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Confiança Adaptativa Contínua — A Chave para Adotar 
Zero Trust e SASE e como Atingir Esse Objetivo
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Para um conceito que representa nada, “zero trust” está 
literalmente em todos os lugares. No entanto, uma descrição 
convincente dos objetivos de uma abordagem zero trust 
e os resultados que essa abordagem pretende alcançar se 
perdem em meio ao ruído. As empresas que exploraram 
como embarcar em projetos zero trust encontraram desafios 
intimidantes: definições inconsistentes, estrutura de TI 
antiga, complexa e incompatível e sinais nada claros de 
conclusão. A migração para a nuvem, a transição para o 
trabalho remoto e a transformação digital criaram uma janela 
de oportunidade para destacar a importância dos princípios 
de zero trust exclusivos para arquiteturas multicloud 
habilitadas por Secure Access Service Edge (SASE). 
Na Netskope, acreditamos que, em um ambiente SASE ou 
híbrido, zero trust é a capacidade de estabelecer confiança 
adaptativa contínua entre usuários, dispositivos, redes, 
aplicações e dados para aumentar a confiança de que 
as políticas estão sendo aplicadas em todos os lugares.

O objetivo principal de uma abordagem zero trust é migrar 
de confiar mas verificar para verificar e depois confiar. Os 
recursos não mais utilizam confiança implícita (por exemplo: 
pelo endereço IP) em qualquer entidade que deseje se 
conectar. Por meio da avaliação de vários elementos 
contextuais, como identidade do usuário, identidade 
do dispositivo e postura de segurança do dispositivo, 
hora, geolocalização, função dentro da empresa, nível 
de sensibilidade dos dados e muito mais, o próprio recurso 
pode determinar um nível apropriado de integridade 
(e consequentemente de confiança), apenas para aquela 
interação ou recurso específico. Por exemplo, o nível de 
confiança de um usuário em um dispositivo com um agente 
capaz de relatar telemetria rica que reflita o ambiente 
do dispositivo é provavelmente maior do que o nível de 
confiança de um usuário cujo dispositivo não relate nada 
além de um endereço MAC previamente anotado. Quanto 
maior a integridade, maior o nível de confiança.

Mas não basta avaliar o nível de confiança no início de 
qualquer interação. Durante a interação, o contexto deve 
ser avaliado continuamente. Alterações no contexto podem 
causar uma adaptação (aumento ou diminuição) no nível 
de confiança, o que provavelmente alterará o tipo de acesso 
do recurso. 

Decisões binárias, como acesso total ou nenhum acesso, 
não permitem a flexibilidade exigida pelos estilos de 
trabalho contemporâneos e emergentes. Por exemplo, 
é impossível gerenciar uma aplicação SaaS de alto risco 
necessária para a produtividade da equipe com permissões 
de acesso do tipo "tudo" ou "nada". O acesso deve ser 
sensível ao contexto, equilibrando a confiança com o risco. 
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Em situações de alto risco, o acesso é limitado mas 
não bloqueado completamente, permitindo o início de 
alguns trabalhos. Em situações de baixo risco, o acesso é 
ampliado e certas obrigações (como MFA ou um dispositivo 
gerenciado) podem ser reduzidas. O modelo de confiança 
adaptativa contínua aumenta os requisitos para o nível de 
confiança paralelamente ao valor do ativo que está sendo 
acessado. Com base em sinais como risco da aplicação ou 
atividade, risco do usuário, confidencialidade dos dados, 
postura do dispositivo, localização do usuário e outros 
atributos, o acesso adaptativo oferece a capacidade de 
tomar decisões em tempo real para permitir, negar, restringir, 
redirecionar e até mesmo instruir o usuário. O acesso 
adaptativo alinha as políticas com a propensão ao risco, 
que pode incluir a revogação do acesso, caso necessário 
em um determinado momento.

Um objetivo secundário de uma abordagem zero trust é 
supor que o ambiente pode ser violado a qualquer momento, 
ou mesmo que já foi, e projetar de trás para frente. Nessa 
nova mentalidade, tal suposição facilita a implantação de 
padrões e práticas que reduzam as superfícies de ataque, 
limitem o impacto, restrinjam o movimento lateral e 
respondam a ameaças com maior velocidade e precisão.

Em sua essência, zero trust é mais do que uma simples 
reafirmação de dois princípios de segurança comuns, mas 
importantes: acessos com o mínimo de privilégios e sigilo 
de recursos. É verdade que uma abordagem zero trust 
resulta em usuários aprovados recebendo apenas o acesso 
necessário aos recursos aprovados; os demais recursos não 
ficam visíveis nem podem ser acessados por usuários não 
aprovados. O mais importante, porém, é que uma verdadeira 
abordagem zero trust reduz os riscos e aumenta a agilidade 
corporativa, eliminando a confiança implícita e avaliando 
continuamente a confiança do usuário e do dispositivo com 
base em identidade, acesso adaptável e análises abrangentes.

O mais importante, porém, é que uma verdadeira abordagem 
zero trust reduz os riscos e aumenta a agilidade corporativa, 
eliminando a confiança implícita e avaliando continuamente 
a confiança do usuário e do dispositivo com base em identidade, 
acesso adaptável e análises abrangentes.
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A IMPORTÂNCIA DA ABORDAGEM ZERO TRUST NOS DIAS DE HOJE

O modelo de rede tradicional surgiu na era do trabalho em escritórios, quando os usuários acessavam 
aplicações corporativas em data centers on-premises. As empresas desenvolveram sua segurança de rede 
de maneira semelhante à segurança física, ou seja, presumindo que os bandidos estavam do lado de fora 
e os mocinhos estavam do lado de dentro. Com um nível decente de proteção contra ameaças, a maioria 
das empresas encarou o novo conceito de rede zero trust como um mero objeto de curiosidade, mas nada 
mais que isso. O perímetro estava bom o suficiente para aquele momento. As equipes de TI e segurança 
tinham outras preocupações, consideradas mais importantes.

Então, o mundo mudou: aplicações, usuários e dados migraram para fora do perímetro. Atraídas 
por uma ampla gama de opções e pela facilidade de aquisição, as empresas começaram a recorrer 
a aplicações Software-as-a-Service (SaaS) para um número cada vez maior de processos corporativos. 
Na verdade, uma empresa média com 500-2.000 usuários agora usa 805 aplicações SaaS distintas! 

Claro, alguns processos corporativos ainda exigiam aplicações personalizadas. As empresas descobriram 
que nuvens públicas de Infrastructure-as-a-Service (IaaS) e Platform-as-a-Service (PaaS) ofereciam maior 
agilidade do que os data centers tradicionais. Assim, elas se tornaram o destino padrão para a maioria 
das novas aplicações. A maioria das empresas agora adota uma estratégia multicloud, escolhendo 
entre vários provedores em hiperescala com base nos requisitos das aplicações e na proficiência do 
desenvolvedor. (“Lift-and-shift”, o processo de migração de aplicações existentes para a nuvem pública, 
tem tido menos sucesso, até porque a nuvem amplifica os problemas de arquiteturas ruins e decisões 
de segurança inadequadas.)
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Quando grande parte da força de trabalho do mundo repentinamente migrou para o trabalho remoto em 
2020, ficou claro que as empresas podem se adaptar a mudanças substanciais. Inicialmente, a mudança 
foi disruptiva. Nem todas as indústrias podem ou devem sustentar um estilo de trabalho majoritariamente 
remoto. Mas, para muitas empresas, o trabalho remoto já é o novo normal. Funcionários e seus parceiros 
de negócios exigem acesso a aplicações onde quer que elas estejam (on-premises, SaaS, nuvem pública), 
usando qualquer tipo de dispositivo (gerenciado ou não). 

O modelo zero trust é ideal para acomodar esse requisito. Em termos gerais, surgiram duas categorias 
de produtos que implementam esse modelo: Zero Trust Network Access (ZTNA) e segmentação com base 
em identidade (microssegmentação).

Os produtos no mercado de ZTNA aplicam princípios zero trust ao processo de disponibilização de 
aplicações para os usuários. Uma abordagem baseada em zero trust para aplicações privadas (seja 
on-premises ou na nuvem pública) e para aplicações SaaS pode ser concedida a usuários específicos, 
independentemente da rede à qual eles possam se conectar. O grau de acesso é adaptado ao contexto 
da interação que, por sua vez, oferece um nível de confiança compatível. Por exemplo, usuários em 
dispositivos não gerenciados podem ter acesso total a aplicações gerenciadas que processem dados 
públicos, acesso somente de leitura a aplicações gerenciadas que processem dados confidenciais e 
nenhum acesso a aplicações que processem dados confidenciais. Além disso, análises que combinem 
o histórico do comportamento do usuário com uma compreensão da funcionalidade específica da 
aplicação podem detectar e mitigar ameaças antes que causem estragos.

Ontem vs. Hoje

DATA
CENTER
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A segmentação baseada em identidade (conforme definida pelo Gartner) é uma nova maneira de abordar a 
microssegmentação. A microssegmentação é uma forma de isolamento imposta por um conjunto estático 
de regras que definem quais recursos (por exemplo: um dispositivo, carga de trabalho ou contêiner) podem 
se comunicar com os outros. A segmentação baseada em identidade expande este conceito, adicionando 
regras dinâmicas que avaliam a identidade e outros atributos como parte do processo de autorização 
de acesso. As identidades dos recursos são móveis e independentes da rede subjacente. Em conjunto 
com o contexto adicional avaliado em tempo real, a segmentação baseada em identidade oferece maior 
flexibilidade, agilidade e extensibilidade aos controles e políticas de segmentação.

Naturalmente, é preciso reconhecer que os modelos de zero trust obrigatoriamente demandam maiores 
esforços de gerenciamento. Os proprietários dos recursos devem assumir a responsabilidade de avaliar 
com cuidado e ajustar de forma contínua as listas de usuários autorizados a acessar determinados 
recursos. Este processo é conhecido como gerenciamento de direitos. Ele pode ser feito de forma 
manual, mas novas tecnologias buscam uma benéfica automatização para reduzir os erros normalmente 
associados a qualquer processo manual. Além disso, uma abordagem zero trust demanda não apenas 
o gerenciamento de direitos, mas também a definição de atributos e elementos contextuais que 
determinem o nível de confiança necessário para interagir com os recursos. Em ambientes onde os 
modelos tradicionais de acesso e autorização não possam ser bem definidos, a adição de contexto 
permite uma avaliação mais precisa da confiança.

INTRODUÇÃO À ARQUITETURA SASE

A segurança começou na rede. Com o tempo, várias ferramentas disputaram posições nos data centers 
e competiram pela atenção dos administradores. No geral, as ferramentas eram eficazes quando as 
aplicações e os dados permaneciam on-premises e os usuários trabalhavam em escritórios tradicionais. 
Algumas das ferramentas ofereciam mecanismos de comunicação entre si. Mas, à medida que os usuários 
saíram dos escritórios e os dados e aplicações migraram para a nuvem, as ferramentas antigas perderam 
visibilidade. Todas elas operavam sob uma única suposição: aplicações, dados e usuários são estáticos. 
Como essa suposição não é mais válida, essas ferramentas perderam muito de sua adequação. Elas não 
trabalham juntas, não escalam bem, carecem de uma administração unificada e, fundamentalmente, 
não podem executar suas funções quando seus dados estão armazenados e são processados em outra 
infraestrutura.

SASE, uma arquitetura definida pelo Gartner em 2019, promete superar as limitações de excesso de 
ferramentas e consoles. Ele combina funções de rede comuns (por exemplo: SD-WAN, otimização de WAN, 
QoS, roteamento, CDN e outras) com funções de segurança comuns (por exemplo: proxy, CASB, ZTNA, 
VPN, FWaaS, RBI e outras) em uma arquitetura consolidada com administração unificada. As políticas 
aplicam o controle de acesso a qualquer aplicação ou serviço e monitoram e controlam a movimentação 
de informações confidenciais de e para todos os usuários e recursos. SASE oferece funções de rede e 
segurança a partir da nuvem, garantindo uma experiência padronizada para os usuários, onde quer que 
eles e as aplicações residam. 



7

Boas arquiteturas SASE implementam princípios zero trust. SASE consolida todas as formas de acesso 
dos usuários a recursos, permanecendo neutro quanto à avaliação da confiança e concessão de acesso. 
Os princípios de zero trust exigem que o acesso seja concedido e a confiança seja monitorada com base 
em conjuntos de condições, enquanto permanecem neutros em relação à arquitetura técnica. Quando 
combinados, SASE e zero trust representam uma mudança fundamental na forma como as empresas 
protegem seus ativos digitais. Na verdade, SASE pode ser uma boa base para se desenvolver um programa 
zero trust eficaz que abranja ambientes totalmente híbridos nos quais usuários, aplicações e dados 
possam estar em qualquer lugar.

Em um alto nível (e dependendo das capacidades do fornecedor), as empresas que adotam uma 
arquitetura SASE com princípios de zero trust podem ter uma expectativa de:

• Obter insights quanto ao risco dos usuários e das aplicações para estabelecer um nível de confiança 
no acesso concedido sob condições variáveis   e adaptar o acesso com base no fator de confiança.

• Ampliar os princípios de zero trust para além de apenas aplicações privadas, alcançando a web 
e aplicações SaaS com base em percepções de risco, com políticas e posturas adaptativas.

• Aplicar percepções de risco em aplicações para controlar o acesso a atividades específicas 
(por exemplo: um cenário de baixa confiança que permita a visualização e comentários, mas proíba 
o compartilhamento e a exclusão).

• Ativar serviços de segurança adicionais, como isolamento remoto de navegadores (remote browser 
isolation) e prevenção avançada contra perda de dados com base no nível de risco ou confiança avaliado.

• Monitorar continuamente as mudanças no contexto que exijam uma reavaliação da confiança 
(por exemplo: reautenticação, autenticação step-up, alteração de permissões ou aumento/diminuição 
dos acessos).

• Reduzir a área geral da superfície de ataque, ao eliminar a exposição de protocolos e serviços à 
internet pública.

Infraestrutura SASE na Nuvem

Serviços WAN Edge Security Services Edge

SD-WAN

Otimização de WAN

Qualidade do Serviço

Roteamento

Aceleração de SaaS

Entrega/Cache de Conteúdo 

etc.

Secure Web Gateway

CASB

ZTNA/VPN

FWaaS

Isolamento Remoto de Navegadores (RBI)

Criptografia/Descriptografia

etc.

Fonte: Gartner, "2021 Strategic Roadmap for SASE Convergence," G00741491, 
https://www.gartner.com/document/3999828

https://www.gartner.com/document/3999828
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RESULTADOS PARA AS EMPRESAS E PARA OS USUÁRIOS

As empresas digitais modernas não esperam por permissões. Ao mesmo tempo, as empresas digitais 
modernas dependem cada vez mais de aplicações e dados entregues pela internet (que, na verdade, não 
foi projetada com foco na segurança). As empresas podem atingir seus objetivos corporativos sem fazer 
concessões de segurança, adotando princípios de confiança adaptativa   contínua em seus programas de 
segurança e risco e em seus planos digitais de transformação, desde o início.

Agilidade corporativa

A agilidade corporativa requer elasticidade na infraestrutura e serviços, tanto em escala de volume 
e localização como na amplitude de novos serviços e aplicações. Resultados que podem e devem ser 
alcançados com base nos princípios de zero trust em uma arquitetura SASE e híbrida incluem:

• Experiência de usuário harmônica: o acesso é o mesmo, independentemente de onde o usuário esteja, 
e é previsível, independentemente do tipo de dispositivo do usuário.

• Independência de localização: o acesso à aplicação é dissociado da rede subjacente; as aplicações 
podem ser movidas (do data center on-premises para a nuvem pública, por exemplo) sem forçar os 
usuários a mudar seus hábitos.

• Mais oportunidades de conceder algum grau de acesso: a maioria das decisões de segurança é 
reorientada de "não" para "sim, com condições".

• Maior colaboração com fornecedores e parceiros sem provisionar contas de usuários locais e sem 
colocar demandas em seu ambiente de computação.

• Operações de segurança proativas, construídas para apoiar o crescimento de aplicações e eliminar 
os exercícios de varredura e proteção retroativa do acesso a aplicações após a implantação.

Redução de risco

O risco cibernético é uma prioridade para a maioria dos conselhos administrativos. Cada empresa deve 
determinar sua própria propensão e tolerância ao risco, que tendem a ser aproximadamente as mesmas 
para a maioria das empresas em um determinado setor. A gestão de risco fica mais complexa devido 
à dependência de supply chains cada vez mais longas e opacas, a proliferação de serviços e aplicações 
em nuvem e um ambiente regulatório ambíguo. Neste novo cenário, a redução de risco envolverá uma 
abordagem zero trust em que:

• Os recursos sejam movidos do acesso público para o privado e, portanto, fiquem protegidos da 
internet, invisíveis para aqueles que não possuam credenciais de acesso sólidas ou que não consigam 
demonstrar que são confiáveis.

• O acesso inadequado seja restringido, reduzindo impacto do comprometimento de contas.

• A visibilidade de tipos de dados confidenciais, movimentações e locais seja aprimorada e constante.

• Análises lógicas ofereçam uma visão geral de políticas e comportamentos aceitáveis, evidenciando 
de forma mais rápida os riscos e ameaças (atividades anômalas e maliciosas) para que a contenção 
e neutralização sejam velozes.

• A postura geral quanto a segurança seja aprimorada, tornando as empresas menos atraentes para 
os invasores.
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Processo simplificado de implantação e manutenção de produtos

A agilidade corporativa e a redução de riscos exigem a arquitetura certa, incluindo:

• Um serviço de segurança nativo da nuvem que se expanda conforme a necessidade da empresa, 
eliminando as complexidades de implantação e restrições de capacidade comumente associadas 
a appliances de segurança de hardware.

• Uma única plataforma na nuvem, inspeção única e ponto de aplicação de política, conduzidos em um 
único console, e um mecanismo de política que seja aplicado para garantir uma política de segurança 
padronizada em todos os canais.

• Relacionamento com um único fornecedor, que elimine os atrasos que geralmente acompanham a 
solução de problemas e o reparo de produtos com características de interoperabilidade não testadas 
ou desconhecidas.

CINCO ETAPAS PARA A CONFIANÇA ADAPTATIVA CONTÍNUA COM A NETSKOPE

A Netskope ajuda as empresas a atingir seus objetivos de confiança adaptativa contínua. A jornada pode 
não ser exatamente a mesma para todas as empresas. Na verdade, seu setor, seu grau de adoção da 
nuvem e seus sistemas atuais provavelmente influenciarão não apenas onde você começará sua jornada, 
mas também o esforço necessário.

Alguns passos simples podem ajudar qualquer empresa a se preparar. Comece com estas tarefas:

• Elabore um conjunto de personas de usuário, refletindo as funções corporativas típicas. Liste os 
requisitos de acesso comuns para cada persona. Comece do zero: não confie nas definições existentes 
de acesso baseadas em funções.

• Faça o inventário de todas as aplicações privadas e SaaS. Crie um mapa ilustrando como as aplicações 
e seus componentes interagem entre si e com recursos externos à empresa.

• Identifique todos os ativos de dados: suas localizações, seus níveis de sensibilidade, suas funções 
corporativas e expectativas de ciclo de vida.

Todo projeto de confiança adaptativa contínua bem-sucedido exige um programa robusto de gestão 
de identidade e acesso. Sem um sistema preciso e confiável de registro de identidade, não é possível 
determinar ou inferir um alto nível de confiança. Cada entidade – seja uma pessoa, dispositivo ou 
objeto – deve apresentar uma identidade que qualquer outra entidade possa validar. Felizmente, a 
maioria das empresas já têm algum tipo de sistema de gestão de identidade em vigor. Para zero trust, 
é fundamental que o sistema seja compatível com padrões como SAML, OIDC e OAuth, porque a maioria 
das organizações espera isso. A federação de identidade estabelece um grau de confiança entre domínios 
de identidade díspares, permitindo que os usuários em um domínio acessem recursos autorizados em 
outras áreas sem ter identidades separadas. 

Com essas informações em mãos, você pode começar a planejar e executar as cinco fases da página 
seguinte.
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•    Defina o modelo de informação e o esquema 
de dados (source of truth) para identidades.

•    Faça o mapeamento dos usuários e respectivas 
aplicações

•    Remova direitos obsoletos ou não utilizados 
•    Direcione todos os acessos por meio de um ponto 

de aplicação de políticas para remover os riscos 
do acesso direto

Estabeleça este parâmetro para o acesso zero trust 

FASE

1
Acceso Zero Trust

•    Crie personas e estabeleça os requisitos 
de acesso

•    Faça o inventário de todas as aplicações SaaS 
e privadas

•    Faça o inventário de todos os ativos de dados

FASE

FASE

0
Antes de Começar

•    Adicione contexto às políticas de acesso
•    Permita que o contexto sinalize a necessidade 

de solicitar autenticação mais robusta
•    Incorpore o contexto nas orientações
•    Ajuste as políticas de acesso de forma contínua

Enriqueça a linha de base de confiança para 
autorização de atividades dentro de aplicações

2
Acesso Adaptativo

•    Insira isolamento remoto de navegadores para 
acesso a sites arriscados e de baixa reputação

•    Monitore tentativas de comando e controle 
e outros comportamentos anômalos

Aplique controles de confiança explícitos para 
os destinos

FASE

3
Isolamento sob demanda 

•    Mantenha a visibilidade de aplicações e riscos
•    Inspecione a atividade na nuvem e na web para 

avaliar melhor e ajustar as políticas
•    Crie visualizações específicas para cada parte 

interessada
•    Implemente melhorias de política em circuito 

fechado

FASE

5
Esclareça e aprimore com 
análises em tempo real

Fortaleça a postura de segurança e confiança 
com o aprimoramento de políticas em circuito 
fechado.

•    Diferencie entre acessos gerenciados ou não 
•    Adapte as políticas de acesso com base 

no contexto
•    Garanta que os recursos na nuvem estejam 

configurados corretamente
•    Identifique dados sensíveis e controle sua 

divulgação
•    Avalie continuamente as permissões de 

compartilhamento e integração entre aplicações

Proteção de Dados Contínua

Investigue e remova continuamente o excesso 
de confiança. Adote e aplique um modelo 
de privilégios mínimos em todos os lugares. 

FASE

4
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FASE 1
Acesso zero trust: não permita acesso anônimo a nada
Comece a construir o contexto a partir do ponto de primeiro acesso. Reforce 
a base com o gerenciamento de identidade e acessos (incluindo funções 
e associação a funções), detecção de aplicações privadas e uma lista de 
aplicações SaaS aprovadas e categorias de sites. Reduza as oportunidades de 
movimento lateral e proteja as aplicações contra identificação, varredura de 
portas ou teste de vulnerabilidades. Exija login único (SSO) com autenticação 
multifator (MFA). 

Tarefas específicas para esta fase:

• Defina o modelo de informação e o esquema de dados (source of truth) para 
a identidade e quais outras fontes de identidade podem federar com elas.

• Estabeleça os casos em que uma autenticação robusta é necessária.

• Crie e mantenha um banco de dados que mapeie usuários (funcionários 
e terceiros) e suas respectivas aplicações. Isso requer conversas regulares 
com as unidades de negócios. Indique um conjunto específico de indivíduos 
para assumir essa responsabilidade.

• Racionalize o acesso a aplicações, removendo direitos obsoletos 
(de funcionários e terceiros) que não sejam mais necessários devido 
às mudanças de função, saídas, rescisões de contratos etc.

• Remova a conectividade direta, direcionando todo o acesso por meio 
de um ponto de aplicação de política para cada aplicação privada ou 
interna (ZTNA) e para acesso a SaaS e web (CASB, SWG). 

• Mantenha aplicações em tempo real visíveis no painel do usuário. Controle 
quais usuários devem ter acesso a quais aplicações e serviços.

A Netskope Security Cloud permite SSO federado com controles 
de acesso adaptativo   a sites, aplicações privadas e milhares 
de aplicações SaaS, incluindo shadow IT, adotadas por várias 
unidades de negócios. O Netskope Private Access oferece 
recursos completos de ZTNA, desde a descoberta de aplicações 
privadas até o acesso no nível da aplicação para usuários 
gerenciados, funcionários terceirizados ou casos de uso de fusões 
e aquisições. O Netskope Next Generation Secure Web Gateway 
(NG SWG), como um ponto de controle de acesso à web e SaaS, 
pode impedir phishing e outros ataques contra credenciais 
para SaaS, webmail e armazenamento em nuvem, as principais 
ameaças enfrentadas pela maioria das empresas atualmente.
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FASE 2
Acesso adaptativo: mantenha o modelo de confiança explícita
Adicione mais contexto para que o controle de acessos se torne adaptativo, 
mantendo assim um modelo de confiança explícita. Analise os sinais das 
avaliações de risco da aplicação, avaliações de risco do usuário, verificações de 
postura do endpoint e localização dos usuários, aplicações e dados. Implemente 
políticas adaptativas que exijam autenticação step-up, emitam um alerta para 
o usuário indicando se ele deve prosseguir ou cancelar uma atividade da 
aplicação, forneçam uma justificativa corporativa para continuar ou eduquem 
os usuários em tempo real para que acessem aplicações aprovadas.

Tarefas específicas para esta fase:

• Determine como identificar se um dispositivo é gerenciado.

• Adicione contexto para acesso a políticas (bloqueio, somente leitura ou 
permissão de atividades específicas dependendo de várias condições).

• Aumente o uso de autenticação robusta quando o risco do ambiente for 
alto (por exemplo: todo acesso remoto a aplicações privadas e SaaS para 
excluir conteúdo) e diminua seu uso quando o risco for baixo (por exemplo: 
dispositivos gerenciados acessando aplicações locais em modo somente 
de leitura).

• Avalie o risco do usuário; treine classes de usuários para categorias de 
aplicações específicas.

• Ajuste continuamente as políticas para refletir as mudanças nos requisitos 
corporativos conforme as aplicações evoluem, novas são implantadas e 
antigas são desativadas.

• Estabeleça um parâmetro de confiança para autorização de atividades 
dentro das aplicações.

A Netskope Security Cloud oferece contexto profundo em 

todo o tráfego inspecionado da web e da nuvem e apresenta 

pontuações de risco de aplicações e insights em tempo real, 

pontuações de risco dos usuários e insights de UEBA ao longo 

do tempo, com base no comportamento dos usuários. Essas 

pontuações ativam ações de política adaptativa em tempo real, 

como autenticação step-up, encerramento de processos e muito 

mais, com base nas políticas desejadas para usuários, dados 

ou aplicações. 
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FASE 3
Isolamento sob demanda: contenha o impacto
Desacople os navegadores das aplicações e coloque controles no tráfego 
de saída. Implante o isolamento remoto de navegadores (RBI) para reduzir 
a funcionalidade do navegador para aquela de um dispositivo de exibição. 
Habilite um firewall no dispositivo para restringir os destinos com os quais o 
dispositivo pode estabelecer conexões.

Tarefas específicas para esta fase:

• Insira automaticamente o isolamento remoto de navegadores na rota de 
acesso a sites arriscados com baixa reputação.

• Configure o isolamento remoto de navegadores para acesso a aplicações 
privadas de dispositivos não gerenciados.

• Avalie a possibilidade de usar o isolamento remoto de navegadores como 
alternativa ao proxy reverso CASB para aplicações SaaS que apresentem 
erros quando as URLs são reescritas.

• Monitore painéis de ameaças e usuários em tempo real, buscando tentativas 
de comando e controle e detectando anomalias.

O Netskope RBI é nativo, unificado e integrado aos recursos 
existentes de proteção de dados e neutralização de ameaças.  
Além disso, oferece um grau de desempenho não disponível 
em produtos de isolamento de navegadores remotos (RBI) de 
navegadores vinculados a proxies tradicionais ou gateways 
de rede. Seguindo o tema da remoção da confiança implícita, 
o acesso direto a recursos arriscados da web deve ser 
minimizado, especialmente quando os usuários interagem 
simultaneamente com as aplicações gerenciadas. 

O isolamento sob demanda, isto é, o isolamento que se insere 
automaticamente durante condições de alto risco, restringe 
o impacto de usuários comprometidos e de sites perigosos 
ou arriscados. O Netskope Cloud Firewall é um mecanismo 
altamente eficaz que impede as tentativas de comunicação com 
nós de comando e controle de propriedade do invasor.
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FASE 4
Proteção contínua de dados: aplique políticas de dados  
single-pass
Obtenha visibilidade no local de armazenamento de dados confidenciais e 
para onde eles se espalham. Monitore e controle o movimento de informações 
confidenciais por meio de aplicações SaaS aprovadas ou não, sites, armazenamento 
em nuvens públicas, aplicações personalizadas em nuvens públicas e e-mails 
enviados. Aplique políticas de proteção de dados single-pass em todo o tráfego 
inspecionado da web, e-mail e nuvem para dados em movimento e via API para 
dados em repouso. 

Tarefas específicas para esta fase:

• Defina a diferenciação geral para acesso a dados de dispositivos gerenciados 
e não gerenciados.

• Adicione detalhes da política adaptativa para acessar o conteúdo com base no 
contexto (por exemplo: acesso total a conteúdo público em dispositivos não 
gerenciados, somente de leitura para conteúdo confidencial em dispositivos não 
gerenciados, conteúdo confidencial bloqueado em dispositivos não gerenciados).

• Avalie continuamente as configurações de serviço de nuvem pública usando 
Cloud Security Posture Management (CPSM) para proteger os dados e cumprir 
normas de conformidade.

• Avalie o uso de regras e políticas de DLP inline para web, SaaS gerenciado, 
shadow IT, serviços de nuvem pública e e-mail para proteger dados e cumprir 
normas de conformidade.

• Defina regras e políticas de DLP de dados em repouso para ambientes de 
SaaS e IaaS gerenciados, especialmente permissões de compartilhamento 
de arquivos para objetos de armazenamento em nuvem e integrações entre 
aplicações, permitindo o compartilhamento e a movimentação de dados.

• Aprimore as políticas, adicionando atributos de usuário ou grupos quando 
aplicável.

• Investigue e remova continuamente o excesso de confiança. Adote e aplique 
um modelo de privilégios mínimos em todos os lugares.

A Netskope Security Cloud oferece controle sobre a 
movimentação de dados não intencional e não aprovada, 
além de análises completas de todas as atividades de dados 
inspecionados. As defesas antigas não conseguem decodificar 
o tráfego da nuvem e, portanto, não conseguem aplicar a 
proteção de dados necessária, especialmente para instâncias 
pessoais de aplicações aprovadas e não aprovadas. O Netskope 
Cloud Firewall-as-a-Service (FWaaS) oferece controle de acesso 
na saída da rede de todas as portas e protocolos para usuários 
remotos e filiais, mitigando ataques de comando e controle e 
exfiltração de dados. 
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FASE 5
Esclareça e aprimore com análises e visualizações em tempo 
real: mantenha uma postura de segurança e confiança robustas
Esclareça e aprimore as políticas em tempo real. Avalie a adequação da eficácia 
da política com base nas tendências dos usuários, anomalias de acesso, 
alterações nas aplicações e mudanças no nível de confidencialidade dos dados. 
Ajuste políticas conforme necessário para tolerar a exposição ao risco sem 
ultrapassar os limites.

Tarefas específicas para esta fase:

• Mantenha a visibilidade das aplicações e serviços que a empresa usa, 
bem como dos níveis de risco associados.

• Descubra quem deve e não deve ter acesso a recursos privados e regule 
o acesso a níveis mínimos para reduzir a exposição.

• Obtenha maior visibilidade e estabeleça um entendimento profundo da 
atividade da nuvem e da web para ajustes contínuos e monitoramento de 
dados e políticas de ameaças.

• Identifique as principais partes interessadas para o seu programa de 
gerenciamento de segurança e risco (CISO/CIO, jurídico, CFO, SecOps etc.) 
e aplique as visualizações aos dados que eles possam entender.

• Crie painéis para obter visibilidade desses componentes: site, aplicação, 
instância, usuário, atividade, arquivo, origem/destino e muito mais.

• Garanta a capacidade de importar e exportar painéis para colaborar com 
outras equipes de segurança.

• Fortaleça a postura de segurança e confiança com o aprimoramento de 
políticas em circuito fechado.

A análise e a visualização em tempo real da Netskope fornecem 
insights sobre as operações em toda a Netskope Security Cloud, 
identificando quem deve (e quem não deve) trabalhar com os 
dados da empresa em um determinado conjunto de aplicações. 
Esses recursos funcionam em conjunto com as operações de 
segurança, operações de rede e equipes de caça a ameaças e 
explicam os resultados do programa de segurança para a equipe 
executiva e partes interessadas nas aplicações. Os insights 
derivados das análises ajudam as empresas a planejar e prever 
os rumos de seu programa de segurança e o que deve ser feito 
em seguida.
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