
SEGURANÇA DE 
TI: DE SOLUÇÕES 
PONTUAIS A UMA 
ABORDAGEM 
INTEGRADA
Elimine lacunas e reduza riscos com 
uma plataforma unificada



A única certeza é a mudança
O cenário de segurança atual é altamente complexo e evolui rapidamente. 
Sejam ameaças sofisticadas ou comportamentos de clientes que ameacem 
dados, a TI tem o desafio único de proteger os negócios sem atrasá-los.

A transformação digital está ocorrendo em ritmo acelerado. 
Como os negócios e os clientes adotam novos modelos digitais para produtos 
e serviços, a TI deve gerenciar o fluxo de dados em uma série de dispositivos 
e localizações geográficas.

As ameaças à segurança cibernética crescem cada vez mais. 
Os invasores são habilidosos e conseguem desenvolver novas formas de 
combater medidas tradicionais de segurança da TI. Uma violação ou falha 
não só representa um alto custo de curto prazo, mas também coloca em 
risco a reputação da empresa.

A pressão por conformidade está crescendo.
Com mais ataques cibernéticos, entidades reguladoras revelam logo alterações 
e novos padrões de conformidade. Seja em regulamentações de setores 
específicos ou em leis abrangentes, a conformidade é uma prioridade para 
organizações de TI de diferentes portes.
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O crime cibernético 
representa a causa de 
maior crescimento das 
interrupções de data 
centers, com aumento 
de 2% em 2010 para 
22% em 2016.1

1. Cost of Data Center Outages, Ponemon Institute, janeiro de 2016
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Os diversos componentes 
de segurança de TI
A segurança moderna é multidimensional. A TI precisa considerar diferentes tipos de proteção 
necessários de acordo com o usuário e a situação. Quatro áreas principais de destaque:

Sistema de redes. A rede sempre teve um papel relevante na segurança. Agora, ela 
é ainda mais importante, pois as redes virtuais percorrem o data center e a nuvem 
pública, dando suporte a cargas de trabalho independentes de hardware.

Aplicativos. Para definir uma segmentação eficaz do data center e uma política de 
segurança, é necessário compreender as dependências e o comportamento dos 
aplicativos. O mapeamento dessas dependências cria uma linha de base para definir 
uma política eficaz e monitorar desvios em relação à política.

Gerenciamento unificado de endpoints (UEM). Também chamada Gerenciamento 
corporativo de endpoint (EMM), esta área visa proteger endpoints, sejam 
aplicativos ou dispositivos, independentemente da propriedade, enquanto 
mantém a privacidade dos funcionários.

Infraestrutura de desktop virtual (VDI). A proteção de desktops virtuais 
e aplicativos publicados é essencial para a força de trabalho altamente 
distribuída de hoje. A VDI deve oferecer políticas de segurança que 
acompanhem dinamicamente os usuários finais em dispositivos 
e localidades.

Diante de tantos desafios de segurança e requisitos a serem 
tratados, é difícil saber por onde começar.
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Vamos analisar as três separadamente.

A importância de uma abordagem coesa 
Acompanhar o ritmo da segurança moderna pode ser uma tarefa complexa, cara e demorada. Tentar 
aglutinar soluções pontuais não é a resposta; isso só gera mais complicações, alertas e tarefas. Uma 
aglomeração de abordagens pode gerar ainda mais vulnerabilidades, representando um alto risco 
para os negócios.

A TI precisa de uma abordagem integral da segurança que atenda a todas essas áreas e muito mais. 
Uma plataforma unificada pode ser facilmente dimensionada com os negócios, tratando o risco 
e a exposição de forma holística.

Uma abordagem de segurança integrada é:

DIMENSIONÁVEL AUTOMATIZADAMODERNA
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MODERNA
Resolva problemas de segurança progressivos com modernização 
A infraestrutura tradicional centrada em hardware é um risco na era digital. Além 
de depender de um trabalho manual e demorado, ela não permite que a TI reaja 
rapidamente ao cenário de ameaças crescentes.

Uma infraestrutura modernizada e definida por software garante uma flexibilidade 
de adaptação à medida que surgem novas ameaças e desafios de segurança. Uma 
infraestrutura moderna aborda gerenciamento de identidade e acesso, gerenciamento 
de mobilidade corporativa, sistema de redes, virtualização e serviços de computação 
em nuvem. Todos esses componentes são essenciais para a empresa digital.

Busque uma infraestrutura que permita:

• Proteger usuários em qualquer lugar. Agrupe a identidade e integre-a com 
mobilidade. Dessa forma, os usuários estarão protegidos ao transitar entre 
locais e dispositivos.

• Proteger todos os endpoints. Estenda a segurança para além do data center, 
desde dispositivos móveis até produtos de IoT, acessórios e contêineres. 

• Proteger a infraestrutura de aplicativos. Implante aplicativos por meio de 
um catálogo e alinhe controles de segurança com aplicativos, criptografando 
dados em repouso.
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DIMENSIONÁVEL
Aumente a agilidade com uma solução dimensionável 
Não parece viável ou eficaz continuar criando novas soluções de segurança para lidar com diferentes 
tipos de vetores de ataque e ameaças. As equipes de segurança atuais devem implementar soluções 
dimensionáveis que permitam respostas rápidas e redução de riscos, mesmo com o aumento de invasores.

Não existe uma abordagem universal quando se trata de segurança, pois as necessidades variam de 
acordo com o setor, os usuários finais e os pontos de estresse em potencial. Você precisa de uma 
plataforma que possa ser personalizada de acordo com as suas necessidades e oferecer várias linhas 
de defesa para diversas linhas de ataque.

Uma solução de segurança dimensionável se estende para além do data center, atendendo cada usuário, 
endpoint e componente de infraestrutura em diferentes locais. Esta abordagem onipresente ajuda você 
a manter o controle e permite incorporar a segurança conforme necessário.
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AUTOMATIZADAS
Garanta proteção contínua com automação
Para manter ambientes seguros em usuários e endpoints, é preciso 
exercer vigilância contínua 24 horas por dia. A automação ajuda 
a resolver esse problema, permitindo implantar rapidamente serviços 
de segurança que ultrapassam fronteiras organizacionais e geográficas.

A automação de tarefas essenciais, como proibir acesso, corrigir 
e fazer microssegmentação, contribui para deter invasores e impedir 
potenciais violações de dados, permitindo que sua equipe se concentre 
no que é mais importante. Os serviços de segurança automatizados 
também detectam anomalias e indicam ameaças em potencial que, 
de outra forma, passariam despercebidas.

Atualmente, a automação é uma ferramenta essencial para qualquer 
organização de TI, pois ajuda a manter altos padrões de segurança 
sem mexer muito no orçamento.
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Como a VMware aborda a segurança
A VMware acredita que a segurança deve estar em todos os lugares. Líder em virtualização 
no setor, a VMware incorpora a segurança na camada de software, tornando-a persistente 
e difundida em dispositivos, usuários e endpoints, desde o data center até os ambientes 
multi-cloud.

A tecnologia de virtualização da VMware permite criar um nível local de separação 
para ajudar a melhorar a segurança, possibilitando formar diferentes “zonas” com 
base no nível de confiança para proteger informações sensíveis.

As soluções VMware ajudam você a:
• Acompanhar a transformação digital

• Prever e reagir a ameaças à segurança cibernética

• Estar em conformidade com constantes mudanças  
nas leis e regulamentações
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Soluções de segurança da VMware
A VMware oferece vários produtos para ajudar organizações a lidar com novas e futuras 
ameaças de segurança:

VMware Workspace ONE™ 
Uma plataforma de espaço de trabalho digital que fornece 
e gerencia qualquer aplicativo em qualquer dispositivo de 
maneira simples e segura, integrando controle de acesso, 
gerenciamento de aplicativos e gerenciamento de endpoints 
em várias plataformas.

VMware NSX® 
Uma plataforma de virtualização de redes e segurança 
que permite criar redes inteiras no software. Todos os 
componentes de rede podem ser provisionados em minutos, 
e a microssegmentação pode ser usada para isolar cargas 
de trabalho específicas para aumentar a segurança.

VMware Horizon® 
A plataforma mais usada em desktops virtuais e aplicativos. 
A Horizon permite fornecer aos usuários finais acesso 
a todos os desktops virtuais, aplicativos e serviços on-line 
por meio de um único espaço de trabalho digital.

VMware AppDefense™ 
Um produto de segurança de endpoints do data center 
que protege os aplicativos executados em ambientes 
virtualizados. Em vez de procurar ameaças, o AppDefense 
sabe como os aplicativos devem funcionar e monitora 
quaisquer alterações no estado esperado que possam 
indicar uma ameaça. Quando uma ameaça é detectada, 
o AppDefense responde automaticamente.
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Fortaleça suas defesas 
na era digital
Uma estratégia de segurança rigorosa agrega valor imediato aos negócios. E a VMware pode ajudar 
você a desenvolvê-la. Graças a uma camada de software onipresente que integra a segurança em 
aplicativos e endpoints, a VMware oferece as soluções necessárias para avançar com confiança.

A VMware e a Intel transformam a segurança ao oferecer medidas de segurança abrangentes com 
base em software e hardware em infraestrutura e endpoints de aplicativos, maximizar a visibilidade 
e o contexto da interação entre usuários e aplicativos, alinhar controles e políticas de segurança aos 
aplicativos protegidos e permitir a inserção de serviços de segurança adicionais de terceiros para 
oferecer uma proteção mais inteligente.
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Aprenda como a VMware pode ajudar 
você a transformar a segurança > 

Junte-se a nós on-line:

COMECE HOJE MESMO

http://www.vmware.com
http://www.vmware.com/br
http://www.vmware.com/go/patents
https://www.vmware.com/br/it-priorities/transform-security.html
https://twitter.com/VMware
https://www.facebook.com/vmware/
https://blogs.vmware.com/transform-security/

