
Incidência de spyware é maior no ambiente de trabalho 
  
A Trend Micro, empresa especializada em antivírus corporativo e segurança de conteúdo, 
divulgou hoje resultados importantes de um estudo que revela que mais de 87% dos usuários 
corporativos estão cientes da existência de spyware. A pesquisa ainda revela que, mesmo 
assim, 53% dos entrevistados sentem necessidade de mais treinamentos na área de 
tecnologia da informação (TI) para compreenderem mais sobre a ameaça. 
 
O estudo, que envolveu 1200 usuários finais de organizações que vão de grandes corporações 
multinacionais até pequenos negócios com apenas um escritório, foi realizado nos Estados 
Unidos, Alemanha e Japão e revelou vários dados sobre a percepção deles e seu 
comportamento no local de trabalho, sendo que muitos destes envolvem o crescente problema 
de spyware. 
 
Os resultados revelaram que a proeminência dos programas espiões é maior nos Estados 
Unidos, onde 40% dos entrevistados se depararam com spyware no trabalho, em comparação 
a 14% no Japão e 23% na Alemanha. Além disso, o estudo também indicou que, nos três 
países, as pessoas se deparam com spyware com maior freqüência, especialmente nas 
empresas de pequeno e médio porte. 
 
A pesquisa mostra ainda que os norte-americanos têm cinco vezes mais chance de serem 
vítimas dessa praga do que os alemães e os japoneses. Isso porque, nas empresas que 
dispunham de organizações de TI, quase 40% dos entrevistados nos Estados Unidos acharam 
que esse departamento poderia fazer mais para protegê-los contra o spyware. Já no Japão, os 
usuários acreditam que sua proteção contra spyware é insuficiente, sendo que dois de cada 
três trabalhadores de empresas de pequeno e médio porte e um de cada dois trabalhadores de 
grandes empresas manifestam esta preocupação. Assim, os resultados sustentam a idéia de 
que o spyware constitui uma ameaça global significativa. 
 
Contudo, dos entrevistados que se deparam com spyware no trabalho, apenas 45% acreditam 
que realmente foram afetados por ele. Isto revela uma surpreendente distinção entre a 
consciência dos usuários de que o spyware constitui uma ameaça e a capacidade de identificar 
sua infiltração, a qual freqüentemente acontece sem que eles percebam. 
 
Em função desta ampla consciência, mas relativo desconhecimento, muitos entrevistados 
esperam que seus departamentos de TI ofereçam mais treinamentos, além de proteção. Este 
é, particularmente, o caso do Japão, onde 64% acham que a empresa em que trabalham 
deveria esforçar-se mais em oferecer treinamento sobre spyware, seguido de perto pelos 
Estados Unidos (52%) e pela Alemanha (45%). 
 
Porém, o estudo revela uma surpreendente constatação: ao mesmo tempo que os usuários 
sentem a necessidade de saber mais sobre essa ameaça, admitem que é mais provável que 
assumam um comportamento online mais arriscado onde eles tem um departamento de TI ao 
qual recorrer, geralmente nas empresas em qual trabalham. 
 
''O spyware é uma questão de segurança que atingiu a sua maioridade e, embora os usuários 
questionem a efetividade das soluções anti-spyware implantadas por seus departamentos de 
TI, eles admitem que dependem dele para sua proteção. O que agrava o problema é que 
muitos dão a impressão de estar dispostos a ignorar sua responsabilidade pessoal em manter-
se atentos e protegidos por meio de um comportamento online baseado no bom senso'', 
afirmou Ed English, vice-presidente e principal técnico anti-spyware da Trend Micro. 
 
Dada a crescente complexidade das necessidades de segurança corporativa e a evolução do 
panorama de segurança, English acrescentou que as empresas precisam de estratégias de 
segurança multi-estratificadas, contendo antivírus e segurança de conteúdo capazes de 
proteger o ambiente de computação corporativo contra spyware e outras ameaças.  
 
Outros resultados relativos a spyware também incluem: 
 



• Os vírus e spyware são vistos como uma ameaça mais séria à segurança corporativa do 
que o spam; 

• 26% dos trabalhadores americanos de empresas de pequeno e médio porte e 21% dos 
trabalhadores americanos de grandes empresas afirmaram que já foram vítimas por 
spyware no trabalho; 

• Apenas 7% dos trabalhadores das empresas de pequeno e médio porte pesquisadas no 
Japão e na Alemanha tinham consciência de terem sido vítimas do spyware, o que 
destaca o contraste entre consciência do problema e conhecimento de sua presença ou 
impacto; 

• Entre os entrevistados dos Estados Unidos, as cinco principais conseqüências de tornar-
se vítima de spyware foram: desempenho mais lento do computador, perda de 
produtividade, perda de largura de banda de conexão, downloads maliciosos e violação 
de privacidade. 
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