
Mobilidade também pede segurança 

Bárbara Oliveira 

 

 
MAX 

 

Nove em cada dez brasileiros não sabem se os dados arquivados em seus aparelhos móveis 

estão seguros. Ao mesmo tempo, se sentem confortáveis ao compartilhar informações 

pessoais com uma companhia em troca de um aplicativo gratuito. Mais: 71% dos usuários de 

smartphones e tablets estão dispostos a dividir seu endereço de e-mail com terceiros.  

  

Nos Estados Unidos, esse número baixa para 58%. Ou seja, os norte-americanos são mais 

conscientes sobre o risco desse compartilhamento de informações. 

As revelações são da pesquisa Global Omnibus, divulgada no final de agosto pela empresa de 

segurança Symantec. É resultado de nove mil entrevistas feitas entre junho e julho deste ano 

com pessoas em oito países (Austrália, Alemanha, Brasil, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, 

Itália e Japão). Só no Brasil, foram ouvidos mil usuários de dispositivos móveis.  O estudo 

aponta também que os entrevistados se preocupam com a privacidade de seus dados 

armazenados nos equipamentos, mas desconhecem como manter essas informações em 

segurança. 

  

Levando em conta que as vendas globais de smartphones somaram 225 milhões de unidades 

no segundo trimestre deste ano, segundo o Gartner, revelando um aumento de 46,5% sobre o 

mesmo período de 2012, seria natural que a busca pela segurança e privacidade nesses 

dispositivos fosse proporcional ao crescimento do uso. 

  

Mas, ao contrário do que acontece com os usuários de PCs, que têm conhecimento e 

consciência sobre a necessidade de programas de proteção (antivírus, antimalwares), os 

usuários de smartphones e tablets, embora se preocupem, desconhecem ou "esquecem" os 

riscos de roubo ou perda de informações pessoais (senhas de banco, cartões de crédito, 

números de identificação, endereços, e-mails, telefones) ao utilizar a caixa postal, acessando 

sites de compras e de bancos ou baixando aplicativos. 

  

O especialista em segurança digital da Norton, Otto Stoetereau, observa que existem 

contradições nas respostas dos entrevistados brasileiros na pesquisa Global Omnibus. 

  

Embora 90% das pessoas ouvidas demonstrem preocupação em proteger a sua privacidade 

online e sete em cada dez se disponham a desinstalar um aplicativo móvel se ele estiver 

coletando informações pessoais, esses mesmos usuários não demonstram nenhum temor em 

compartilhar dados, fotos, vídeos de shows e festas e até da rotina do dia-a-dia em redes 

sociais. "Será que os brasileiros sabem lidar com a linha tênue entre privacidade na vida real e 

digital com a realidade moderna da internet e das redes?", indaga Stoetereau. 
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"O brasileiro demonstra estar preocupado com a segurança, mas não está maduro o suficiente 

para lidar com isso e se precaver". O mais grave, segundo Stoetereau é o usuário não 

reconhecer que corre o risco. "Como somos muito sociáveis, imaginamos que podemos baixar 

um aplicativo gratuito, postar nossas informações nas redes sociais e confiar que nada vai 

acontecer com a gente, não naquele momento. E aí que reside o perigo", destaca o 

especialista. 

  

Queda do mito – A conscientização sobre a necessidade de proteção do mundo móvel é um 

fato que ainda não foi totalmente assimilado pelos seus usuários, concorda Fábio Assolini, 

analista sênior de malwares (softwares maliciosos), da Kaspersky Lab. Assolini lembra que à 

medida que as plataformas  iOS (da Apple) e Android se disseminam no mundo todo – as duas 

são líderes de mercado – maiores são as chances de carregarem consigo os mesmos perigos 

que anteriormente rondavam os computadores.  

  

"Os criminosos miram os dois sistemas operacionais porque são os mais usados no mundo. E 

eles estão atrás do dinheiro do consumidor". Só no primeiro semestre deste ano foram 

detectados pelos laboratórios da Kaspersky mais de 100 mil vírus para Android, contra 46 mil 

do segundo semestre do ano passado. "Não dá para pensar em ter um aparelho Android sem 

um antivírus embarcado. É inconcebível nos dias de hoje", enfatiza Assolini. 

  

Segundo Stoetereau, da Norton, o usuário precisa ficar atento aos aplicativos que baixa no 

celular e no tablet, especialmente se forem gratuitos e pedirem informações sem sentido. Vale 

o bom senso sempre. "Quando uma pessoa baixa um app como  um jogo de futebol, de luta ou 

de carros, por exemplo, e percebe que na hora de instalar aparecem pedidos para acessar a 

lista de contatos do dono do aparelho, sua localização e até o CPF, precisamos desconfiar".   

  

E o mito da plataforma segura caiu para a Apple. O sistema iOS, por ser a segunda maior  

base instalada entre smartphones e ter entre seus clientes pessoas com poder aquisitivo 

maior, é muito visado pelos cibercriminosos. Mas os ataques não são de vírus, porque a 

empresa é muito criteriosa ao selecionar os aplicativos vendidos em sua App Store. O perigo 

para os iPhones e iPads são os phishings, aqueles softwares que roubam informações pessoais 

como senhas de banco e de cartões, através de links falsos dentro de e-mails.  
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Até o Blackberry – "Os usuários da Apple são os que mais compram e estão na mira dos 

malfeitores", informa Assolini.  "O ladrão está atrás de dinheiro, e ele consegue com esses 

phishings roubar o ID da pessoa e a sua conta no cartão de crédito na App Store e iTunes", 

explica o analista de segurança. Do início de 2012 a julho deste ano foram registrados 200 mil 

ataques diários, em média, para a plataforma móvel da Apple. Assolini lembra que em 2011, 

eram apenas mil.  

  

Além de precisar prestar atenção nos aplicativos gratuitos e com o tipo de informação exigida 

para isso, o usuário deve ficar atento ao usar lojas online no mobile commerce e internet 

banking em redes abertas wi-fi (que não exigem senhas). Isso é perigoso, alertam sempre os 

especialistas. Mas nunca é demais lembrar.  

  

Quando se fala em proteção, não só antivírus devem ser lembrados. Pacotes de segurança 

para smartphones são eficientes porque além de barrarem malwares ou phishings nos e-mails 

recebidos (e muitos deles já são gratuitos ou muito baratos no mercado), protegem contra 

roubo ou perda do aparelho, bloqueiam o acesso de dados de forma remota e rastreiamo local 

onde ele se encontra.  

  

A "segurança pessoal vai além de um software antivírus ou antimalware", observa o 

especialista da Norton. "Devemos lembrar que o roubo físico do equipamento é importante, e o 

esquecimento ou perda de smartphones em restaurantes, lojas, cinemas e ônibus é comum", 

diz Stoetereau. Existem milhares de pessoas que se esquecem de bloquear o celular com uma 

senha na tela, providência simples mas que faz muita diferença. A conscientização sobre essa 

segurança é fundamental para se manter a integridade dos dados. Além do mais, a 

complexidade do mundo móvel é muito maior do que a do PC.  

  

Nem o BlackBerry, que perdeu espaço nos últimos meses para a Samsung e Apple, e cuja 

plataforma é considerada muito segura porque é usada especialmente no mundo corporativo, 

escapou dos falsários. Na semana passada, foi detectado um aplicativo malicioso do BlackBerry 

Messenger, o programa de mensagens instantâneas de quem usa o smartphone e que tem 

como alvos os usuários da América Latina. Segundo a Kaspersky Lab, o BBM falso pode ter 

acesso a informações sigilosas de arquivos, internet e localização geográfica do celular. A 

vítima, ao instalar o app, aceita os termos e condições em que é mencionada a aplicação 

Airpush, que vem junto com o BBM falso, que a partir daí, fica apto a coletar as informações 

que precisa para dar o golpe. 

 

Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 3 set. 2013. Economia, p. 20. 
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