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Muitas organizações enfrentam cada vez 
mais desafios para fornecerem a segurança 
adequada e responder aos requisitos de 
acesso dos seus colaboradores remotos, 
num mundo cloud-first. Os colaboradores 
remotos são o grupo ideal para migrar 
para uma solução de segurança nativa 
na nuvem; com um mínimo de esforço, 
é possível oferecer uma redução 
significativa nos riscos e melhorar 
a experiência do usuário.
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Ao avaliar a melhor forma de garantir a segurança dos 
colaboradores remotos, considere estas cinco razões para 
transformar a sua stack de segurança com uma solução 
nativa na nuvem. Este ebook explica os problemas e riscos 
em cada um destes 5 pontos-chaves e como a Netskope 
pode ajudar a resolvê-los. Também o ajuda a avaliar 
a eficácia da sua atual solução de segurança.
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AMEAÇAS BASEADAS NA NUVEM
A nuvem é a nova superfície de ataque. A principal 
forma de ataque baseada na nuvem é o phishing, 
e o seu alvo principal são as credenciais para 
apps de nuvem e webmail dos seus empregados1. 
As antigas defesas de segurança web focadas 
em reputações web para desencadear defesas, 
ou soluções de endpoint que procuram cargas 
maliciosas, estão ultrapassadas.

RAZÃO N.º 1  |  AMEAÇAS BASEADAS NA NUVEM01
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Atualmente, os cibercriminosos querem a sua identidade 
na nuvem mais do que o número do seu cartão de 
crédito. Os ataques de phishing para credenciais SaaS 
(30.8%) ultrapassaram os ataques de phishing a sistemas 
de pagamentos (19.8%) e instituições financeiras (19.4%).

APWG Phishing Trends Activity Report, Q4 2019 - 
https://apwg.org/trendsreports/

FATO:

01
VANTAGEM NETSKOPE 

O Netskope Next Gen Secure 
Web Gateway (NG SWG) protege 
todos os usuários e dispositivos, 
em qualquer localização, 
utilizando a proteção nativa 
na nuvem. A Netskope tem 
a capacidade de descodificar 
o tráfego de milhares de serviços 
e apps na nuvem para analisar 
a atividade, a instância e 
os dados, de forma a fornecer 
uma proteção avançada contra 
ameaças. Os kill chains que 
usam a nuvem vieram para 
ficar. Defesas incapazes 
de descodificar o contexto 
dos serviços de nuvem, apps 
de nuvem e websites, pura 
e simplesmente deixam a sua 
organização cega às ameaças 
de hoje.

AVALIE E TESTE

Teste a sua stack de segurança 
para verificar quantos dos seus 
serviços de nuvem e apps de 
nuvem gerenciados ou não, 
podem ser inspecionados pelo 
seu conteúdo e contexto. 
Certifique-se que tem metadados 
disponíveis, como identidade 
de usuário, tipo de dispositivo, 
aplicação da nuvem, nível de 
risco, instância da aplicação, 
atividade do usuário e dados 
transferidos. Se tiver de investigar 
um ataque de phishing na nuvem 
de uma instância maliciosa 
de uma app de nuvem não 
gerenciada, tem a visibilidade 
e os metadados necessários?

Hoje, as organizações usam normalmente 
mais de 2.400 serviços de nuvem e apps2, 
dos quais mais de 1.600 são conhecidos 
por espalhar ameaças2. 
Há exemplos em todos as fases cyber kill chain de serviços 
de nuvem, de apps de nuvem e alojamento em nuvem 
que são utilizados para evadir defesas antigas. Serviços 
na nuvem conhecidos têm domínios seguros e certificados 
válidos, e podem até ser inclusos em listas de permissões 
para contornar as defesas. Este fator oferece um «tapete 
vermelho» de entrada para ataques a colaboradores remotos, 
que normalmente passam cerca de 89% do dia2 acessando 
a nuvem.

1 APWG Phishing Trends Activity Report, Q4 2019 - https://apwg.org/trendsreports/
2 Netskope Cloud and Threat Report - Fevereiro 2020 
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EXPOSIÇÃO 
E ROUBO 
DE DADOS

Os dados da nuvem estendem-se 
por quatro vetores que podem levar 
à exposição e roubo de dados.

Primeiro, serviços gerenciados em nuvem conhecidos 
e seguros, incluindo Microsoft O�ice 365 e G Suite da 
Google Cloud, estão frequentemente na lista de permissões. 
Assim, os colaboradores remotos podem, por acidente ou 
intencionalmente, mover dados entre instâncias pessoais 
e corporativas destes serviços em nuvem.

Segundo, uma organização tem apenas um número limitado 
de serviços gerenciados na nuvem, normalmente menos de 2%, 
enquanto que os diversos serviços não gerenciados na nuvem 
atingem os 98%. Tanto as unidades de negócios como os 
usuário individuais, adotam livremente apps não gerenciadas 
de nuvem e frequentemente os dados podem circular 
facilmente entre estes serviços.
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VANTAGEM NETSKOPE 

O Netskope NG SWG protege 
os colaboradores remotos utilizando 
prevenção de perda de dados (DLP) 
baseada na nuvem. O Netskope DLP 
tem um conhecimento profundo, 
que inclui conteúdo, contexto, 
instância, categoria e nível de risco, 
de todas as aplicações de nuvem 
utilizadas por uma organização. 
Estas variáveis, não disponíveis 
nas defesas legadas web, podem 
ser utilizadas para criar políticas 
eficazes de proteção de dados 
diretamente na nuvem – sem 
precisarem de interfaces Internet 
Content Adaptation Protocol (ICAP) 
legadas entre web proxies e 
appliances externos para DLP.

A Netskope é uma plataforma 
integrada de segurança de nuvem, 
com políticas unificadas para 
garantir a segurança tanto na 
nuvem como na web. Isto significa 
que as políticas DLP podem ser 
aplicadas em todo o conteúdo 
das páginas web, assim como 
em arquivos e formulários, bem 
como em milhares de serviços 
de nuvem e apps.

AVALIE E TESTE

Teste a sua stack de segurança nos 
quatro vetores; aplique as regras 
e políticas DLP para diferenciar 
entre o upload de dados sensíveis 
para instâncias corporativas versus 
para instâncias pessoais de apps 
garenciadas na nuvem, ou apps 
gerenciadas versus não gerenciadas 
na nuvem. De igual modo, se a sua 
atual stack de segurança possui 
visibilidade de colaboradores 
remotos, consegue fazer o perfil 
do movimento de dados na nuvem 
entre categorias de app de nuvem, 
ou fornecer uma classificação 
de risco para ajudar a selecionar 
e ativar apps de nuvem de menor 
risco para a utilização por parte 
das unidades de negócios e dos 
empregados? 

Terceiro, o movimento de dados entre categorias de aplicações 
de nuvem já se tornou habitual, isto inclui dados que circulam 
entre apps de armazenamento na nuvem, de apps de 
armazenamento na nuvem para apps de colaboração e de apps 
de armazenamento na nuvem para apps de webmail. É preciso 
detectar, e depois gerenciar, o movimento de dados sensíveis 
e privados entre categorias, apps e instâncias indesejáveis.

Quarto e último, sem perceber os riscos associados às 
aplicações de nuvem, é impossível limitar o acesso ou as 
atividades dos usuários, para as apps de nuvem onde estão 
dados em risco de serem comprometidos. O conhecimento 
sobre quais as aplicações de menor risco (por exemplo, 
Microsoft OneDrive, Box) versus aquelas que apresentam maior 
risco (por exemplo, WeTransfer, Zippyshare) ajudará a equipe 
de segurança a definir políticas apropriadas de proteção de 
dados para colaboradores remotos.
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20% dos usuários têm dados sensíveis movimentando-se 
entre apps na nuvem e 37% desses dados incorrem em 
violações de DLP.
Netskope Cloud and Threat Report - Fevereiro 2020

ESTATÍSTICAS:



ACESSO COMPROMETIDO E ANOMALIAS
A identidade e o acesso à nuvem são 
o novo perímetro, por isso não é de 
admirar que o phishing de credenciais 
de acesso à  nuvem seja agora o alvo 
principal dos cibercriminosos, 
muito à frente do phishing a alvos 
de pagamento ou financeiros.

RAZÃO N.º 3  |  ACESSO COMPROMETIDO E ANOMALIAS
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03
VANTAGEM NETSKOPE 

A Netskope oferece análises 
de comportamento de entidades 
e de usuários (UEBA) baseadas 
em metadados ricos, que recolhem 
de usuários remotos, onde quer 
que estejam e quaisquer que sejam 
as aplicações de nuvem e website 
que estejam acessando. A deteção 
de anomalias por machine learning 
do Netskope UEBA, permite detetar 
contas comprometidas, infiltrados 
maliciosos e exfiltração de dados. 
Insights e alertas adicionais são 
fornecidos pela análise de regras 
sequenciais de atividades, 
como download em massa, 
upload em massa, eliminação 
em massa, eventos raros, acesso 
de países de alto risco, múltiplas 
tentativas deos logins e, análise 
de proximidade geográfica. 
Uma pergunta simples para 
fazer à sua equipe de segurança: 
Neste momento, podemos 
detetar ou investigar suspeitas 
de acessos comprometidos ou 
comportamentos anômalos de 
usuário  nas aplicações de nuvem?

AVALIE E TESTE

Teste a sua stack de segurança 
atual, simulando o comportamento 
de uma exfiltração suspeita de 
dados. Descarregue 10 ou mais 
arquivos de uma instância 
corporativa de uma aplicação 
gerenciada na nuvem e, em 
seguida, carregue-os para uma 
instância pessoal de uma aplicação 
não gerenciada na nuvem, aguarde 
20 minutos e depois elimine os 
arquivos da instância pessoal. 
Recebeu algum alerta durante esta 
atividade? Recebeu um único ou 
dois alertas? Poderia impedir este 
comportamento com uma política 
de controle granular?

Quando o phishing é bem sucedido, o passo defensivo 
seguinte da empresa é identificar a utilização dessas 
credenciais comprometidas e, atividades maliciosas 
associadas, o mais rápido possível. A detecção de acesso 
comprometido e comportamentos anômalos, requerem 
metadados ricos recolhidos em milhares de serviços 
e aplicações de nuvem, e um entendimento do contexto 
para modelos e casos de uso de machine learning (ML). 
As defesas legadas, cegas aos serviços na nuvem porque 
não conseguem descodificar o conteúdo e o contexto, 
deixam os colaboradores remotos desprotegidos e 
as operações de segurança sem capacidade para detectar 
ou investigar acessos comprometidos ou anômalos.

RAZÃO N.º 3  |  ACESSO COMPROMETIDO E ANOMALIAS
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Os ataques que usam a  nuvem podem fazer phishing 
de credenciais, através de domínios de confiança 
que têm certificados SSL válidos e capazes de evadir  
defesas de endpoint, porque não existe payload.

LEMBRE-SE:
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CAPACIDADE ELÁSTICA E PERFORMANCE GLOBAL

Os cibercriminosos adotaram a nuvem muito mais 
rapidamente que a maior parte das organizações, muitas 
das quais ainda estão tentando garantir a segurança na 
nuvem, utilizando appliances de segurança web em que 
investiram há muitos anos. Os colaboradores remotos ficam 
geralmente presos (ou têm o tráfego redirecionado de volta - 
backhauled) através de conexões VPN em appliances on 
premises. Estes appliancestêm normalmente uma capacidade 
restrita de armazenamento e processamento, o que obriga 
as equipes de segurança a comprometer as funcionalidades 
de segurança em favor de uma performance aceitável.

04
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Leia a visão da Gartner sobre o futuro da segurança 
nativa na nuvem no relatório, “The Future of Network 
Security is in the Cloud”.
Publicado em 30 de Agosto 2019 - ID G00441737

VISÃO DO ANALISTA:

04 VANTAGEM NETSKOPE 

A Netskope oferece 
microsserviços de segurança 
nativos na nuvem  numa 
plataforma global com 
performance e escala sob 
demanda para inspecionar tráfego 
encriptado, descodificar serviços 
e apps na nuvem, filtrar tráfego 
web e aplicar proteção avançada 
de dados e contra ameaças. 
A Netskope também oferece 
uma infraestrutura de rede global 
de Pontos de Presença (PoPs) 
públicos de alta capacidade 
realização de peering com 
serviços como Amazon Web 
Services (AWS), Microsoft Azure 
e Google Cloud Platform (GCP) — 
garantindo os mais rápidos 
tempos de ida e volta aos serviços 
de Internet para colaboradores 
remotos, onde quer que estejam 
no mundo. Esta infraestrutura 
de rede, chamada NewEdge™, 
garante uma experiência 
de utilizador segura e positiva 
do usuário quando utilizando 
a Netskope Security Cloud.

AVALIE E TESTE

Compare as funcionalidades 
de defesa do seu appliance 
legado com funcionalidades 
de defesa da Netskope. 
Crie os seus próprios testes ou 
utilize a ferramenta de verificação 
de segurança da Netskope — 
netskopesecuritycheck.com

Se os usuários conseguem 
contornar os seus atuais 
controles de segurança quando 
estão fora do escritório, considere 
implementar defesas nativas 
na nuvem. Estas proteções 
podem substituir ou aumentar 
os dispositivos no seu centro 
de dados. Não há razão para 
esperar se os seus colaboradores 
remotos estão sob risco elevado, 
experimente fazer uma prova 
de conceito ou um piloto 
com a Netskope para os seus 
colaboradores remotos.

O tráfego encriptado SSL/TLS (HTTPS) representa agora 
84% do tráfego global2 e defesas eficazes requerem ciclos 
de processamento intensivos para descodificar e inspecionar 
o conteúdo e o contexto da utilização da nuvem e da web. 
Abordagens como o tráfego utilizando listas de permissão 
para tentar melhorar a experiência do usuário, o disparo de 
defesas seletivamente com base no risco ou na reputação, 
ser incapaz de decodificar o formato JSON baseado em 
API no tráfego de nuvem, ou simplesmente permitir que 
colaboradores remotos contornem os controles de segurança, 
são todos grandes riscos num ambiente cloud-first. 
Uma abordagem moderna à segurança para colaboradores 
remotos que seja escalável e ofereça uma experiência de 
utilização ótima, só pode ser alcançada a partir da nuvem.

https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-6QW0Z4A&ct=190528&st=sb
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A migração de aplicações privadas para a nuvem 
pública e a adoção generalizada de aplicações 
de nuvem, estão eliminando a necessidade de 
data centers corporativos. Ao gerir as soluções 
VPN legadas que fazem backhaul para dispositivos 
em data centers tradicionais, introduzem-se 
vários riscos, além de provocar uma experiência 
de utilização complicada e indesejável.

ADOÇÃO DA 
ABORDAGEM 
ZERO-TRUST 

NO ACESSO 
ÀS REDES
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A sua atual solução VPN baseada em dispositivo 
pode escalar para suportar  acesso remoto a todos 
os empregados, se isto vier a ser necessário?

AVALIE:

05 VANTAGEM NETSKOPE 

Garanta a segurança dos usuários 
remotos com soluções de acesso 
à rede zero-trust (ZTNA), com 
a Netskope Private Access (NPA), 
para oferecer acesso direto apenas 
a aplicações autorizadas no data 
center ou nuvem pública. A NPA não 
requer portas ou serviços inbound 
abertos e, por isso, elimina qualquer 
oportunidade de exposição e ataque 
externo. A NPA é uma solução nativa 
na nuvem e extremamente escalável. 
Ao contrário dos dispositivos VPN, 
não há necessidade de se preocupar 
com a concorrência entre usuários 
ou esgotamento de recursos. 
Chegou o momento de considerar 
a substituição de sua solução VPN 
legada por uma ZTNA.

AVALIE E TESTE

Compare aqui a sua experiência VPN 
de trabalho remoto com o Netskope 
Private Access, numa avaliação lado 
a lado. Pense particularmente como 
é complicada a forma como os 
colaboradores remotos acessam 
aplicações privadas em ambientes 
de nuvem pública, utilizando VPNs 
tradicionais de acesso remoto. 
Considere também se a sua atual 
solução baseada em dispositivo e 
o respectivo licenciamento, podem 
escalar para suportar o acesso remoto 
de todos os empregados, se isto vier 
a ser necessário.

A Netskope tem acompanhado 
equipes inteiras de clientes adotarem 
o ZTNA no lugar de soluções VPN 
legadas, em prazos extremamente 
curtos, devido às vantagens na 
experiência de utilização e perações 
de Rede (NetOps). Uma avaliação 
do NPA normalmente pode ser 
implementada em poucas horas 
e proporciona a experiência imediata, 
e em primeira mão, de seus benefícios. 
Tenha em mente que o NPA faz parte 
da mesma plataforma de nuvem 
da Netskope, que oferece todos 
os benefícios descritos neste 
ebook, para garantir a segurança 
de acesso à nuvem e web por parte 
de colaboradores remotos.

Primeiramente, faça o hairpinning de usuários remotos via 
VPNs através de data centers para acessar apps e recursos 
hospedados em ambientes de nuvens públicas, resultará 
numa performance fraca e longos ciclos de ida e volta. 
Segundo, ter portas e serviços abertos para ligações VPN 
em ambientes de rede, oferece uma superfície de ataque 
aberta. E, finalmente, VPNs remotas permitem acesso e, 
ainda mais preocupante, possibilidade de movimentação 
lateral dentro da rede corporativa, a contas comprometidas 
ou infiltrados maliciosos.
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Os colaboradores 
remotos devem ser a 
sua primeira prioridade 
para defesas cloud-first 
nativas na nuvem
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Os colaboradores remotos estão regularmente na nuvem, 
sendo alvo de ameaças que que se aproveitam da nuvem 
enquanto movem livremente dados através de um largo 
conjunto de aplicações e serviços web. Tentativas para realizar 
hairpin acom usuários remotos através de VPNs voltando a 
dispositivos de segurança web, que geralmente capacidade 
restrita, geralmente resultam em alta latência de ponta a ponta 
e numa fraca experiência de utilização.

A solução? Destaque seus colaboradores remotos do todo 
e ofereça-lhes a segurança específica de que eles precisam, 
utilizando um Next Gen Secure Web Gateway (NG SWG), nativo 
na nuvem e disponível em todo o mundo. Utilize a Netskope 
para controlar o acesso à web, oferecer proteção aos dados 
e contra ameaças, descodificar milhares de serviços e apps 
na nuvem para criar políticas de controle por usuário, por app 
na nuvem, por categoria de app na nuvem, por instância de 
app na nuvem, por nível de risco, por atividade do utilizador, 
por conteúdo de dados e muito mais. Finalmente, proporcione 
aos colaboradores remotos acesso direto e seguro a data 
centers corporativos e ambientes de nuvens públicas, 
utilizando o Netskope Private Access, uma solução ZTNA 
que também faz parte das funcionalidades integradas da 
plataforma Netskope.

Num dia típico 
nas empresas de 
hoje, cerca de 33% 
dos empregados 
estão em trabalho 
remoto, e em 
média espalhados  
por mais de 8 
localizações1.

1 Netskope Cloud and Threat Report - Fevereiro 2020



Para mais informações
A Netskope pode ajudá-lo a garantir a segurança dos seus colaboradores remotos, 
onde quer que estejam. Para mais detalhes, por favor contate o seu representante 
de vendas Netskope ou parceiro local ou, consulte as seguintes páginas:

Protegendo Colaboradores Remotos:
https://www.netskope.com/solutions/securing-remote-workers

Vá para além das VPNs:
https://www.netskope.com/solutions/virtual-private-networks

O perímetro das redes está se dissolvendo. É necessário um novo perímetro capaz de proteger dados e usuários em todo lugar, sem introduzir 
atritos ao negócio. Os serviços de segurança na nuvem da Netskope oferecem uma incomparável visibilidade e proteção aos dados e contra 
ameaças em tempo real no acesso a serviços de nuvem, websites ou apps privadas, de qualquer lugar ou dispositivo. A Netskope compreende 
a nuvem como ninguém e oferece segurança centrada em dados de uma das maiores e mais rápidas redes do mundo, dotando as maiores 
organizações com o equilíbrio certo entre a proteção e a velocidade de que precisam para garantir a agilidade dos seus negócios, e assegurar 
a sua transformação digital. Reimagine o seu perímetro com a Netskope.

netskope.com
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