
Na ânsia de adotar as mais re-
centes tecnologias, várias em-
presas estão deixando de lado
ameaças à segurança. Dados
da 14ª pesquisa global de segu-
rança da informação, realizada
pela Ernst & Young, revela que
muitas companhias se dizem
cientes dos riscos que as novas
tecnologias apresentam, mas,
ainda assim, deixam de lado os
controles de segurança. Isso
vale para computação na nu-
vem, adoção de tablets , smar-
tphones e mídias sociais. Fo-
ram ouvidas 1,7 mil compa-
nhias em todo o mundo.

O levantamento da Ernst &
Young aponta que apenas um
terço dos entrevistados atuali-
zou suas estratégias de seguran-
ça da informação nos últimos 12
meses. “Ainda que 72% reco-
nheçam o aumento dos níveis
de riscos à segurança, em decor-
rência as ameaças externas, ca-
da vez mais companhias estão
propensas a adotar dispositivos
móveis”, de acordo com o leva-
namento da Ernst & Young que
foi obtido em primeira mão pela
InformationWeek.

Cerca 80% das companhias
estão usando ou consideram
usar tablets, e 61% estão usan-
do ou pretendem usar serviços
de computação na nuvem em
2012. Segundo a Ernst & Young,
59% dos entrevistados plane-
jam aumentar o orçamento
com segurança da informação
nos próximos 12 meses - mas
apenas 51% das empresas con-
sultadas disseram ter estraté-
gias de segurança da informa-
ção documentada.

Muitas empresas ainda estão
em dúvida quanto às implica-
ções da computação em nu-
vem. Mais da metade das em-
presas pesquisadas considera
sua implantação “difícil” ou
“muito difícil”. A medida mais
frequente adotada pelas com-
panhias é aumentar a supervi-
são dos processos de gestão de
contratos com provedores de
serviços em nuvem.

Na pesquisa, a adoção de ta-
blets e smarthphones aparece
em segundo lugar na lista de
maiores desafios tecnológicos.

Ajuste de políticas e programas
de segurança são as medidas
mais usadas pelas companhias
par identificar riscos com tecno-
logias míveis. As técnicas de en-
criptação para proteger docu-
mentos são usadas por menos
da metade das organizações.
Dos entrevistados, 72% acredi-
tam que ataques externos estão
entre os principais riscos. E
53% disseram combater possí-
veis ataques bloqueando acesso
às mídias sociais. Apenas 12%
responderam apresentar tópi-
cos de segurança da informação
nas reuniões de conselho da
companhia, e, 49% afirmou
que as funções de segurança da
informação atende as necessida-
des das organizações, segundo
relatório Ernst & Young. ■
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LG Electronics vai lançar em janeiro
televisor equipado com GoogleTV

Acessório de
videogame
em cirurgias

Companhias ignoram riscos
de segurança de tecnologia

81%
das companhias pesquisadas
já adotam ou têm intenção
de utilizar tablets como
ferramentas de trabalho
nos próximos doze meses.

Tim Fadek/Bloomberg
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A LG deve lançar sua primeira televisão equipada com o GoogleTV
em janeiro, informam fontes do mercado ouvidas pela Bloomberg.
O produto deve ser exibido no Consumer Electronics Show, em Las
Vegas. O apoio da segunda maior fabricante de TVs do mundo poderá
impulsionar os planos do Google em oferecer, na televisão, os mesmos
produtos de internet já disponíveis em computadores e celulares.

61%
das empresas ouvidas pelo
levantamento de Ernst & Young
já utilizam ou pretendem
adotar serviços de computação
na nuvem no ano que vem.

Até o Kinect, acessório para o vi-
deogame XBox, da Microsoft, é
usado na área da saúde. O siste-
ma, que capta os movimentos
dos jogadores, eliminando o uso
de controle remoto, é usado du-
rante cirurgias no Canadá, diz
Neil Jordan, diretor da Microsoft
para indústria de saúde.

Quando o médico precisa con-
sultar informações digitais do pa-
ciente, no lugar de manusear o
computador, ele usa o Kinect,
pois, como o dispositivo é aciona-
do por movimentos, o cirurgião
ganha tempo e não precisa trocar
as luvas cirúrgicas. Além disso,
na Croácia, crianças com parali-
sia infantil usam o aparelho para
fazer fisioterapia. Há soluções de
telessaúde dos mais diversos ti-
pos no mercado, desde prontuá-
rios eletrônicos, que acompa-
nham a vida do paciente e permi-
tem ao hospital gerenciar corpo
médico, farmácia e outros aspec-
tos, até softwares usados em celu-
lares que fazem pré-diagnósticos
sem que seja preciso deslocar o
paciente para o médico. ■

De acordo com
levantamento global
da Ernst & Young,
apenas 33% dos
entrevistados atualizou
suas estratégias
de segurança da
informação nos
últimos 12 meses

Levantamento foi realizado pela Ernst & Young com 1,7 mil companhias em todo o mundo
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