entre as infraestruturas que

instalar ferramentas como antivírus

foram apontadas como grande

tradicionais nas máquinas virtuais.

tendência para as companhias
nos últimos anos, a virtualização
foi a que ganhou mais espaço nas

De acordo com a especialista em
segurança da informação da consultoria
IDC, Célia Sarauza, é natural que o

corporações. Não por acaso, é a que

ambiente virtual seja encarado como

mais desperta questões e preocupações

mais seguro devido à redução de

relacionadas à segurança da informação e

complexidade que proporciona. No

a ameaças digitais.

entanto, alerta a especialista, essa

Pesquisa realizada pela empresa de
segurança Trend Micro com 188 líderes

infraestrutura também exige um tipo
de gestão diferente do tradicionalmente

de tecnologia de todo o Brasil identificou

aplicado em ambientes sem

que 72% das empresas acreditam que

virtualização. "As empresas precisam

os ambientes virtuais são mais seguros,

lançar mão de imediato das ferramentas

se comparados aos físicos. No entanto,

específicas para essa tecnologia.

66% delas ainda não possuem solução

Sem essa atitude, muitos riscos não

específica implementada em seus

mapeados podem surgir no meio do

ambientes. A maioria ainda opta por

caminho", alerta Célia.

Para o country manager da Trend

podem ter algumas diferenças. Segundo

redes para atribuir direitos a um pool

M i c r o , Fábio Picoli, a atenção deve

o engenheiro de sistemas da VMware,

de servidores e desktops virtuais.

ser específica pelo potencial que o

André Andriolli, não chega a ser

"É aí que entra a expertise nas

ambiente tem de espalhar problemas

incorreto tratar as máquinas virtuais

ferramentas de controle do ambiente

de segurança. "É muito fácil criar uma

como se tratavam as máquinas físicas,

de virtualização. O departamento

máquina virtual e disseminá-la na

com softwares locais de proteção, mas

precisa adotar uma solução adequada

organização. Se essa máquina virtual

já existe tecnologia que centraliza esse

para gerenciar e ter visibilidade sobre

tiver alguma vulnerabilidade ou outro

gerenciamento na camada do hypervisor,

todo o ambiente", orienta.

tipo de problema, a empresa corre

facilitando a gestão.

riscos", alerta.

A n d r i o l l i afirma que o maior

Já o gerente de desenvolvimento
de negócios da Citrix, Luiz Szente,

problema ocorre devido à falta

defende que as ferramentas devem

em se tratando de aplicativos e

de experiência e hábitos dos

mudar completamente de um tipo de

dispositivos, como antivírus e firewalls,

administradores de storage ou de

ambiente para o outro. "Os antivírus

As soluções para ambientes virtuais,

para servidores que fazem virtualização

Para Célia, da IDC, a atitude

e os firewalis de camada e de aplicativos

responsável da empresa perante

segurança em virtualização não seja
mais complexa, ela ainda está em fase

passam a ser controlados a partir de um

um cenário em que há dois modelos

de maturação. Isso não deve impedir

único ponto. Mas toda essa tecnologia

paralelos de ambiente e duas gestões

as companhias de adotar a tecnologia,

nova precisa de uma metodologia

de segurança necessárias é seguir

mas é melhor começar com ambientes

cuidadosa de implementação e de

um roteiro de testes e tomar cuidado

de desenvolvimento e de produção

acompanhamento, além de treinamento

com o que será levado ao ambiente

menos críticos para os negócios da

da equipe", alerta.

virtualizado. "Embora a gestão de

corporação", acrescenta.
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