
43% das empresas já perderam dados em dispositivos móveis, diz pesquisa 

 

Em 2011, 65% das empresas brasileiras passaram por um aumento nas infecções por malware 

devido ao uso pouco seguro dos aparelhos  

 

 
 

Uma pesquisa realizada no Brasil pela empresa de segurança unificada na web Websense, Inc. 

e o Instituto Ponemon, aponta que a mobilidade trouxe mais agilidade às companhias, mas, 

também, elevou o grau de vulnerabilidades. 

 

De acordo com a pesquisa, 43% das empresas brasileiras admitem que já perderam dados em 

dispositivos móveis devido ao uso pouco seguro dos aparelhos. Apesar do número elevado de 

perda de dados, 80% dos 428 participantes brasileiros disseram que o uso de dispositivos 

móveis pelo funcionário é essencial para que suas empresas possam atingir seus objetivos.  

 

 No último ano, segundo o estudo, 65% das empresas passaram por um aumento nas 

infecções por malware como resultado dos dispositivos móveis pouco seguros no local de 

trabalho. Além disso, as empresas ressaltaram que os dispositivos pessoais oferecem tantos 

riscos quanto os dispositivos móveis corporativos pouco seguros. 42% dizem que sua 

companhia já sofreu um aumento no volume de infecções por malware como resultado de 

dispositivos móveis pessoais usados no local de trabalho e 58% dizem que mais dados 

confidenciais já foram perdidos por causa desses dispositivos. 

 

 Outros resultados ainda indicam que 38% dos participantes dizem que suas empresas não 

possuem uma política de uso de dispositivos móveis por funcionários. Já dos 62% que dizem 

que suas empresas possuem uma política de segurança, 35% afirmaram que esta não é 

aplicada. 

 

 Por fim, o estudo descobriu que 40% das empresas exigem que os dispositivos móveis usados 

no local de trabalho tenham configurações e controles de segurança apropriados no 

dispositivo. 27% não exigem configurações de segurança e 33% não têm certeza. Dessas 

empresas que exigem configurações e controles de segurança, somente 19% dos funcionários 

cumprem com essas regras. 
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