 
Leia Mais 
 
Treinamento é nicho explorado 
 
Adotar uma pessoa treinada, responsável pela manutenção, foi um fluxo observado por muitas 
empresas, mas que não vingou, explica Denny Rosa, diretor da Batori. Por essa razão, o 
segmento financeiro, pioneiro nesses investimentos, passou a colocar equipes dentro da empresa 
para fazerem esse tipo de serviço, além da contratação da própria consultoria. 
 
 Nessa medida, pode ser observada na Batori Consultoria uma maior procura na área de 
treinamento, também impulsionada pelos salários pagos no mercado para profissionais 
certificados, que vai de R$ 2.300 para um analista a R$ 25 mil para o chamado Chief Security 
Officer (CSO).  
 
Vargas, da Módulo, afirma que nem todas as empresas estavam maduras o suficiente para colocar 
pessoas para responderem e quase sempre isso não é possível. Ainda assim, o treinamento de 
profissionais dentro da empresa é importante, já que conhecem sua estrutura e têm uma 
capacidade maior de articulação dentro dela. A Módulo já treinou mais de 3 mil profissionais de 
várias empresas. “Nossas clientes de médio porte para cima tem pelo menos um profissional 
treinado por nós”, diz.  
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