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O que os administradores de TI precisam saber para evitar vulnerabilidades e perdas financeiras 
 
De acordo com dados divulgados pelo FBI e pela Universidade Carnegie Mellon, mais de 90% da 
brechas de segurança envolvem vulnerabilidades causadas por falta de patches que o 
departamento de TI já sabia a respeito. Mas se não sabiam dos riscos antes, por que as falhas 
existem? 
 
A resposta é simples. O processo de aplicação dos patches em dezenas, centenas ou milhares de 
estações de trabalho e servidores no ambiente corporativo é uma tarefa manual e homérica. Para 
se ter uma idéia, o Gartner Group estima que os gerentes de TI gastam, em média, duas horas 
todos os dias gerenciando os patches. 
 
De qualquer forma os gestores entenderam a necessidade de atualizar seus sistemas (servidores, 
estações de trabalho e desktops) e sobre como a dedicação da equipe de funcionários na tarefa de 
atualização pode impactar o negócio da empresa. E para que essa tarefa seja cumprida de forma 
otimizada, aí vão cinco boas práticas para serem seguidas no ambiente corporativo: 
 
1) Automatize: nos dia atuais, os gestores de TI são obrigados a fazer mais com menos. E o 
gerenciamento de atualizações é um grande consumidor de tempo. Com o sistema automatizado, 
a análise e instalação delas podem ser facilmente realizadas, por meio de um simples clicar do 
mouse, usando uma estação de trabalho e assim prover uma economia significativa de tempo; 
 
2) Planeje: mesmo com o sistema automatizado, você deve planejar uma melhor aproximação 
com o sistema para gerenciar as atualizações. O ideal é separar os grupos de sistemas por 
departamento, unidade e locação, para se ter uma visão mais ampla do ambiente e produtividade 
no gerenciamento de patches; 
 
3) Teste os patches: não apenas aplique as atualizações sem que elas tenham sido testadas 
antes. Todas devem ser validadas, pois os mesmos se mal aplicados podem causar problemas ao 
sistema, se não forem aplicados corretamente. 
 
4) Conheça a configuração: uma configuração diferente entre o seu servidor de testes e o de 
produção, mesmo no mínimo detalhe, pode causar uma falha no sistema. Tendo certeza de que a 
configuração dos servidores de produção está padronizada com o ambiente de teste, você terá 
certeza da confiabilidade do patch. 
 
5) Mantenha os níveis dos patches: seja pró-ativo. Agende varreduras diárias ou semanais para 
analisar o ambiente e instalar todas as atualizações críticas. Um ambiente atualizado é mais 
seguro e estável. 
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