
Segurança na nuvem: Trend Micro lança programa para parceiros 
 
A Trend Micro anuncia um programa desenvolvido especialmente para seus parceiros cloud 
providers, com objetivo de auxiliar na transição confiável e segura das empresas para nuvens 
não privadas. 
  
Os principais provedores de serviços de nuvem não privada que trabalham com a Trend Micro 
são: Amazon Web Services, Dell, HP Cloud Services; NTT Communications – nas divisões 
Estados Unidos e Cingapura -; OpSource, Dimension Data Company , Savvis, CenturyLink 
Company; e, no Brasil, a Telefônica | Vivo. 
  
O novo programa permite que, tanto a Trend Micro quanto os parceiros, verifiquem a 
compatibilidade dos produtos da empresa nas infraestruturas dos principais fornecedores de 
serviços em nuvem. Ao participar do programa, os provedores confirmam aos seus clientes 
que suas infraestruturas de cloud oferecem suporte e excelência de funcionamento com os 
produtos da Trend Micro. 
  
De acordo com dados do IDC, entre as organizações que não consideram a computação em 
nuvem, mais de um terço (37%) concordou que arquiteturas compartilhadas de nuvem são 
muito arriscadas do ponto de vista de segurança e privacidade. Isto significa que as empresas 
ainda precisam entender e superar a principal barreira de adoção de nuvem não privada – a 
segurança. 
  
Segundo comunicado enviado à impressa, o programa Trend Ready para provedores de 
serviços de cloud educa, orienta e oferece um conjunto de soluções comprovadas, ajudando os 
clientes a entenderem e confiarem na nuvem, superando as barreiras inibidoras da transição 
para o ambiente em cloud não privado, por meio de parceiros certificados pela Trend Ready. 
Atualmente, o programa verifica a compatibilidade do Trend Micro Deep Security e Trend Micro 
SecureCloud, duas das soluções líderes globais de segurança de virtualização e nuvem. 
  
Além da verificação de compatibilidade dos produtos e serviços, os participantes do programa 
também recebem guias de implementação contendo as melhores práticas e configurações 
recomendadas para a implantação dos produtos da Trend Micro específicos para suas 
infraestruturas de nuvem. 
  
Os produtos que estão sendo verificados atualmente no programa incluem: Trend Micro Deep 
Security, plataforma de segurança sem agentes da indústria, que fornece proteção 
abrangente, adaptável, eficiente e com base em agentes, incluindo anti-malware, reputação na 
rede, prevenção de intrusão, firewall, monitoramento da integridade e inspeção de logs; e o 
Trend Micro SecureCloud, um serviço hosteado que fornece proteção de dados para nuvens 
privadas ou compartilhadas, que tem como base um serviço de criptografia eficiente e fácil de 
usar para manter os dados privados e ajudar a atender os requisitos regulamentados de 
conformidade. 
 
Fonte: CRN. [Portal]. Disponível em: <http://crn.itweb.com.br/38747/seguranca-
na-nuvem-trend-micro-lanca-programa-para-parceiros/>. Acesso em: 31 ago. 2012. 
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