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Opções vão de serviços online a softwares completos  
 
À medida que os vírus ficam mais perigosos e numerosos, manter um antivírus instalado no 
computador torna-se uma medida imprescindível. Mas, para alguns usuários, comprar a licença de 
um software pode ser uma opção muito cara. É esse o público principal das soluções gratuitas.  
 
Mesmo gratuitos, antivírus como o AVG, da Grisoft, têm suas qualidades defendidas por uma 
legião usuários. Há ainda opções de serviços de verificação online, como o WebImmune, lançado 
esta semana pela McAfee, que escaneia e limpa os arquivos da máquina em menos de três 
minutos.  
 
O serviço, porém, não deve substituir o antivírus convencional. De acordo com Patrícia Amirabile, 
analista de suporte da McAfee, o WebImmune não é um antídoto permanente contra os vírus, 
servindo apenas como primeiros-socorros. "O serviço gratuito tem uma ação imediata e 
momentânea. A finalidade é analisar o arquivo indicado e não o computador. Desta forma, para 
que o computador fique protegido contra outros ataques de vírus, é necessário manter o antivírus 
convencional instalado e atualizado", diz.  
 
Patrícia diz que uma das vantagens do serviço é ser democrático. Tanto o usuário final quanto os 
funcionários de uma empresa podem utilizar o serviço gratuito, já que não é necessário analisar 
todo o sistema, mas apenas os arquivos supostamente infectados.  
 
A Trend Micro, fabricante da linha de antivírus PC-Cillin, oferece um serviço similar há cerca de 
dois anos. O Housecall possui um site de acesso internacional para detectar e retirar vírus online. 
Ramiro Costa, engenheiro de sistemas da Trend Micro, aponta outra funcionalidade do serviço 
gratuito. "O Housecall é uma prestação de serviços e uma forma de divulgar os produtos da 
empresa com uma solução eficaz", analisa.  
 
Principal preocupação é atualização dos vírus  
 
Um ponto que pode causar preocupação nesse tipo de serviço gratuito é a atualização. "Não há 
compromisso formal por parte das empresas que prestam este serviço quanto à atualização do 
antivírus. Se aparecer um novo vírus depois da verificação de arquivos, estes e outros estarão 
sujeitos a novos ataques. O antivírus é apenas uma vacina, que precisa de constante 
aprimoramento, para que o vírus não se desenvolva e cause mais estragos", observa Gerson 
Pech, diretor de informática da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj).  
 
Segundo Pech, o importante para as empresas de segurança na Internet é estar sempre atentas 
aos novos vírus, para providenciar atualizações o mais rápido possível. No caso dos serviços 
gratuitos, esta atualização não é garantida, ressalta. A questão da atualização é apresentada pelo 
analista de suporte técnico da Symantec Lúcio de Almeida como uma das principais vantagens do 
produto pago em relação ao serviço gratuito. "A atualização, juntamente com o suporte garantido 
pelo produto pago e com o trabalho de prevenção que este oferece, constituem o tripé de 
vantagens do antivírus convencional em relação à opção gratuita", diz.  
 
Almeida defende a utilização dos produto pagos, apesar da quantidade de opções de serviços 
gratuitos. "O antivírus não deve ser apenas um produto paliativo, como são estes gratuitos. A 
função deste tipo de produto é prevenir e impedir novas infecções e isto só é possível com 
constante atualização, um bom suporte e a correta prevenção de novos ataques", afirma.  
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