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Na teoria, tudo certo, mas na prática a coisa é diferente. Essa foi a principal conclusão da 
Pesquisa Symantec sobre Recuperação de Desastres em Pequenas & Médias Empresas (PMEs) 
da América Latina. Cerca de 79% das 101 companhias entrevistadas afirmaram estar 
satisfeitas ou muito satisfeitas com seus planos de recuperação de desastre. 

Os números apresentados por Marcos Tabajara, Diretor de Canais & PMEs da Symantec Brasil, 
revelam uma posição otimista no começo. No entanto, quando questionadas sobre o que 
efetivamente fazem para se protegerem contra perda de dados, foi constatado que 50% não 
possuem um plano formal de recuperação de desastres, e 14% destes sequer consideram a 
existência de um nos próximos seis meses. 

Mesmo que 82% dos participantes tenham respondido que se sentem protegidos ou muito 
protegidos, cerca de 63% espera perder 40% de suas informações caso alguma coisa 
aconteça.  

No que diz respeito ao backup de informações, um quarto das PMEs latino americanas 
armazenam menos da metade de seus dados e de seus clientes. Além disso, 49% realizam 
cópias de segurança a cada um mês ou mais.  

Essa despreocupação pode ser analisada pelo fato de que apenas 28% das PMEs acreditam 
que, caso sofressem algum desastre, seus clientes procurariam outras opções.  

Outros dados importantes revelam que 38% das PMEs trocaram de fornecedores por causa de 
sistemas de TI não confiáveis. Cerca de um terço dos entrevistados já teve fornecedores de TI 
que fecharam graças a um desastre. 

71% afirmam ter perdido “algumas” ou “muitas” informações imporatantes. Segundo 
informações da pesquisa, a média de desastres por ano na América Latina é de 2 para cada 
empresa, contra 3 n resto do mundo.. Na região, 43% dos casos que envolvem perdas de 
dados duram oito horas ou mais, gerando uma perda estimada em US$ 14 mil por dia. 
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