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A sua arquitetura está SASE‑ready?

Desafio do mercado

As empresas de TI estão vivendo alterações dramáticas e reestruturando o modo como os seus empregados, 
aplicações TI e dados são implementados e utilizados. As iniciativas tomadas na transformação digital 
aceleraram a migração de dados corporativos para a nuvem e, para complicar, um grande número de 
empregados passaram a trabalhar em mobilidade, mantendo a necessidade de acessos seguros e de uma 
experiência de utilização satisfatória. Durante este processo, as empresas começaram a perceber que as 
suas redes físicas e infraestruturas de segurança tinham de evoluir para conseguir proteger ambientes 
com fronteiras cada vez menos definidas. Os serviços na nuvem, de segurança e redes, estão rapidamente 
caminhando para uma convergência, criando um novo modelo onde a segurança e a rede já não se materializam 
em pequenos aparelhos e dispositivos, mas são fornecidos como software, a par de outras aplicações na 
nuvem. Como resultado, as organizações podem contar com um ambiente na nuvem mais simples e baseado 
na consolidação das diversas tecnologias de segurança, bem com uma experiência de utilização melhorada 
com custos reduzidos. 

Recentemente, a Gartner criou o termo “SASE” (Secure Access 
Service Edge) para descrever esta estrutura emergente de segurança 
e redes. O modelo SASE da Gartner responde às alterações no 
panorama de segurança, fruto das recentes transformações digitais, 
nas quais os usuários, dados e aplicações estão cada vez mais 
fora dos centros de dados para se alojarem na nuvem, obrigando 
a uma nova forma de gestão e proteção. Serviços de segurança 
essenciais, como Secure Web Gateways (SWG), Cloud Access 
Security Brokers (CASB), Data Loss Prevention (DLP), Advanced Threat 
Protection (ATP), convergiram para este modelo nativo de nuvem 
utilizando uma rede global com alta capacidade e baixa latência 
para uma experiência otimizada do usuário. 

A Netskope foi destacada como sendo líder no Relatório da Gartner 
“The Future of Network Security is in the Cloud”, que descreve a 
sua pesquisa, análise e recomendações. A Netskope desenvolveu 
uma plataforma de segurança nativa na nuvem e SASE‑ready, capaz 
de se escalar dinamicamente e fornecer serviços de segurança às 
empresas e aos seus usuários em todo o mundo.  

A VISÃO DA NETSKOPE 
DEMONSTRA CLARAMENTE 
UM RECONHECIMENTO 
DA IMPORTÂNCIA DO 
MERCADO EMERGENTE 
SASE, E ESTÁ MAIS À 
FRENTE NESSE CAMINHO 
DO QUE QUALQUER OUTRO 
FORNECEDOR CASB.

Gartner Magic Quadrant for 
Cloud Access Security Brokers, 
Outubro 2019, pelos analistas 
Steve Riley e Craig Lawson 
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Pilares de Valor SASE

Segundo a Gartner, ao procurar uma arquitetura SASE‑ready, os líderes em segurança TI devem ter em conta 
os seguintes pontos:

• Utilize uma arquitetura nativa de nuvem: Perceba como o SASE estimula a transformação digital, oferecendo 
mais velocidade, agilidade e disponibilidade. Deixe a gestão de caixas de segurança e mude as suas 
operações para a prestação de serviços baseados em políticas de segurança integrados através de ambiente 
nativo na nuvem e baseado em microsserviços.

• Consolide as defesas de segurança: Considere convergir as tecnologias de segurança na nuvem e da rede 
para simplificar a configuração e operações e reduzir custos (isto é, SWG, CASB, ZTNA, DLP). 

• Siga um modelo centrado em dados: Implemente controles sensíveis ao contexto para detetar e impedir 
prontamente movimentos de dados sensíveis de/para a rede e nuvem, bem como entre instâncias pessoais 
ou corporativas das apps da nuvem. 

• Proteja‑se de ameaças geradas na nuvem: O cenário de ameaças é hoje muito diferente do que era há anos. 
Agora dominam as ameaças vindas da nuvem, como o phishing. Obtenha conhecimento sobre ameaças em 
nuvem e combine recursos de inspeção para ameaças e dados para criar uma solução eficiente de inspeção 
em paralelo.

• Atualize a sua estratégia de acesso remoto: As VPN legadas que precisam de hairpinning para o escritório 
principal são ineficazes, dispendiosas e difíceis de manter. Considere adotar uma abordagem zero‑trust 
na qual consiga interligar com segurança usuários e aplicações, onde quer que estejam, em vez de 
simplesmente fornecer um acesso menos seguro à rede.

• Use uma rede de borda global e robusta: Como os provedores de serviços de nuvem e internet oferecem 
redes baseadas em eficiência de custos, é melhor considerar uma arquitetura SASE‑ready que forneça uma 
rede de alto desempenho e alta capacidade em todo o mundo, sem comprometer a segurança. Verifique 
a infraestrutura de rede oferecida pelo seu fornecedor de segurança para garantir se está realmente 
SASE‑ready e se é capaz de suportar comunicações que dependem em grande parte da nuvem. Se estiver 
usando Software‑defined Wide Area Network (SD‑WAN), conecte‑se a esta rede de borda para obter maior 
eficiência e desempenho.

• Integre os controles da nuvem: Como referido anteriormente, enquanto a consolidação de tecnologias de 
segurança como CASB, SWG, CSPM e outras são essenciais para estar SASE‑ready, é igualmente importante 
convergir e integrar as ferramentas de gestão e administração para reduzir complexidade e aumentar 
a eficiência. As soluções com consoles e interfaces de usuário verdadeiramente integradas, assim como 
clientes (agentes) endpoints integrados, oferecem simplicidade em vez de caos. 

Este Guia de Adoção desenvolveu os pontos acima para o ajudar a entender melhor como avaliar e implementar 
uma arquitetura de segurança SASE‑ready.



3

Desafio do mercado

O SASE funciona na nuvem para proteger os dados das organizações, os seus usuários e aplicações que vivem na 
nuvem e requerem uma nova estrutura na qual todas as funções avançadas de computação e segurança possam 
ser fornecidas nativamente na nuvem. Isto requer uma arquitetura com uma abordagem de microsserviços, de 
forma a criar e fornecer rapidamente novas funcionalidades e escalar flexivelmente para responder à demanda. 
Precisa ainda de ser concebida para alta resiliência e baixa latência. Uma arquitetura que se apoia em estruturas 
tradicionais de rede e segurança meramente transportadas para a nuvem como software, não está SASE‑ready. Esta 
abordagem comum, porém, confusa, não tem capacidade de expansão, apresenta problemas de interoperabilidade, 
não consegue fornecer novos recursos rapidamente e, por fim, é uma solução de segurança com uma latência 
muito superior. 

Vantagem do SASE

Uma arquitetura na nuvem, construída de raiz, garante que o seu 
fornecedor SASE percebe como e porque uma arquitetura baseada em 
microsserviços é capaz de fornecer os serviços de segurança integrados 
que melhor correspondem às suas necessidades de redução de riscos. 
Também protege o seu investimento no futuro, graças a uma arquitetura 
que se adapta rapidamente às mudanças corporativas e do mercado de 
segurança, criando novos produtos nativamente na nuvem e fornecendo 
serviços de segurança sem interferir com a produtividade do negócio 
ou impactar a experiência do usuário final.  

As perguntas que devem ser feitas

• Pergunte ao seu fornecedor SASE como construiu a sua 
plataforma na nuvem. 

• A arquitetura está preparada para o futuro na nuvem?

• Limitaram‑se a transportar os seus recursos de segurança e 
software para a nuvem?

• Ou construíram uma plataforma nativamente na nuvem baseada 
numa arquitetura de software de microsserviços?

• Como está otimizada para poder rapidamente oferecer novas 
funcionalidades?

• A infraestrutura de rede pode fornecer baixa latência e alta 
capacidade em todo o mundo?

AS REDES EMPRESARIAIS 
TRADICIONAIS E AS 
ARQUITETURAS DE 
SEGURANÇA QUE 
COLOCAM O CENTRO DE 
DADOS CORPORATIVO 
COMO O PONTO CENTRAL 
DE ACESSO, SÃO CADA 
VEZ MAIS INEFICAZES E 
PESADAS NUM MUNDO 
MÓVEL E NA NUVEM.

Gartner, The Future of Network 
Security Is in the Cloud, 
Agosto 2019, pelos analistas 
Neil MacDonald, Lawrence Orans  
e Joe Skorupa

Arquitetura nativa de nuvem 
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Desafio do mercado 

Secure Web Gateways (SWG) têm sido utilizadas para proteger 
usuários corporativos contra websites maliciosos que 
comprometem a segurança geral de uma organização. Através 
de SWG, as equipes de segurança podem identificar, categorizar 
e bloquear conteúdo malicioso ou malware, impedindo‑os de 
entrar na rede da empresa através de tráfego de rede. O mercado 
SWG está trocando dispositivos físicos por funcionalidades SWG 
diretamente na nuvem. No futuro, as SWG devem ser criadas na 
nuvem de forma nativa para identificar, gerir e proteger o tráfego 
de rede em larga escala. 

Vantagem do SASE 

O SASE permite fornecer as funcionalidades SWG bem como outros 
serviços de rede na nuvem e serviços segurança como CASB, DLP 
e ATP. Estes são os serviços que a Netskope denomina como Next 
Generation Security Web Gateway (NG SWG). Este tipo de solução 
identifica e descodifica o tráfego web e as aplicações de nuvem, 
obtendo um contexto detalhado, como instâncias pessoais e 
corporativas na mesma app de nuvem (por ex., Office 365, Gmail, 
Slack). As empresas se beneficiam ao obter uma visão geral do 
cenário de ameaças cibernéticas que atinge suas organizações, 
incorporando o contexto obtido dos serviços integrados de 
segurança e rede nessa plataforma SASE‑ready. O NG SWG amplia 
a proteção, identificando, gerindo e protegendo o tráfego web e 
aplicações baseadas na nuvem, detetando e mitigando ameaças 
baseadas na nuvem e, por último, reforçando os recursos de 
proteção contra perda de dados – tudo isso com um mecanismo 
unificado de políticas.

As perguntas que devem ser feitas 

• O seu fornecedor suporta todos os recursos de um 
Next Generation Secure Web Gateway como parte de sua 
arquitetura SASE?

• O seu fornecedor SASE compreende o contexto granular das 
instâncias de aplicação, como a distinção entre instâncias 
pessoais e instâncias corporativas de aplicações na 
nuvem (por exemplo, Office365, G Suite, Slack)?

• Caso contrário, como seu fornecedor SASE protege contra 
a exfiltração de dados sensíveis dentro de aplicações de 
nuvem sancionadas?

• Caso contrário, como eles protegem contra a exfiltração 
de dados fora da empresa por um infiltrado malicioso ou 
um cibercriminoso?

AVALIE AGORA AS 
OPORTUNIDADES A 
CURTO PRAZO PARA 
CONSOLIDAÇÃO 
E COMPLEXIDADE 
DO SERVIÇO SASE; 
POR EXEMPLO, A 
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL 
OU TOTAL ATRAVÉS 
DOS RECURSOS CASB, 
SWG, ZTNA, VPN E 
FUNCIONALIDADES 
DE REMOTE BROWSER 
ISOLATION...

Gartner, The Future of Network 
Security Is in the Cloud, 
Agosto 2019, pelos analistas 
Neil MacDonald, Lawrence Orans 
e Joe Skorupa

Next
Gen
SWG

CASB

DLP

SWG

Next Generation  
Secure Web Gateway (NG SWG)

CASB + SWG + DLP unificados 
nativamente na nuvem 

Next Generation Secure Web Gateway (NG SWG) 
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Cloud Access Security Broker (CASB)

Desafio do mercado

À medida que as empresas transferem as suas aplicações para a nuvem, deixam de poder confiar nos firewalls 
locais para proteger os seus dados, já que estes dispositivos não reconhecem o tráfego moderno da nuvem, 
como as chamadas API e JSON. Além disso, os dados das empresas migraram de centros de dados dentro da 
própria empresa para um número cada vez maior de apps SaaS e serviços em nuvens públicas/IaaS fora do 
seu perímetro, dificultando a capacidade das equipes de segurança em gerir políticas de segurança de forma 
consistente e coerente. Os cibercriminosos mudaram os seus vetores de ataque e passaram a focar nos dados 
corporativos espalhados pelas apps SaaS e IaaS, que normalmente possuem controles nativos de segurança 
limitados. Os clientes exigem um conjunto mais profundo de controles de segurança para permitir uma 
visibilidade mais granular das atividades realizadas nos serviços SaaS, Web e IaaS, independentemente de serem 
executadas a partir de dispositivos gerenciados ou não gerenciados. 

Vantagem do SASE

Os CASBs baseados no SASE podem ajudar as organizações a 
criar controlos de segurança mais consistentes nos serviços SaaS, 
rede e IaaS, minimizando a sua vulnerabilidade e protegendo os 
seus dados mais sensíveis. Os CASBs podem ajudar os usuários a 
acionar os controlos de segurança de dados em trânsito e dados em 
repouso através de uma combinação de modelos de implementação. 
Utilizando uma combinação de defesas de API e inline, os mais 
recentes CASBs descobrem as aplicações da nuvem em utilização 
e avaliam os seus riscos, protegendo também contra a perda 
de dados sensíveis e a propagação de ameaças com recursos 
a capacidades DLP e ATP. Proteger os dados corporativos mais 
sensíveis em aplicativos em nuvem gerenciados e não gerenciados, 
um CASB moderno é a base para o SASE‑ready e complementa 
outras tecnologias de segurança necessárias.

As perguntas que devem ser feitas

• O seu fornecedor SASE oferece controles de API (dados em 
repouso) e Inline (dados em movimento) para dados corporativos 
guardados nas aplicações da nuvem?

• Conseguem aplicar as mesmas políticas de prevenção de perda 
de dados (DLP) nas apps da nuvem e websites, sob uma única 
estrutura de políticas e na mesma console de gestão?

• Conseguem descodificar usuários, atividade, aplicação, informação de instância e outros para servir  
de base a controles de políticas granulares sensíveis ao contexto?

• Conseguem distinguir instâncias das mesmas apps da nuvem, reconhecendo instâncias pessoais ou 
corporativas no Gmail ou Office 365?

PELO TERCEIRO ANO 
CONSECUTIVO, O 
GARTNER RECONHECE A 
NETSKOPE COMO LÍDER 
DO MAGIC QUADRANT 
PARA CLOUD ACCESS 
SECURITY BROKERS, 
GRAÇAS À SUA 
VISÃO ABRANGENTE 
E CAPACIDADE DE 
EXECUÇÃO. 

Gartner Magic Quadrant for 
Cloud Access Security Brokers, 
Outubro 2019, pelos analistas 
Steve Riley e Craig Lawson 
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Data Loss Prevention (DLP)

Desafio do mercado

As organizações sempre lutaram com o crescimento e controle de dados sensíveis e isto piorou com o 
rápido aumento das aplicações e serviços na nuvem, bem como com o incremento de usuários móveis que 
trabalham remotamente. A principal preocupação das empresas tem sido a classificação dos dados em escala, 
assegurando que os dados sensíveis são corretamente classificados, para que uma política DLP possa detetar 
com precisão e impedir que dados sensíveis saiam da empresa. Num mundo cloud‑first, as soluções DLP 
legadas não conseguem monitorizar a perda de dados sensíveis e a exfiltração para serviços de nuvem ou 
dispositivos pessoais e continuam a reportar falsos positivos em excesso. Para acrescentar às responsabilidades 
das empresas, as regulamentações legais (como o RGPD, PCI, PHI, HIPAA) obrigam a proteger os dados dos 
clientes e impõem pesadas multas aos infratores, além de afetarem a sua imagem de marca. As organizações 
já perceberam que as soluções DLP dentro das instalações não foram concebidas para responder à rapidez de 
crescimento dos dados e à crescente transferência de dados para a nuvem.

Vantagem do SASE

O SASE permite a proteção de dados como parte integrante da 
estrutura de segurança na nuvem. As mais recentes soluções DLP 
na nuvem oferecem total visibilidade e, nos melhores casos, são 
sensíveis ao contexto do movimento dos dados em vários serviços na 
nuvem, além de diminuírem perdas e exfiltrações. Para ser possível 
escalar e otimizar o DLP, têm de se aplicar políticas centradas 
em dados, enfatizando os próprios dados, independentemente 
da aplicação. A política de gestão do DLP pode simplificar‑se à 
medida que as mesmas políticas possam ser aplicadas em todas as 
aplicações da nuvem e websites, assegurando que o mesmo conjunto 
de políticas DLP são aplicadas tanto em dados em repouso como em 
dados em movimento, resultando numa proteção sempre contínua e 
para onde quer que os dados sensíveis se desloquem. Uma estrutura 
SASE‑ready deve ser capaz de identificar, classificar e compreender 
dados, permitindo um entendimento granular de apoio a políticas 
baseadas no contexto, como o usuário, tipo de dispositivo, tipo de 
arquivo, identificadores de dados ou outros. Finalmente, em apoio à conformidade, a monitorização intuitiva 
e personalizável, assim como a comunicação, são essenciais para assegurar que as organizações cumprem a 
legislação que se lhes aplica.

As perguntas que devem ser feitas

• O seu fornecedor SASE tem um número limitado de apps ou serviços suportados no seu DLP?

• O mecanismo DLP consegue identificar e processar os padrões de dados relevantes para o seu negócio? 

• Pode a mesma política DLP ser aplicada tanto em casos de uso de dados em repouso como de dados 
em movimento? 

• Utilizam Inteligência Artificial ou Machine Learning (IA/ML) para melhorar o DLP? Como?

• A solução DLP do seu fornecedor SASE protege qualquer usuário, dispositivo ou local, incluindo a utilização 
de browsers, clientes de sincronização ou apps móveis?

• Durante quanto tempo guardam metadados ricos sobre o tráfego de rede e serviços da nuvem para apoio 
a uma análise aprofundada? (Dica: o período mínimo deveria ser 90 dias.)

OS MAIORES DESAFIOS 
ENFRENTADOS PELOS 
PROFISSIONAIS DE 
CIBERSEGURANÇA SÃO 
OS DADOS PRIVADOS 
(52%) E AS PERDAS COM 
FUGA DE DADOS (51%).

2019 Cloud Security Report, 
Cybersecurity Insiders, Março 2019



Desafio do mercado

As equipas operacionais de segurança têm de criar sistemas de proteção em várias camadas, produzindo um 
modelo de segurança de defesa em profundidade que requer múltiplos feeds de threat intelligence, proteção 
endpoint, proteção de ameaças na nuvem e proteção de redes tradicionais. Esta estratégia habitual apresenta 
desafios, já que normalmente os times de SecOps seguem uma abordagem que utiliza o melhor da categoria 
a nível de segurança, o que torna tudo complexo, caro e difícil de sustentar – principalmente com produtos 
muito diferentes, equipes limitadas e pouca especialização; ou então, optam por um único fornecedor, solução 
mais simples e económica, mas que carece dos recursos de segurança necessárias (por exemplo, controlo 
granular ou encriptação SSL/TLS). Com o rápido crescimento das ameaças geradas na nuvem, como o phishing, 
as soluções legadas estão cada mais cegas às ameaças e representam um risco significativo. É preciso uma 
solução na nuvem que se expanda para suportar proteção contra ameaças em tempo real (fast scanning) e 
verificação profunda (sandboxing) através da nuvem, de forma a expor e mitigar eficazmente quaisquer malware 
e ameaças. 

Vantagem do SASE

Uma solução ATP baseada num modelo SASE pode ajudar a reduzir 
a complexidade e custos para as equipes SecOps e de resposta 
a incidentes, enquanto melhora a eficácia e aumenta o alcance 
do combate às ameaças. A solução ATP‑SASE pode ainda ajudar 
a centralizar todos os incidentes de segurança nas várias nuvens, 
geridas ou não, resultando numa visão única e consolidada de 
todas as atividades e utilizando uma abordagem multi‑camada (por 
exemplo, extração recursiva, heurísticas de pré‑execução, 
sandboxing, ML). Esta solução deverá recolher metadados 
ricos do tráfego de rede e da nuvem para posterior análise e 
investigação – servindo de apoio às equipes internas de investigação 
ou aos serviços de deteção e resposta (MDR). Finalmente a solução 
ATP SASE‑ready deve impedir e detetar ameaças utilizando os novos 
serviços kill chain da nuvem – algo que os sistemas de defesa legado, 
e até endpoints modernos, não detetam.

As perguntas que devem ser feitas

• O seu fornecedor SASE tem um limite para o número de serviços 
encriptados por TLS, geridos ou não, que pode inspecionar? 

• Será que podem descrever como evitariam que um serviço mal 
intencionado ou uma instância pessoal de nuvem provocassem 
um ataque de phishing na nuvem?

• Como fornecem as mesmas defesas de proteção contra ameaças para escritórios e usuários 
remotos – quer estejam a utilizar browsers, clientes de sincronização ou apps?

• Têm recursos ATP impulsionados por IA/ML?

• Têm integração de terceiros com soluções EDR, RBI, SIEM e SOAR, e compartilhamento de informação 
sobre ameaças?

OS ATAQUES DE PHISHING 
NO SAAS / WEBMAIL EM 
36% AGORA LIDERAM 
AS AMEAÇAS DO SETOR 
DE PAGAMENTOS E 
FINANCEIRO E EXIGEM 
RECONHECIMENTO 
DE INSTÂNCIA PARA 
MILHARES DE SERVIÇOS 
EM NUVEM PARA 
BLOQUEÁ‑LOS.

Anti‑Phishing Working Group, 
Phishing Activity Trends Report, 
Maio 2019

7

Advanced Threat Prevention (ATP)
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Zero Trust Network Access (ZTNA)

Desafio do mercado

As organizações tornaram‑se mais globais e dispersas, o que requer expandir o perímetro das empresas para 
colaboradores em trabalho remoto. Os usuários remotos precisam de acessos seguros aos recursos corporativos 
que assegurem a segurança da organização sem afetarem a experiência do usuário. Até agora, as equipas de 
segurança têm confiado em implementações de dispositivos VPN (IPSec & SSL/TLS) complexas, dispendiosas, 
não escaláveis, com custos elevados de manutenção e de gestão complicada. Além disso, com o tradicional 
acesso "aberto" à rede de VPNs, os dados sensíveis podem ser facilmente exfiltrados para aplicações na nuvem, 
enquanto contas comprometidas ou infiltrados podem mover‑se lateralmente na rede, executando atividades 
prejudiciais. Com aplicações e dados migrando rapidamente para a nuvem, as equipes de segurança precisam 
de uma solução moderna de acesso seguro que se expanda facilmente, permitindo aos usuários remotos 
acesso seguro para selecionar aplicações privadas em nuvens públicas e centros de dados, independentemente 
da localização. 

Vantagem do SASE

Um fornecedor SASE pode oferecer uma solução de segurança 
na nuvem que permite o acesso a aplicações privadas com base 
numa abordagem zero‑trust. Isto inclui autenticação de usuários 
e verificação e classificação da postura do dispositivo, antes de 
conectar os usuários a apps privadas selecionadas. Além disso, 
as aplicações privadas publicadas não devem estar visíveis ou 
acessíveis por usuários não autorizados, reduzindo a superfície 
de ataque e ajudando a prevenir ciberataques e intrusões. Esta 
abordagem ajuda evitar a implementação de serviços de proteção 
WAFs e DDoS dispendiosos para evitar que as campanhas de 
ciberataques tenham impacto na operação e acessibilidade das 
aplicações corporativas. Uma solução de acesso SASE‑ready 
deve simplificar e melhorar a experiência geral de acesso remoto, 
utilizando a mesma infraestrutura de alto desempenho disponível 
para outras tecnologias e sistemas nativos de segurança na nuvem. 

As perguntas que devem ser feitas

• O seu fornecedor SASE fornece uma estratégia zero‑trust?

• Em caso afirmativo, como implementaram a sua solução ZTNA? Eles acrescentaram um produto terceiro 
em sua plataforma?

• As aplicações da empresa publicadas estão acessíveis de qualquer parte da internet?

• São necessárias ou utilizadas conexões inbound na solução de acesso remoto?

• Ainda precisam de uma proteção WAF ou DDoS para complementar a proteção de aplicações publicadas?

MAIS DE 75% DOS 
ENTREVISTADOS 
VEEM A VANTAGEM DE 
CONSOLIDAR OS SERVIÇOS 
DE SEGURANÇA DO ZTNA 
COM OUTROS SERVIÇOS 
DE SEGURANÇA DE NUVEM, 
COMO CASB E SWG.

Cybersecurity Insiders 2020 Zero 
Trust Report, Fevereiro 2020
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Software‑Defined WAN (SD‑WAN)

Desafio do mercado

O mercado SD‑WAN surgiu como uma alternativa para as empresas resolverem a implementação dispendiosa 
de circuitos MPLS para conectar de forma segura escritórios remotos às suas redes corporativas. Para além 
disso, os escritórios remotos são obrigados a instalar inúmeros dispositivos físicos de rede e segurança em 
cada localidade, incluindo: SWGs, inspeção SSL/TLS, anti‑malware, Next‑Gen Firewalls, IPS, VPNs, etc. Para a 
maior parte das organizações, estes custos podem aumentar rapidamente, intensificando a pressão nos limites 
orçamentais para que o CapEx e OpEx administrem a rede corporativa. Os produtos SD‑WAN complementam 
e funcionam bem com as soluções de segurança para assegurarem um acesso seguro, se integrados 
adequadamente.

Vantagem do SASE

O SASE permite a integração da funcionalidade SD‑WAN numa arquitetura de nuvem na qual a funcionalidade 
SD‑WAN é construída de origem a par dos serviços de segurança, o que permite escalar o desempenho e 
fornecimento para usuários de escritórios remotos. As organizações podem reduzir os custos e a complexidade 
da instalação de múltiplos dispositivos de rede e de segurança em toda a rede da empresa. As arquiteturas 
SASE‑ready permitem que as soluções SD‑WAN edge sejam ligadas diretamente à rede edge na nuvem, evitando 
a complexa implantação de hubs físicos SD‑WAN. Este modelo de acesso também pode ajudar a simplificar 
diversas sobreposições que aumentam a complexidade da gestão da rede empresarial. 

As perguntas que devem ser feitas

• Como seu provedor SASE implementa sua solução de conectividade de filiais via SD‑WAN?

• Quantos dispositivos físicos o seu provedor SASE deve implantar para fornecer a funcionalidade SD‑WAN? 
Se este número aumentar à medida que o seu negócio aumentar, está preparado para o pagar e manter?

• A sua solução está integrada com uma plataforma nativa na nuvem, ou está em colocation fisicamente 
separadas com funções de rede e segurança díspares que podem impactar o desempenho do usuário? 
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Rede edge global

Desafio do mercado

À medida que as organizações se tornaram mais globais e dispersas, 
perceberam que a implementação de serviços a partir de um local 
centralizado não tem capacidade de expansão. Usuários que exigem 
acesso a partir de locais remotos ou menos populosos geralmente 
sofrem com uma experiência ruim do usuário. A produtividade 
diminui à medida que os usuários são obrigados a esperar ou 
a repetir desnecessariamente tarefas da aplicação. É essencial 
ultrapassar as limitações de desempenho da internet pública e dos 
serviços first mile à medida que mais apps e usuários migram para 
a nuvem. Isto coloca uma tremenda pressão sobre as equipas de TI 
responsáveis por fornecer as infraestruturas seguras adequadas para 
aplicações e dados em todo o mundo. A arquitetura de rede global 
de um fornecedor determina quanto tempo os dados do cliente 
viajam de e para os Point of Presence (POPs) mais próximos antes 
de serem processados, aumentando potencialmente a latência de 
ponta a ponta. Em resumo, a infraestrutura de rede subjacente afeta a 
escala e a eficácia dos controles de segurança e as redes tradicionais 
e intermitentes são inadequadas para organizações que funcionam 
sobretudo através da nuvem.

Vantagem do SASE

Um provedor SASE‑ready implantará seus serviços por meio de 
uma rede global de borda na nuvem, fornecendo serviços de 
segurança mais próximos ao usuário final, otimizando o roteamento 
e a disponibilidade, enquanto habilita, se não acelerando, 
funções de segurança em linha como DLP e ATP. Isto permite 
que o processamento seja feito rapidamente com um mínimo de 
latência e interrupções para o utilizador final. Os fornecedores 
que fazem backhaul do tráfego de clientes para centros de dados 
centralizados pura e simplesmente rompem com o modelo SASE e são incapazes de fornecer todos os serviços 
de rede e segurança exigidos pelas empresas, criando gargalos que introduzem latência, que enfraquece as 
proteções e frustra os usuários. Para poder expandir com a procura, em qualquer lugar e a qualquer hora, as 
arquiteturas SASE precisam de uma distribuição global inteligente de POPs e centros de dados com funções 
de auto tolerância a falhas, para poderem oferecer a melhor experiência possível a usuários de todo o mundo. 
As principais relações de peering com ISPs e CSPs Tier‑1 ajudam a otimizar as rotas entre usuários finais e 
fornecedores de aplicações geridas, resultando numa experiência globalmente satisfatória para o usuário.

As perguntas que devem ser feitas

• Qual é o nível de dependência que o seu fornecedor SASE tem na internet pública para assegurar o serviço 
de segurança na nuvem?

• Que quantidade de capacidade excedente eles gerenciam para o serviço de segurança na nuvem?

• Como definem um POP? Os seus POPs são todos consistentes com limites de capacidade e latência 
semelhantes?

• Estes POPs estão disponíveis para todos os clientes em todo o mundo – ou existem limitações?

• Quem são os fornecedores ISP Tier‑1 com quem fazem peering?

• Gerem e otimizam toda a infraestrutura da nuvem, incluindo a first, middle e last mile? 

O TRÁFEGO EMPRESARIAL 
SÓ RARAMENTE DEVIA 
UTILIZAR A INTERNET 
PÚBLICA. EM VEZ DISSO, 
A INTERNET É APENAS 
USADA PARA UM CURTO 
INTERVALO ATÉ CHEGAR À 
PLATAFORMA SASE, ONDE 
É ENTÃO INSPECIONADA 
COM BASE EM POLÍTICAS E 
OTIMIZADA PARA MELHOR 
DESEMPENHO, UTILIZANDO 
ENCAMINHAMENTO 
RÁPIDO E ARRANJOS 
EM PEERING.

Gartner, The Future of Network 
Security Is in the Cloud, 
Agosto 2019, pelos analistas 
Neil MacDonald, Lawrence Orans 
e Joe Skorupa
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Uma só console, um só agente, uma só nuvem

Desafio do mercado

Os times de SecOps sofrem há tempos com a gestão e manutenção de múltiplos produtos e consoles muito 
diferentes, provenientes de inúmeros fornecedores de segurança. Isto implica uma concepção, configuração e 
gestão cada vez mais complexa da sua infraestrutura de segurança. Além disso, os times de SecOps tem que 
lidar com várias consoles distintas de segurança para cada produto, o que aumenta a complexidade, o tempo 
perdido e o esforço neste «caos de consoles». Agentes de endpoints enfrentam o mesmo desafio. Inúmeros 
agentes competem pelos recursos dos endpoints e atrasam as funções de segurança como DLP, Endpoint 
Protection (EPP) e acesso privado de app. Infelizmente, a maioria das grandes empresas de segurança fornece 
um portfólio de produtos de segurança baseados em hardware e software adquirido e depois montado em 
conjunto. Embora possa haver alguma integração, os resultados são sempre os mesmos: um conjunto diferente 
de produtos de segurança que não só não melhora a postura de segurança, como só a complica e enfraquece.

Vantagem do SASE

Uma solução SASE‑ready deve ser verdadeiramente unificada vs. vagamente integrada. Cuidado com produtos 
que requerem configurações e painéis de controle separados para conectar múltiplos produtos em fluxos 
de trabalho comuns. Uma arquitetura SASE que foi planejada desde o início com uma única console, um 
mecanismo de políticas e um agente para SWG, CASB e mais ZTNA garante gerenciamento simplificado, 
implantação consistente de políticas e uma abordagem simplificada para fornecer acesso rápido e seguro à 
nuvem e web. 

Desta forma, as equipas de segurança de TI têm apenas uma só console/GUI com um fluxo de trabalho intuitivo 
para configurar, operar e monitorizar a sua postura de segurança. Finalmente, a integração com ferramentas 
de segurança de terceiros é essencial e uma solução SASE‑ready deve oferecer APIs REST, além de partilha de 
informação sobre ameaças, baseada em padrões para ampliar os seus recursos. 

As perguntas que devem ser feitas

• Pergunte ao seu fornecedor SASE quantas consoles precisa para configurar os portefólios de segurança 
de rede, nuvem pública, nuvem privada e apps de centro de dados. São estas consolas meros painéis de 
controle que se ligam a múltiplos sistemas sem qualquer integração do fluxo de trabalho ou de aplicação de 
políticas?

• Quantas das suas defesas de segurança são feitas para a nuvem (vs. hospedadas na nuvem) e integradas? 

• Têm um mecanismo de políticas único e vasto?

• Como lidam com as integrações com ferramentas de terceiros. E esse fator é complicado?
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Como pode a Netskope ajudar

A Netskope é um fornecedor líder de mercado em segurança de nuvem. A sua plataforma Security Cloud oferece 
serviços nativos e de segurança cloud‑smart na nuvem para clientes em todo o mundo sem comprometer o 
desempenho. A Netskope ajuda os seus clientes a resolver as exigências de segurança mais críticas, protegendo 
as suas aplicações e dados de ameaças evasivas. Centrada em dados, a plataforma de segurança Netskope é 
arquitetada para entender e proteger ambientes SaaS, rede e IaaS quando são acessados a partir de qualquer 
dispositivo. Impulsionada pela Cloud XD™, a Netskope permite o controle contextual das suas políticas de 
segurança, com base no tipo de usuário, tipo de dispositivo, aplicação, instância, atividade, categoria de dados e 
muito mais. Estes fatores, lançam as bases para a aplicação de controles de segurança granulares em ambientes 
SaaS, rede e IaaS, todos geridos a partir de uma única console e com políticas unificadas. 

Veja abaixo as melhorias que a sua organização pode ganhar com uma plataforma SASE‑ready da Netskope:

Centrado em dados

• Oferece proteção sensível ao contexto, seguindo os dados para onde quer que forem. 

• Oferece visibilidade onde a tecnologia tradicional é cega. 

• Protege dados sensíveis independentemente do local para onde se deslocarem: Nuvem, Web e IaaS.

Cloud‑Smart

• Compreende a linguagem da nuvem, incluindo chamadas API e JSON.

• A Cloud XD™ cria um contexto potente que ativa controles de segurança granulares.

• Aplica controles de segurança universais na nuvem, Web e IaaS

Rápido 

• Oferece a NewEdge™: uma infraestrutura de rede de alta capacidade e desempenho, otimizada para a 
experiência de utilização.

• Ativa funções de segurança em tempo real (por exemplo, inspeção SSL/TLS, DLP) em escala, sem comprometer 
o desempenho.

• Oferece uma experiência de acesso à internet sem interrupções, com segurança e desempenho otimizado.

Para obter mais informações sobre como a Netskope pode ajudá‑lo  
a se preparar para o SASE, visite nossos sites na Web ou entre  

em contato com um representante de vendas local da Netskope.

SASE: https://www.netskope.com/about‑SASE
Netskope Security Cloud Platform: https://www.netskope.com/platform

https://www.netskope.com/about-SASE
https://www.netskope.com/platform


G U I A  D E  A D O Ç Ã O



Os serviços de segurança na nuvem da Netskope oferecem uma incomparável visibilidade e proteção de dados e 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 faz uma abordagem centrada em dados que oferece às equipes de segurança o equilíbrio certo entre a proteção  
e a velocidade de que precisam para a sua transformação digital.

Para saber mais, visite, https://www.netskope.com.
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