
Usuário reconhece os riscos, mas não protege o celular  
 
A F-Secure, provedora de soluções de segurança eletrônica para redes, servidores, 
computadores e celulares domésticos e corporativos, anunciou na Cebit, maior feira de 
tecnologia do mundo, que acontece esta semana, na Alemanha, que grande parte dos usuários 
de telefone celular não possui um software de segurança para protegê-lo contra vírus e outras 
ameaças.  
 
A constatação é fruto de uma pesquisa realizada, em janeiro deste ano, com 1164 internautas 
entre 20 e 40 anos dos EUA (225), Canadá (228), Inglaterra (227), França (256) e Alemanha 
(224). O estudo questionou os usuários de internet sobre seus conhecimentos on-line e 
segurança em mobilidade concluindo que 28% dos participantes usam o celular para acessar a 
internet, principalmente os ingleses (47%) que são também os que menos protegem o 
equipamento.  
 
Apesar desse resultado, grande parte dos internautas revelou ter conhecimento dos riscos 
envolvidos na conectividade de seus aparelhos. Entre os entrevistados, apenas 21% acreditam 
que o bluetooth seja seguro. O número cai ainda mais se a pergunta é relativa às redes Wi-Fi - 
menos de 15% confiam na segurança delas.  
 
Outro dado importante mostrado nesse trabalho foi que mais da metade dos questionados 
sentem que são responsáveis pela segurança de seu próprio aparelho, enquanto um terço 
acredita ser de terceiros e apenas 11% dos alemães e 32% dos franceses acham que as 
operadoras de celular é que deveriam ser as encarregadas em prover segurança. 
 
Para Mikko Hyppönen, chefe dos laboratórios da fabricante F-Secure, o levantamento serviu 
para evidenciar um fato: apesar das pessoas terem consciência do risco que correm em 
contaminar seus aparelhos, ainda não se movimentaram para garantir a segurança dos 
equipamentos.  
 
"Hoje já sabemos que há cerca de 400 tipos de programas maliciosos para celular. Apesar do 
volume ainda ser baixo se comparado ao de computadores, é apenas uma questão de tempo 
para os criminosos da internet começarem a enxergar o crescimento potencial dos 
smartphones e usá-lo para o próprio benefício", alertou o executivo.  
 
Hyppönen acrescentou que há também um grande crescimento de aplicações de spyware que 
possibilitam o acesso a todas as funções do aparelho incluindo gravação de conversas, 
mensagens e ativação do microfone. Geograficamente, as ameaças para celular são 
espalhadas mundialmente com atividade vinda, principalmente, do sudeste da Ásia, Rússia e 
América do Sul.  
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