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Como proteger seus dados, aumentar 
a agilidade e manter a conformidade

CÓPIA
 

DE P
ROVA

NÃO D
EST

IN
ADA À

 IM
PRESS

ÃO FI
NAL

http://vmware.com/br


A TI está enfrentando um novo 
conjunto de desafios de segurança 
Na era da transformação digital, manter as interações seguras entre usuários, 
aplicativos e dados tornou-se mais complexo do que nunca. Em meio ao rápido 
crescimento de ambientes digitais agitados e complexos, as ferramentas que a TI 
usou no passado simplesmente não são suficientes para manter tudo em segurança.

As ameaças de segurança também estão em alta e se tornando cada vez mais 
sofisticadas. Os firewalls de perímetro, o padrão de segurança para a infraestrutura 
tradicional, não podem mais mantê-las à distância. Disfarçado de tráfego legítimo, 
o malware pode escapar dos firewalls de perímetro sem ser detectado e se espalhar 
rapidamente antes que as equipes de TI consigam detê-lo. O resultado: as 
organizações estão investindo tempo e dinheiro em uma batalha perdida. 

Quando a única constante é a mudança, é hora de reavaliar como a TI aborda 
a segurança e como ela pode se adaptar para manter dados importantes 
e aplicativos seguros.
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Nada é como antes na 
Era da nuvem móvel
À medida que as empresas começaram a migrar cada vez mais para modelos digitais, 
componentes fundamentais (como aplicativos e infraestrutura) também cresceram 
e mudaram bastante. Além disso, os ataques mal-intencionados se adaptaram e se 
tornaram mais sofisticados também.

• A natureza dos aplicativos mudou 

Uma vez estática e confinada a servidores físicos, os aplicativos agora variam de móvel para distribuídos 

em multicamadas baseados em contêiner e tudo o mais. Os riscos e as exposições variam muito 

em todos os ambientes, e a segurança tradicional, centrada em perímetro, não fornece a visibilidade 

e o controle de que a TI precisa para manter as cargas de trabalho individuais funcionando com 

segurança.

• A natureza da infraestrutura mudou 

A infraestrutura do data center não está mais confinada a uma abordagem local centrada em hardware. 

Servidores, switches e roteadores deram lugar a nuvens privadas. A virtualização deu início a novos 

modelos que aproveitam a capacidade do software para acelerar o desenvolvimento e melhorar 

o desempenho do aplicativo. A infraestrutura do usuário também mudou, de desktops gerenciados 

pela empresa a dispositivos móveis, laptops e Internet das Coisas (IoT, Internet of Things).

• A natureza dos ataques de segurança mudou 
Assim como os aplicativos e a infraestrutura, as ameaças de segurança também 

estão em movimento. À medida que o ciberespaço se tornou armado, surgiram 

novos tipos de ameaças, de hackers a nações hostis e muito mais. Com uma 

proliferação de ferramentas para ajudar os invasores a violar os firewalls de 

perímetro, as ameaças disfarçadas podem entrar facilmente no data center 

e se espalhar pelo tráfego desprotegido de leste a oeste.
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Manter a conformidade é essencial
Não só os aplicativos, a infraestrutura e os ataques de segurança mudaram, mas 
a sobrecarga da conformidade também está crescendo. À medida que os ataques 
se tornam mais frequentes, os órgãos reguladores estão aplicando as regras existentes 
e criando outras novas. As organizações estão fazendo o melhor para proteger os dados 
sensíveis e ficar em conformidade, mas é cada vez mais difícil acompanhar o ritmo.

Os negócios estão enfrentando:

Requisitos rígidos 
específicos do setor, 

como PCI, FISMA, 
ECPA, NIS e HIPAA

Diferenças nas 
regulamentações 

do local para a nuvem

Ameaças avançadas 
e persistentes de fontes 
novas e desconhecidas

A dificuldade de acompanhar o ritmo 

Em um estudo da Forrester, dois terços dos entrevistados relataram que são eficientes 
no cumprimento de padrões de conformidade de dados; ainda quando perguntados sobre 
o progresso na aderência a vários regulamentos de conformidade de dados, eles disseram 
que a conformidade total foi alcançada em menos de 50% de todos os esforços.1

1 Leverage Micro-Segmentation To Build Zero Trust Network, Forrester, julho de 2015
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Violações de segurança 
exigem um custo alto
Desde o combate às ameaças emergentes até a manutenção da conformidade, não 
é surpresa que as organizações de hoje estão gastando mais do que nunca para manter 
seus data centers seguros. Mas parece ser uma batalha perdida, já que as perdas de 
segurança superam os gastos com ela. Um estudo recente revela que o crime cibernético 
representa a causa mais rápida de interrupção de data center, passando de 2% em 2010 
para 22% em 2016.1 Na era digital, esse preço não é sustentável. Isso requer recursos 
que poderiam ser melhor aproveitados em outros lugares e leva embora o lucro. E os 
orçamentos são apenas uma parte do problema. As organizações enfrentam uma forte 
concorrência, e uma perda de reputação ou confiança dos usuários que muitas vezes vem 
com uma violação poderia prejudicá-las de forma permanente. Mesmo que a confiança 
possa ser recuperada, a perda de tempo e dinheiro gastos com a ameaça pode colocar os 
esforços de crescimento e inovação em segundo plano. Simplesmente gastar mais dinheiro 
em segurança não é suficiente para resolver o problema. Deve haver uma transformação 
total na forma como as organizações fazem a abordagem e oferecem segurança.2

2 Cost of Data Center Outages, Ponemon Institute, janeiro de 2016

o custo anual aproximado 
da espionagem cibernética 
em todo o mundo1

US$ 500 
bilhões
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É hora de 
transformação total
Com tantos fatores a considerar, uma coisa é clara: quando 
se trata de segurança, a TI enfrenta um desafio monumental. 
As equipes precisam evoluir a segurança para se adaptar com 
sucesso. Mas por onde elas deveriam começar? 

Vamos dar uma olhada em algumas das principais prioridades 
a serem consideradas: 

• Focar e alinhar os controles aos aplicativos e dados que precisam 
ser protegidos. Os controles corretos podem ajudar a garantir que 
os aplicativos e os dados permaneçam seguros, independentemente 
de onde ou quando eles se deslocam por meio do data center. 

• Fornecer contexto para reduzir a complexidade e o ruído. Com mais 
visibilidade, os líderes de TI podem tomar decisões informadas com base 
em todo o cenário, não apenas em um fragmento. 

• Automatizar a correção e a resposta a incidentes. A automação pode fornecer 
resoluções rápidas e precisas para problemas que, de outra forma, levariam dias 
ou semanas para serem identificados e resolvidos. 
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Uma abordagem transformadora em cada nível 
Para evoluir, as organizações precisam de uma plataforma que alinhe a segurança aos aplicativos e dados que 
estão tentando proteger. Isso pode ser realizado por meio de uma camada de software onipresente independente 
da infraestrutura física subjacente ou da localização. 

Com a plataforma certa, as organizações podem:

Vamos analisar cada uma delas.

Proteger a infraestrutura 
de aplicativos

Proteger a identidade  
e os endpoints

Simplificar a 
conformidade

TRANSFORMAÇÃO DA SEGURANÇA NA ERA DA NUVEM MÓVEL | 6

INTRODUÇÃO  |  DESAFIOS ATUAIS  |  UMA SOLUÇÃO TRANSFORMADORA  |  CONCLUSÃO



Infraestrutura de aplicativos segura
Atualmente, a infraestrutura de aplicativos é dividida entre data centers locais, nuvens 
e aplicativos distribuídos que aproveitam microsserviços. Para manter tudo seguro, 
as organizações precisam de uma solução unificada que ofereça visibilidade e controle, 
e a segurança de rede centrada em perímetro não pode fornecer isso. 

Com uma rede virtualizada, a TI pode: 
• Abstrair a infraestrutura dos aplicativos em execução nela para obter visibilidade 

total e contexto no ambiente

• Permitir a microssegmentação para proteger cargas de trabalho individuais, 
independentemente de onde elas estejam no data center

• Criptografar dados estáticos para uma camada de segurança adicional, oferecendo 
proteção mesmo que caiam em mãos erradas
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Identidade e endpoints protegidos 
Atualmente, as empresas não estão apenas lidando com uma combinação de 
sistemas operacionais; elas também estão conciliando mobilidade, políticas 
de estratégia BYOD e uma explosão de aparelhos conectados (IoT). Com tantos 
endpoints, pode ser difícil monitorar e identificar violações de segurança prováveis 
ou ativas. Os dados sensíveis podem ser colocados em risco de inúmeras maneiras. 

Com uma camada de software unificada que cobre todos os 
usuários e endpoints, a TI pode:
• Proteger todos os endpoints com uma única solução

• Implantar qualquer aplicativo por meio de um catálogo que possui conformidade 
integrada

• Aproveitar a microssegmentação para ampliar a segurança além da VDI (Virtual 
Desktop Infrastructure, Infraestrutura de desktop virtual) e dos endpoints móveis

• Automatizar a correção contra ameaças de segurança
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Conformidade simplificada
Os problemas de conformidade normativa são complexos, e acompanhá-los pode 
ser um enorme desafio. Isso é realmente uma verdade para as organizações que 
estão em rápida transição de data centers locais para abordagens baseadas em 
nuvem, que vêm com um novo conjunto de demandas e regulamentos. É provável 
que o ambiente normativo continue a crescer, e as empresas devem desenvolver 
melhores maneiras de demonstrar a conformidade. Uma abordagem holística da 
segurança pode fornecer a visibilidade que a TI precisa para se manter facilmente 
em conformidade.

Uma rede virtualizada com uma camada de software unificada 
pode ajudar as empresas a:
• Simplificar os processos de conformidade

• Aproveitar os benefícios de ferramentas de terceiros sem arriscar a segurança

• Permitir a visibilidade dentro e fora do local
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Comece já a transformar a segurança > 

Junte-se a nós on-line:

TOME A DECISÃO INTELIGENTE

Uma abordagem melhor 
sobre segurança
Proteger as interações entre usuários, aplicativos e dados é um desafio, mas com as ferramentas 
certas, não é impossível. Ao virtualizar a rede e ativar a automação e a microssegmentação, as 
empresas podem transformar a segurança para proteger seus clientes, seus dados e a si mesmos.

Líder de mercado em tecnologia de virtualização, a VMware transforma a segurança com uma 
camada de software onipresente em toda a infraestrutura de aplicativos e endpoints. Essa 
abordagem holística maximiza a visibilidade, o contexto e o controle para proteger as interações 
entre usuários, aplicativos e dados.

Os profissionais de TI modernos usam as soluções VMware para obter uma visibilidade profunda 
das interações entre usuários e aplicativos e do contexto para entender o que isso significa. Com 
a VMware, as equipes de TI podem parar de gastar a maior parte de seu tempo com esforços de 
conformidade e, em vez disso, se concentrar no que impulsiona o valor real.

A VMware e a Intel transformam a segurança ao fornecer medidas abrangentes de segurança com 
base tanto em software quanto em hardware na infraestrutura e nos endpoints de aplicativos que 
maximizam a visibilidade, o contexto e o controle, a fim de proteger as interações entre usuários, 
aplicativos e dados.
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