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Em post de blog, a VirusTotal disse que irá operar de forma independente e manter parcerias 

com empresas de antivírus e especialistas em segurança. 

 

A Google anunciou a compra da VirusTotal, empresa de serviço online gratuito de antivírus e 

malware, no que pode ser um esforço para melhorar a segurança de seu navegador. 

 

O serviço da VirusTotal é bastante simples: basta entrar no site e selecionar um arquivo para a 

verificação, ou colar a URL de um site específico que você deseje verificar. Também está 

disponível um aplicativo desktop para Windows e extensões de navegador para Chrome, 

Firefox e Internet Explorer. 

 

Em um post de blog, a VirusTotal disse que irá operar de forma independente da Google e 

manter suas parcerias com empresas de antivírus e especialistas em segurança. A empresa 

afirma que a gigante das buscas pode ajudar a melhorar o serviço e "garantir que nossas 

ferramentas estarão sempre prontas quando você precisar delas”. 

 

A Google disse ao TechCrunch, em comunicado, que pode proporcionar à VirusTotal "a 

infraestrutura necessária para garantir que o serviço continue melhorando”. Os termos do 

acordo não foram divulgados. 

 

Tal como acontece com tantas aquisições de empresas de tecnologia, a companhia de 

Mountain View não está dizendo o que espera da ferramenta da adquirida, mas já que ela não 

é o único site de varredura online existente, pode ser que o serviço em si não seja exatamente 

no que a Google está de olho. 

 

Isto é apenas especulação, mas o valor da VirusTotal pode estar em suas parcerias com 

empresas de antivírus e no conjunto de informações que cria para suas análises. A Google já 

mostra resultados de busca de sites inseguros, alerta os usuários do Chrome sobre sites 

potencialmente maliciosos e verifica vírus em anexos de e-mails.  

 

A gigante das buscas pode melhorar seus serviços de segurança já existentes usando 

informações da VirusTotal, por isso faria sentido para ele manter o serviço vivo e aumentar 

sua base de dados. Mesmo que a aquisição nunca se torne um produto tangível para os 

usuários, parece ser uma boa notícia para uma navegação mais segura na internet. 

 

Fonte: Computerworld [Portal]. Disponível em: 

<http://computerworld.uol.com.br/negocios/2012/09/10/google-compra-

empresa-de-seguranca-online-virustotal/>. Acesso em: 11 set. 2012. 
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