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A maioria dos brasileiros que usam tablets e smartphones confia nesses aparelhos para 
armazenar informações pessoais. Estudo sobre convergência tecnológica feito pela KPMG 
indica que 86% dos usuários não têm nenhuma preocupação com questões de segurança e 
79% não temem uma invasão de privacidade nesses dispositivos. 
  
A posição dos brasileiros em relação a esse tema mudou na comparação com 2008, quando o 
levantamento indicava que apenas 7% dos brasileiros não tinham receio com questões de 
segurança e 9% não se preocupavam com a privacidade nos aparelhos móveis. 
  
A fotografia local, entretanto, contrasta com os resultados gerais do levantamento feito pela 
KPMG em 22 países. No conjunto de 5.627 pessoas ouvidas pela consultoria, só 11% e 12% 
afirmaram não ter preocupações com questões de segurança e privacidade. 
  
O levantamento foi apresentado por Manuel Fernandes, sócio da KPMG, durante palestra na 
Futurecom, ontem - curiosamente, no mesmo dia em que vazaram na internet fotos em que 
supostamente a atriz Scarlett Johansson aparece nua. As imagens teriam sido roubadas do 
celular dela. 
  
O enorme apreço que os brasileiros têm pelas redes sociais pode dar uma pista para entender 
por que a segurança não é uma grande preocupação. No total dos 22 países pesquisados, os 
resultados indicam que, embora se preocupem com a privacidade e a segurança das redes 
móveis, os usuários de tablets e smartphones não hesitam em compartilhar informações 
pessoais nas redes sociais. "É um paradoxo. As pessoas têm receio de que seus dados sejam 
acessados, mas não têm medo de dividi-los quando estão em grupo", observou Fernandes. 
  
No mercado nacional, as redes sociais estão impulsionando a demanda por smartphones, 
afirmou o diretor de vendas da fabricante chinesa ZTE, Bernardo Weisz. "A demanda é muito 
grande nas classes A, B e C", destacou.  
 
Segundo o executivo, o acesso às redes sociais é o grande atrativo dos smartphones, 
enquanto os tablets vão ganhar espaço por meio do mercado empresarial. 
  
"Há três anos, o usuário tinha um smartphone, mas não tinha plano de dados. Era uma 
questão de não ver valor naquilo", afirmou o diretor de terminais e inovação da Vivo, Hilton 
Mendes. "As pessoas querem postar na hora, ler na hora. Ninguém quer esperar para 'cutucar' 
alguém no Facebook quando chegar em casa ou no escritório." 
  
O apelo é tão grande que a Vivo decidiu apostar em redes sociais próprias. No ano passado, a 
operadora - que é patrocinadora da seleção brasileira de futebol - lançou a comunidade "Eu 
vivo a seleção", um site com notícias, promoções e perfil no Twitter. Agora, o projeto será 
ampliado e ganhará o nome de "Eu vivo o esporte", afirmou o diretor de estratégia e novos 
negócios da Vivo, Christian Gebara. (TM) 
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