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A pandemia acelerou a adoção de modelos de trabalho híbridos 

centrados em redes, data centers e aplicações baseadas em nuvem. 

Embora 63% das empresas com altas taxas de crescimento tenham 

implantado o trabalho híbrido,  essa abordagem pode ser desafiadora 

para equipes de rede e segurança que não estejam bem preparadas. 

Redes domésticas não confiáveis e de alta latência podem afetar a 

produtividade do usuário e podem ocorrer falhas de segurança  em 

decorrência da falta de conhecimento sobre a nuvem. Enquanto isso, 

sistemas legados de rede e segurança caros e complexos oferecem 

mais uma barreira para a adoção. Por esses e outros motivos, 

aproveitar os recursos de security service edge (SSE), como parte 

de uma arquitetura secure access service edge (SASE), é fundamental 

para implementações híbridas bem-sucedidas.

1 Fonte: Accenture https://www.accenture.com/us-en/blogs/business-functions-blog/hybrid-workforce
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Garantir desempenho de rede, experiência do usuário e segurança robustos01|
Garantir desempenho de rede, 
experiência do usuário  
e segurança robustos

Com o trabalho híbrido, as equipes de segurança 

devem encontrar equilíbrio entre segurança 

e desempenho da rede/experiência do usuário. 

Isso ocorre porque qualquer impacto nos usuários 

cria o risco de que eles procurem maneiras de 

contornar os controles de segurança. As soluções 

de segurança legadas afetam negativamente 

a experiência do usuário porque são isoladas, 

o que adiciona latência à rede, ou são centralizadas, 

o que significa que o tráfego deve ser roteado 

pela stack de segurança do perímetro e utilizar 

tecnologias lentas e desatualizadas, como MPLS 

e VPN. 
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Procure os seguintes recursos SASE 
para gerenciar este caso de uso:

A arquitetura nativa da nuvem onipresente, 
com data centers globais elimina a 
necessidade de que o tráfego remoto seja 
roteado pela rede central para inspeção de 
segurança. Em vez disso, uma arquitetura 
nativa da nuvem permite que a inspeção 
de segurança seja incorporada em padrões 
de tráfego direct-to-Internet simplificados 
que reduzem a latência. Além disso, uma 
plataforma SSE convergente, que compõe 
a stack de segurança necessária para SASE, 
permite uma abordagem de “passagem 
única” que realiza todas as inspeções de 
segurança em um só lugar, tornando a 
segurança transparente para a experiência 
do usuário como um “bump-in-the-wire” 
eficiente e de baixa latência.

O zero-trust network access (ZTNA) fornece 
outro meio para garantir que o tráfego não 
precise ser roteado de volta para a rede 
corporativa. Usando o ZTNA, as equipes de 
segurança e de redes podem permitir acesso 
eficiente e seguro a aplicações privadas, 
sejam eles residentes na rede corporativa 
ou na nuvem. 

Os recursos de segurança de borda 
também ajudam a reduzir a latência da rede 
e aumentam a confiabilidade geral da rede. 
Procure plataformas nativas da nuvem que 
permitem computação completa em todos os 
pontos de serviço para processamento inline, 
em tempo real e em escala, e que tenham 
parcerias de direct peering com provedores 
de nuvem, redes de distribuição de conteúdo 
e SaaS para melhorar o desempenho. 

A forte integração com soluções SD-WAN 
(software-defined wide-area network) 
significa que é possível eliminar conexões 
MPLS lentas e caras que forçam todo 
o tráfego das filiais a passar pela rede 
corporativa. Em vez disso, seus usuários 
podem se beneficiar de conectividade 
de banda larga “direct-to-Internet”, rápida 
e acessível para aplicações da Web e em 
nuvem, aumentando sua produtividade.

As ferramentas de Digital Experience 
Management (DEM) fornecem para as 
organizações visibilidade granular de ponta 
a ponta das atividades do usuário, com 
insights acionáveis sobre o desempenho da 
rede e das aplicações, facilitando a solução 
de problemas e a otimização da experiência 
do usuário. Com recursos DEM, você pode 
garantir que a segurança de nuvem forneça 
a proteção necessária sem comprometer 
o desempenho.

Garantir desempenho de rede, experiência do usuário e segurança robustos
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Manter a visibilidade  
e o controle na nuvem

As arquiteturas de segurança legadas têm 

dificuldade em manter a visibilidade e o controle 

da segurança à medida que as aplicações e os 

dados migram para a nuvem. Com o trabalho 

híbrido, as organizações precisam reduzir o risco 

de segurança adicional ao permitir que dispositivos 

não gerenciados e redes domésticas/públicas 

acessem recursos corporativos. As equipes de rede 

não podem permitir que os controles de segurança 

afetem o desempenho da rede e, como resultado, 

algumas estão optando por ignorar os controles 

de segurança, expondo as empresas ao risco. 
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Procure os seguintes recursos SSE para gerenciar 
este caso de uso em uma arquitetura SASE:

Tecnologias de proteção de dados 
integradas que se estendem para onde 
os dados residem, monitoram e impedem 
que dados confidenciais sejam acessados 
e carregados por trabalhadores remotos 
para aplicações em nuvem ou sites 
não gerenciadas.

Tecnologias de proteção contra ameaças, 
incluindo sandboxing e isolamento de 
navegador remoto, que detectam e impedem 
até mesmo os ataques mais avançados. 
Procure ferramentas capazes de detectar 
e impedir malware de ameaças habilitadas 
na nuvem em todo o ambiente de trabalho 
híbrido e em tempo real. A abordagem 
certa ajudará a controlar a exfiltração de 
dados e as ameaças internas, alertar sobre 
comprometimento de contas e destacar 
o comportamento anormal de usuários.

Tecnologias de gerenciamento de risco 
que avaliam e melhoram automaticamente 
as posturas de segurança na nuvem das 
organizações. Essas ferramentas devem 
ser capazes de verificar toda a gama de 
aplicações e serviços em nuvem corporativos 
para entender o conteúdo e o contexto, 
como instâncias corporativas versus pessoais, 
risco de aplicações e confidencialidade 
de dados, permitindo controles adaptativos 
que atendam às necessidades precisas 
da organização.

Análise comportamental avançada 
com modelos de IA/ML tem o potencial 
de detectar ameaças desconhecidas e 
padrões comportamentais anormais ocultos 
nos dados da rede, o que a torna indispensável 
em qualquer solução de segurança cibernética 
abrangente para trabalho híbrido. O segredo 
do sucesso é encontrar uma solução capaz 
de capturar todas as atividades do usuário 
em aplicações SaaS, infraestrutura em nuvem 
e sites que os usuários visitam. 

Recursos de proxy reverso que permitem 
que dispositivos não gerenciados acessem 
recursos corporativos sem comprometer a 
segurança corporativa. Esse recurso fornece 
uma zona de buffer entre dispositivos 
externos e sistemas internos, de modo que 
os funcionários remotos não possam acessar 
diretamente a rede sem primeiro serem 
verificados pelo proxy reverso. 

O zero-trust network access (ZTNA) fornece 
acesso altamente granular a aplicações e 
recursos, reduzindo o risco de movimentação 
lateral provocada pela concessão de acesso 
a toda a rede a usuários de VPN. Ao contrário 
das VPNs, o ZTNA fornece acesso contextual 
e otimizado para aplicações de risco, em 
vez de acesso irrestrito à rede. Com uma 
arquitetura de conectividade “de dentro 
para fora”, o ZTNA minimiza a área geral da 
superfície de ataque eliminando a exposição 
de protocolos e serviços à Internet pública.

Manter a visibilidade e o controle na nuvem



8

Proteger contra ameaças da web e SaaS habilitado na nuvem03|
Proteger contra ameaças da web e SaaS 
habilitado na nuvem

Conforme o trabalho híbrido incorpora aplicações, 

dados e usuários fora do perímetro da rede, a 

nuvem se torna a nova superfície de ataque para 

as empresas. Os próprios criminosos cibernéticos 

adotaram  e estão usando a nuvem para distribuir 

ameaças. Aproveitando domínios confiáveis, 

certificados válidos e instâncias dos mesmos 

aplicações gerenciadas que as próprias empresas 

usam, essas ameaças podem passar facilmente 

despercebidas. Todos os estágios da cadeia 

de cyber kill agora são habilitados para nuvem, 

desde o reconhecimento até a exfiltração e 

persistência de dados.
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Procure os seguintes recursos SSE 
para gerenciar este caso de uso:

A proteção avançada contra ameaças 
fornece várias defesas para detecção após 
a conclusão de todas as verificações de 
prevenção possíveis, incluindo desofuscação 
e descompactação recursiva de arquivos, 
análise de pré-execução e heurística, 
sandboxing bare-metal, análise de machine 
learning, além de análise de comportamento 
para detectar ameaças internas, 
comprometimento de contas e exfiltração 
de dados.

Credenciais de acesso nos formulários— 
considerando que identidades, aplicações 
e dados são as novas instâncias de controle 
de segurança, não é surpresa que os ataques 
cibernéticos se concentrem no roubo de 
credenciais e no uso de ataques de força 
bruta para acesso. Utilize cloud DLP para 
determinar se as credenciais de login são 
postadas em formulários da Web indesejados 
criados por criminosos cibernéticos e 
se passando por aplicações e instâncias 
gerenciadas confiáveis. Esse tipo de phishing 
na nuvem engana facilmente as defesas 
legadas de endpoints, email e Web.

O compartilhamento de inteligência contra 
ameaças é outro benefício da convergência 
de tecnologia na nuvem (veja acima), onde 
os vários elementos de uma solução SSE 
podem compartilhar inteligência, tornando 
mais provável que as ameaças baseadas na 
nuvem sejam descobertas. Além disso, os 
investimentos em feeds de inteligência contra 
ameaças podem ser automatizados para 
compartilhamento com ferramentas como 
Cloud Threat Exchange (CTE), e as empresas 
podem evitar sobrecarregar sua configuração 
de filtragem da Web.

A pesquisa de ameaça na nuvem fornece 
foco em ameaças habilitadas para nuvem e 
requer visibilidade de dados e contexto em 
aplicações e serviços em nuvem para tráfego 
de usuários. Se a sua solução de segurança 
legada não conseguir ver os dados na 
aplicação em nuvem, é improvável que a 
ameaça seja descoberta.

Proteger contra ameaças da web e SaaS habilitado na nuvem
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Impedir exposição de dados, 
roubo e ameaças internas

Como os ambientes de trabalho híbridos exigem 

a migração de dados para a nuvem, o contexto 

de dados é um princípio fundamental de SSE, 

em uma arquitetura SASE. As defesas legadas não 

conseguem ver os fluxos de dados em aplicações 

gerenciadas ou não gerenciadas, e os serviços de 

nuvem ficam aquém desse caso de uso. Além disso, 

sem entender o risco associado às aplicações 

de nuvem, é impossível limitar o acesso, ou as 

atividades dos usuários, para essas aplicações 

na nuvem onde os dados podem estar em risco 

de comprometimento.
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Procure os seguintes recursos SASE 
para gerenciar este caso de uso:

A arquitetura de passagem única  
(single-pass) permite aplicar proteção de 
dados à Web, às aplicações gerenciadas, 
às aplicações não gerenciadas, ao tráfego 
de usuários de nuvem pública de IaaS 
e às aplicações personalizadas em um 
único local e com uma única passagem. 
Isso inclui políticas contextuais, modelos 
de conformidade, correspondência 
exata de dados, impressão digital com 
um grau de semelhança e mais de 
3.000 identificadores de dados para mais 
de 1.400 tipos de arquivos.

Os controles de proteção de dados 
reduzem a área de superfície antes de 
invocar o DLP bloqueando sites maliciosos 
e arriscados, bloqueando aplicações 
de alto risco, bloqueando uploads para 
aplicações e instâncias não gerenciadas e 
restringindo atividades de compartilhamento 
a domínios aprovados.

O cloud DLP avançado fornece a capacidade 
de aplicar cloud DLP a dados em movimento 
para dispositivos gerenciados por meio 
de proxy de encaminhamento, dados 
em movimento para dispositivos não 
gerenciados por meio de proxy reverso e via 
API para dados em repouso em aplicações 
gerenciadas. Procure uma ferramenta de 
DLP que forneça um amplo entendimento 
de conteúdo, contexto, instância, categoria 
e o nível de risco das aplicações em nuvem 
que estão sendo usadas. Essas variáveis, 
não encontradas em defesas da Web legadas, 
podem ser usadas para criar políticas eficazes 
de proteção de dados diretamente na nuvem.

Impedir exposição de dados, roubo e ameaças internas
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Obter redução de custos  
e eficiência operacional

Conforme o trabalho híbrido se torna padrão, o 

custo e a complexidade da segurança ameaçam 

sair do controle. A organização média gerencia 

76 ferramentas de segurança diferentes e, 

sempre que surge uma nova ameaça ou alteração 

de TI, ela precisa considerar a adoção de mais uma 

ferramenta. Além do aumento do custo da solução, 

há a necessidade de mais pessoas e tempo para 

gerenciar a segurança em ferramentas, políticas 

e relatórios separados. Enquanto isso, as empresas 

estão procurando migrar de tecnologias MPLS 

e VPN de alto custo para SD-WAN, mas têm 

dificuldade em fazer isso devido à falta de 

segurança integrada. 

2 Fonte: https://www.infosecurity-magazine.com/news/organizations-76-security-tools/

https://www.infosecurity-magazine.com/news/organizations-76-security-tools/
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Procure os seguintes recursos SASE 
para gerenciar este caso de uso:

Security Convergência da tecnologia na 
nuvem — particularmente a convergência 
de sistemas de secure web gateway (SWG), 
cloud access security broker (CASB), data 
loss prevention (DLP), ZTNA e Firewall-as-a-
Service (FWaaS) — simplifica drasticamente 
o processo de compra e instalação as para 
empresas, enquanto otimiza o gerenciamento 
contínuo de soluções por meio de um agente 
comum e um console de gerenciamento. 
Enquanto isso, o gerenciamento unificado de 
políticas possibilitado por essa convergência 
simplifica muito o processo administrativo. 

A integração de SD-WAN permite que as 
organizações obtenham enormes reduções 
de custos eliminando a necessidade de 
conexões MPLS lentas, ineficientes e caras 
nas filiais, em favor de uma banda larga 
rápida e acessível, ao mesmo tempo em 
que reduzem o custo de uma extensa 
conectividade HQ WAN. A integração de 
tecnologias SWG com SD-WAN garante que 
você possa proteger seu tráfego da Web, 
na nuvem e SaaS conforme migra para 
o modelo de rede mais econômico.

O zero-trust network access (ZTNA) elimina 
a necessidade de clients VPN pesados para 
trabalhadores híbridos e reduz ainda mais 
os custos na rede HQ na forma de largura 
de banda e infraestrutura de VPN. Além disso, 
com a descoberta de aplicações e API para 
automação, o ZTNA simplifica ainda mais as 
operações de gerenciamento de aplicações 
privadas, provisionamento de acesso de 
usuários e manutenção contínua.

Obter redução de custos e eficiência operacional
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Resumo

A partir de agora, uma parte significativa da força de 

trabalho vai operar fora de um escritório corporativo, 

com a expectativa de poder trabalhar e acessar 

informações de qualquer dispositivo e local. De fato, 

estima-se que 50% da força de trabalho dos EUA vão 

trabalhar em casa a longo prazo, à medida que os 

empregadores adotarem a flexibilidade e a conveniência 

do trabalho híbrido. À medida que essa mudança se 

consolidar, as empresas precisarão estabelecer a base 

tecnológica certa. Aqui, aproveitando os recursos de 

SSE como parte de uma estratégia SASE, as empresas 

podem transformar suas filiais com uma arquitetura de 

nuvem que se integra perfeitamente à segurança com 

A aplicação dos recursos SASE significa que empresas que 
adotem trabalho híbrido e que priorizam a nuvem não precisam 
abrir mão de desempenho ou produtividade para ter segurança.

uma SD-WAN eficiente e econômica para se alinhar 

perfeitamente às arquiteturas que priorizam a nuvem 

da empresa moderna.

Além da filial, os recursos de SASE também podem 

ajudar a proteger e capacitar os trabalhadores em 

locais remotos e em casa, estabelecendo uma estrutura 

de nuvem onipresente que permite acesso rápido, 

fácil e seguro à Web, à nuvem e às aplicações privadas 

de qualquer dispositivo ou local. Como resultado, 

as empresas poderão tornar seus negócios mais ágeis, 

reduzir os riscos à segurança e simplificar as operações 

para diminuir o custo total de propriedade. 

3 Fonte: https://www.inc.com/bill-murphy-jr/a-stanford-economist-who-studiesremote-

work-says-half-of-allworkers-will-make-thisbig-change-in2022.html

https://www.inc.com/bill-murphy-jr/a-stanford-economist-who-studiesremote-work-says-half-of-allworkers-will-make-thisbig-change-in2022.html
https://www.inc.com/bill-murphy-jr/a-stanford-economist-who-studiesremote-work-says-half-of-allworkers-will-make-thisbig-change-in2022.html
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Mais informações 

A Netskope, líder global em segurança cibernética, está redefinindo a 

segurança na nuvem, dos dados e da rede para ajudar as organizações 

a aplicar os princípios de Zero Trust para proteger os dados. 

A plataforma Netskope Intelligent Security Service Edge (SSE) é rápida, 

fácil de usar e protege pessoas, dispositivos e dados em qualquer lugar. 

Saiba como a Netskope ajuda os clientes a estarem preparados 

para tudo em sua jornada SASE, acesse netskope.com.
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