
Setor de segurança da informação prevê aumento de negócios 
Rosi Rico 
 
Mercado Pesquisa mostra que 77% das companhias brasileiras planejam aumentar investimento 
na área. 
 
Com hackers e vírus cada vez mais sofisticados à espreita, a segurança da informação vem 
ganhando destaque nas empresas, principalmente depois dos ataques de 11 de setembro. Ainda 
assim, exceção feita ao segmento financeiro, as companhias brasileiras não priorizam os 
investimentos nessa área, o que representa um enorme mercado para as companhias 
especializadas. Este é o retrato traçado na Security Week, evento que reúne em São Paulo, até 
hoje, as principais empresas de tecnologia especializadas em segurança da informação.  
 
O quadro é bem ilustrado por uma pesquisa da KPMG e da publicaçãoInformation Week. O 
levantamento, com 8188 empresas no mundo - 134 brasileiras -, mostra que 83% dos diretores 
de tecnologia consideram prioridade os investimentos em segurança da informação. O dinheiro 
aplicado, no entanto, ainda é pouco. Em 26,1% dos casos, os gastos ficaram entre US$ 10 mil e 
US$ 50 mil, enquanto 25,2% das empresas aplicam menos de US$ 10 mil. "Para este segmento, 
não é nada", diz Andrea Thomé, da KPMG.  
 
A contradição, diz Andrea, pode estar relacionada à dificuldade desses executivos em conseguir 
mais recursos com seus superiores. "Muitas vezes, as empresas não conseguem quantificar seus 
prejuízos com os ataques, o que dificulta provar a necessidade de investimentos." Na maioria das 
empresas, a área de segurança é uma parte pequena do departamento de tecnologia da 
informação. "Não há orçamento próprio", diz Andrea.  
 
Outro desafio é a preparação adequada dos funcionários. Surpreendentemente, são eles os 
principais responsáveis pelos ataques às redes das companhias. Enquanto os hackers foram 
apontados como suspeitos em 52,2% dos casos de ataque, os funcionários autorizados e não 
autorizados aparecem como possíveis responsáveis em 55,1% das violações. Quando somados 
aos ex-funcionários, esse índice sobe para 69,6%.  
 
"As empresas precisam deixar mais claro quais são as responsabilidades de cada empregado, 
além de conscientizá-los de que os procedimentos de segurança são importantes e não apenas 
itens burocráticos", diz Andrea. Estudo feito pela Módulo, empresa de consultoria e software de 
segurança, com 547 companhias, apontou resultados semelhantes. Um item, no entanto, é visto 
como positivo. Dentre os entrevistados, 77% informaram que pretendem aumentar seus 
investimentos na área. Para as companhias que vendem produtos e serviços de segurança, isto 
significa, portanto, que as vendas podem crescer.  
 
Na KPMG, a lucratividade da área de segurança aumentou 150% em 2002. Por causa da 
perspectiva de guerra e das oscilações do dólar, a previsão para este ano é bem mais 
conservadora. A meta inicial era de crescimento de 25% no faturamento. Mas o índice pode ser 
maior. Em cinco meses - o ano fiscal da companhia começou em outubro -, a empresa já garantiu 
50% do orçamento do ano, diz Ricardo Bacellar, gerente de desenvolvimento de negócios.  
 
Na Módulo, o faturamento cresceu 33% no ano passado, chegando a R$ 28,5 milhões. A meta é 
aumentar a receita entre 10% e 15% este ano.  
 
Sérgio Kulikovsky, presidente da CertiSign, que emite certificados digitais, evita previsões mas 
acredita que este será um ano muito positivo. Na segunda-feira, a companhia venceu uma 
licitação da Câmara dos Deputados para fornecer 1,8 mil certificados. No mesmo dia, conseguiu a 
aprovação da Secretaria da Receita Federal para oferecer assinaturas digitais aos contribuintes.  
 
Valor Econômico - 19/3/2003 


