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Diante do novo campo de batalha, a virtualização é a palavra-chave para
a Segurança cibernética ser eficaz nas aplicações e na infraestrutura

Os parceiros Palo Alto Networks, Check Point, Trend Micro, Fortinet e Symantec
apresentam como suas soluções podem ser integradas ao VMware NSX

Na visão de líderes de Segurança da Informação, a nova era de ameaças exige
uma arquitetura de proteção mais estratégica, eficiente e alinhada ao negócio
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Segurança para o 
novo campo de batalha
Diante de um cenário cada vez mais complexo, dinâmico e 

interconectado, a virtualização é a palavra-chave para uma 

proteção mais inteligente e eficaz 

O 
atual cenário da Segu-
rança da Informação 
está cada vez mais 
dinâmico e mutável. 
Todos os dias a mídia 

noticia algum caso de vazamento 
de dados, sequestro de informa-
ções, invasões maliciosas e ataques 
de cibercriminosos. Isso porque os 
desafios da proteção corporativa no 
ambiente virtual estão mais comple-
xos diante do surgimento de novas 
tecnologias, plataformas e aplicações.

Internet das coisas, mobilidade, 
cloud computing e aplicações interco-
nectadas impõem um ritmo completa-
mente diferente aos gestores da Segu-
rança da Informação e exigem novas 
formas de defesa cibernética. Diante 
desse cenário, nenhum profissional de 
Tecnologia da Informação em qualquer 
divisão de negócio pode ignorar o fato 
de que o papel da Segurança mudou e 
essa área se torna cada vez mais rele-
vante para as corporações.

Uma analogia interessante que os 
CSOs podem desenhar para entender 
o atual momento em que a proteção 
das informações críticas de negócio 
tem total importância para as orga-
nizações é traçar um paralelo com 
a história da guerra. Afinal, a com-

Segurança Virtualizada

plexidade da segurança empresarial 
diante do dinamismo da digitalização 
tem tirado o sono de muitos CSOs e 
nada melhor que entender o novo 
campo de batalha para sair vitorioso.

ATAQUE E DEFESA. A corrida arma-
mentista traz como característica as 
ações de ataque e defesa. Se um dos 
lados faz investimento tecnológico 
para atacar seu oponente, conse-
quentemente o outro deve melho-
rar a defesa. Esse tipo de guerrilha 
dá certo até um certo ponto, onde 
o aporte feito para a proteção traz 
resultados positivos, porém, com 
o passar do tempo, ele deixa de ser 
eficaz. Não importa o esforço e apor-
tes investidos, esse sistema simples-
mente não funciona mais.

Geralmente isso acontece quando 
existe um descompasso muito grande 
entre as partes em termos de tecnolo-
gia, proporções de ações de guerrilha 
ou quando o campo de batalha muda 
de forma drástica. Aqui, soa um alerta 
para as empresas sobre a necessidade 
de mudar a estratégia de proteção. 

Essa analogia tem tudo a ver com 
o atual cenário de vulnerabilidades. 
O campo de batalha mudou. Hoje, 
a transformação digital pela qual 

as empresas do mundo todo estão 
passando tornou a luta contra ações 
cibercriminosas ainda mais complexa. 
Cada brecha de Segurança é aprovei-
tada pelas quadrilhas de bandidos 
virtuais, seja uma porta semiaberta, 
um link despretensioso em um e-mail 
ou um simples pen drive, tudo pode 
servir de meio para um ataque vir-
tual. Com esse novo campo de bata-
lha, as empresas devem se armar 
com tecnologia e novas estratégias 
de segurança.

CIDADE MURADA. Outra analogia do 
atual cenário de vulnerabilidades é 
ver o data center como uma cidade 
murada. Os grandes muros eram 
tidos como um dos mais antigos sis-
temas de defesa do mundo e servia 
de perímetro, uma linha de proteção 
onde os exércitos posicionavam as 
tropas e havia apenas uma entrada, 
geralmente a mais protegida. 

Hoje, muitos data centers são trata-
dos como uma cidade murada focada 
na segurança do perímetro, mas com 
controles internos mais brandos. Se 
um cibercriminoso conseguir invadir 
a porta de entrada, certamente con-
taminará a parte interna e isso é mais 
comum do que se imagina. 
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A estimativa de perdas globais de 
incidentes, invasões e ataques ciber-
néticos foi de US$ 500 bilhões, em 
2015, número um pouco abaixo do 
mercado global de tráfego de dro-
gas, que gira em torno de US$ 600 
bilhões. Isso mostra que o mundo do 
crime virtual dá dinheiro e todos os 
dias atrai pessoas mal-intencionadas. 

Os bandidos do cibercrime estão 
cada vez mais espertos e com a che-
gada de novas tecnologias como a 
computação na nuvem, internet das 
coisas e mobilidade, as políticas de 
segurança devem ir além da proteção 
do perímetro. Isso porque hoje vive-
mos um desalinhamento entre ata-
que e defesa, tanto em efetividade, 
quanto em eficiência e investimento. 

ESTRATÉGIA DE COMBATE. Os novos 
ambientes digitais trazem muita inte-
ração entre pessoas com múltiplos 
acessos, redes de comunicação, base 
de dados, servidores críticos e todo 
mundo tem que passar pelo portão 
central da cidade murada. Interna-
mente, as empresas colocam pilhas 
e camadas de softwares, appliances e 
aplicações a fim de alinhar o controle 
de segurança. 

Antigamente, não era complexo 
fazer as políticas de proteção corpora-
tiva, pois as aplicações eram monolíti-
cas. Entretanto, o avanço tecnológico, 
aplicações altamente conectadas, nati-
vas da nuvem e arquiteturas segmen-
tadas exigem uma mudança na estra-
tégia de combate. Os controles devem 
contemplar a segurança da empresa e 
de dados mais críticos, mas sem enges-
sar o trabalho dos usuários. 

O desafio é proteger a empresa 
de ataques virtuais modernos, pois 
os cibercriminosos aproveitam da 
complexidade que o atual momento 
traz para as empresas. Em algum 
momento, o atacante vai conseguir 
furar o bloqueio da cidade murada, 

seja por meios próprios ou usando um usu-
ário interno. Uma vez lá dentro, ele faz um 
movimento lateral, se replica em outras 
aplicações e só o investimento em firewalls 
não é eficaz para a proteção da empresa.

O jogo não é justo, porque as compa-
nhias devem sem bem-sucedidas em todas 
as linhas de defesa, todas as frentes de pro-
teção, enquanto que o atacante se tiver um 
ataque bem-sucedido ele ganha. Existem 
muitos componentes conversando entre 
si em uma infraestrutura compartilhada e 
tudo isso cria um desalinhamento entre a 
proteção e a defesa.

SEGURANÇA VIRTUALIZADA
Mas não tem como as organizações 

continuarem a perder para os cibercri-
minosos. Como elas podem resolver 
esse dilema? Como manter seguros 
o hardware convergente, nuvens, 
ambientes híbridos e garantir a 
segurança além do perímetro? 

A solução é simples: as empre-
sas devem construir um data cen-
ter para cada aplicação. Boa parte 
dos problemas de Segurança da 
Informação desaparece quando 
se monta uma proteção assim. Mas 
quanto custa? Certamente, um mon-
tante de milhares de dólares.

E para quem não tem um grande 
volume de dinheiro para investir, a 

“A virtualização 

é a chave para a 

Segurança, pois ela 

cria uma camada 

de abstração entre 

as aplicações e a 

infraestrutura” 
André Andriolli, diretor e CTO da 
 VMware para a América Latina
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melhor solução é a virtualização. Aqui, 
entra em campo o novo posiciona-
mento da VMware, que está desti-
nando seu portfólio para uma linha 
de negócios que inclui a plataforma 
de proteção corporativa NSX. Atual-
mente, cerca de 90% da infraestrutura 
nos data centers modernos são virtu-
alizadas, ou seja, o campo de batalha 
mudou. Diante dos constantes ata-
ques cibernéticos, a defesa deve ser 
mais eficaz com a virtualização.

A ideia da VMware é - junto com 
seu ecossistema de parceiros que 
está desenvolvendo diversas tecnolo-
gias de proteção com o NSX - ajudar 
as empresas a reorganizar a linha de 
defesa com uma plataforma segura 
e virtualizada, que permite uma 
micro segmentação na porta de cada 
máquina virtual, seja desktop ou ser-
vidor. Esse modelo de segurança zero 
trust está alinhado aos controles 
internos e às aplicações mais críticas. 

Os controles de segurança não são 
mais ligados à rede, mas à plataforma 
NSX com uma camada de abstração 
que permite a inserção de serviços 
de proteção corporativa. Quando as 

empresas colocam uma máquina vir-
tual para funcionar, a política de segu-
rança já vem embarcada, desde a cria-
ção daquele ambiente e os gestores já 
podem inserir todos os pontos de con-
trole da micro segmentação. A segu-
rança passa a acompanhar a máquina 
virtual para onde ela for, seja em cama-
das ou pelos data centers.

Fora do Brasil, a VMware já conta 
com casos de sucesso em empresas 
dos segmentos de Finanças, Varejo, 
Serviços, Governo, Telecomunicações 
e Educação. Para apresentar ao mer-
cado brasileiro essa nova plataforma, 
a empresa reuniu os parceiros Palo 
Alto Networks, Check Point, Trend 
Micro, Fortinet e Symantec em São 
Paulo e falou para uma plateia de 
líderes executivos sobre os benefícios 
da tecnologia. O evento foi promo-
vido pela Conteúdo Editorial e trans-
mitido pela TVDecision. 

Segundo André Andriolli, dire-
tor e CTO da VMware para a América 
Latina, os casos de uso de micro seg-
mentação registram benefícios de 
segurança avançada e inteligente, 
automação, otimização e redução de 

custo. “A plataforma NSX proporciona 
ambientes automatizados nos data 
centers, ou seja, a virtualização além 
de ajudar na proteção das informa-
ções, também dá muito dinamismo 
às regras de segurança. E essa plata-
forma funciona dentro de um ecossis-
tema de parceiros VMware que criam 
novas soluções de proteção corpora-
tiva para o mercado brasileiro”, acres-
centa o executivo.

Segundo ele, a virtualização é a 
peça-chave para uma segurança inte-
ligente e proativa, pois ela cria uma 
camada de abstração entre as aplica-
ções e a infraestrutura. “Nosso campo 
de batalha está mudando. Não pode-
mos mais fazer a segurança da forma 
antiga, colocando as políticas de 
segurança atreladas a uma porta ou 
ao um endereço IP. Isso ficou para 
trás. Hoje, as máquinas virtuais pre-
cisam de uma Segurança dinâmica e 
inteligente”, completa Andriolli.

A VMware está disponibilizando 
um teste drive da plataforma NSX. No 
endereço eletrônico labs.hol.VMware.
com os gestores podem testar a tec-
nologia gratuitamente. 
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Análise de tráfego 
para uma Segurança virtualizada
A parceria entre o NSX da VMware com os Firewalls de 

Próxima Geração da Palo Alto Networks permite uma gestão 

automatizada da Segurança no ambiente virtualizado

C
om a chegada da virtualização e da computa-
ção na nuvem, os data centers têm passado 
por significativas transformações. Hoje, com 
a dinâmica do mercado e diversas demandas 
vindas das áreas de negócios, é inevitável que 

as empresas não coloquem em seu planejamento 
uma estratégia de cloud pública, privada 
ou híbrida. Se por um lado, essa nova 
forma de consumir tecnologia trouxe 
às organizações do mundo inteiro 
mais agilidade, automação e redu-
ção de custos, por outro, também 
impõe muitos desafios aos líderes 
de Segurança da Informação (SI).

As companhias estão vivendo 
em um novo campo de batalha, 
os armamentos mudaram e com 
eles vieram novas táticas de ataque e 
defesa. As organizações devem reposi-
cionar as tropas de proteção, ou estarão 
defasadas na matéria de Segurança da 
Informação. Como as estruturas tecno-
lógicas modernas são baseadas em apli-
cações, um firewall tradicional com porta 
de protocolo não consegue identificar 
o real uso do pacote dessas aplicações. 
Para dificultar o ataque e manter a empresa protegida, 
trabalhar com uma segmentação mais profunda ajuda os 
gestores de Segurança a entender melhor o que está se 
passando no data center.

A SOLUÇÃO. Diante de toda essa complexidade de segu-
rança, como as empresas conseguem colocar uma solu-
ção que consiga se integrar à estrutura virtualizada, 

ser automatizada e aplicar a Segurança da Informação 
de forma inteligente? Juntas, a VMware e a Palo Alto 
Networks têm a resposta.

A proposta das empresas é integrar a plataforma NSX 
da VMware com os Firewalls de Próxima Geração da Palo 

Alto Networks. As soluções têm o papel de auto-
matizar a gestão da Segurança no ambiente 

virtualizado usando como base os pilares 
de zero trust, análise interna das ame-

aças, agilidade na automatização e 
consistência nas políticas internas.

Os pontos principais para pro-
teger o ambiente virtualizado é 
usar o conceito zero trust, que per-
mite a micro segmentação. Além da 

proteção das bordas do data center, 
as empresas devem posicionar uma 

solução de Segurança em cada seg-
mento de rede e aplicações.

A plataforma NSX consiste em 
vários módulos que vão além da pro-
teção corporativa, pois engloba toda 
camada 2 de switches, roteamen-
tos da camada 3, balanceamento de 
cargas, VPNs, entre outros recursos 
integrados ao data center. O firewall 

pode ser instalado em cada servidor virtualizado 
ampliando o poder de processamento.

Para proteger a empresa contra ataques cibernéti-
cos que usam de movimentos laterais no data center, 
o melhor caminho é a aplicação de micro segmentação 
usando princípios de zero trust, automatizando e atua-
lizando as políticas de segurança. 

Daniel Bortolazo, Systems 

Engineer da Palo Alto Networks, 

que apresentou a solução durante 

o evento Segurança Virtualizada
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Automação avançada no data
center definido por software

Juntas, a plataforma NSX com a solução 

Check Point vSEC previnem ameaças 

laterais, automatizam a gestão da 

Segurança e garantem mais visibilidade 

ao tráfego interno

O
s modelos de data 
center mudaram. 
Ao longo da histó-
ria da Tecnologia da 
Informação, esses 

ambientes passaram por uma ver-
dadeira revolução, desde o modelo 
físico ao virtual com uso de clouds 
públicas, privadas e híbridas. Com 
esse movimento, as empresas vir-
tualizaram as redes corporativas e 
deixaram os serviços mais orques-
trados e automatizados, o que 
impôs o conceito do data center 
definido por software (Software 
Defined Data Center – SDDC).

Essa nova era permite que a 
TI entregue aplicações em fração 
de minutos com menor custo e de 
uma forma mais segura. Entretanto, 

o lado negro da força - neste caso, 
o cibercrime - está sempre atento 
às mudanças da tecnologia e se 
aproveita do desalinhamento das 
empresas no processo de adapta-
ção aos ambientes virtualizados.

QUEM GANHA O JOGO? Mas nem 
tudo está perdido! É natural que 
existam desafios para as organi-
zações adequarem a Segurança da 
Informação nos ambientes virtu-
alizados, mas a tecnologia está do 
lado do bem e tem papel funda-
mental para ajudar as empresas a 
ganharem o jogo. Isso exige estra-
tégias diferentes como prevenção 
avançada de ameaças que protege 
o tráfego interno; provisionamento 
automatizado de segurança para 
manter o ritmo de proteção com as 
dinâmicas dos data centers; e visibi-
lidade da movimentação de tráfego 
e das máquinas virtuais.

Para isso, a Check Point é uma 
das parceiras da VMware que inte-
grou o vSEC ao NSX a fim de promo-
ver uma proteção avançada para o 
data center definido por software. 

Fabiano Arantes, Senior 

System Engineer da Check 

Point, que apresentou a 

solução durante o evento 

Segurança Virtualizada

As funcionalidades de proteção na 
camada 4 dessa parceria consiste 
em prevenção de ameaças laterais, 
automação e provisionamento de 
segurança, além do controle e visi-
bilidade do ambiente. Tudo isso 
somado ao conceito de micro seg-
mentação que permite uma Segu-
rança mais inteligente contra cri-
mes cibernéticos.

O NSX da VMware automa-
ticamente provisiona o Check 
Point vSEC em cada host e faz um 
deploy do vSEC dentro do SDDC. 
Esse movimento traz um pacote 
de funcionalidades de prevenção 
a ameaças avançadas com recur-
sos de IPS, antivírus, antibotnets, 
antispam e aplication control. 

Juntas, as soluções promovem 
uma segurança mais profunda 
para o tráfego Leste-Oeste, que 
passa pelo WMware NSX e pelos 
gateways Check Point vSEC criando 
as proteções com mais dinamismo 
e instantaneidade. A solução tam-
bém permite a visibilidade 360 
dentro do data center com gestão 
e políticas unificadas. 
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D
esde 2009, a Trend 
Micro mantém uma 
parceria com a VMware 
por meio de integração 
nativa entre as plata-

formas tecnológicas. De um lado, a 
VMware fornece a infraestrutura de 
virtualização segura, com APIs e pro-
gramas de certificação. De outro, a 
Trend Micro oferta soluções de segu-
rança projetadas para explorar ple-
namente a nova plataforma NSX. Em 
2015, o Deep Security 9.5 já contava 
com suporte e integração ao NSX, 
vCloud Air e vCenter Operations.

O cenário de vulnerabilidades e 
ataques direcionados está cada vez 
mais complexo, principalmente quando 
falamos da proteção dos data centers. 
Com a virtualização dos ambientes, as 
empresas tiveram ganhos imensuráveis 
para as áreas de negócio, mas infeliz-
mente estão pagando o ônus do avanço 
tecnológico e devem encarar os desa-
fios de proteção com a própria tecnolo-
gia, abrangendo temas como segurança 
para servidores e desktops virtuais, ges-
tão da Segurança em ambientes híbri-

Proteção forte nos
ambientes híbridos

dos e nas redes definidas por software.
Para isso, a plataforma Trend 

Micro Deep Security conta com 
recursos integrados ao VMware NSX, 
o que possibilita compartilhamento 
de dados entre módulos; correlação 
de eventos para melhor inteligên-
cia de ameaças; gestão unificada; 
desempenho otimizado; e proteção 
mais inteligente com introspecção 
de sistema de rede. Os IPS, com 
regras específicas para vulnerabili-
dades existentes; o monitoramento 
de integridade e a inspeção de 
registros; antimalware e reputação 
web também fazem parte dos bene-
fícios das soluções integradas.

CASO DE SUCESSO. E já tem compa-
nhias brasileiras buscando proteção. 
Essa camada mais profunda de Segu-
rança proporcionada pelo Deep Secu-
rity e NSC está em funcionamento em 
alguns clientes da Trend Micro, com 
o é o caso da grande rede varejista 
Magazine Luiza. O desafio era prote-
ger um ambiente híbrido - cumprindo 
normas e regulações – principalmente 

Parceiros de longa data, Trend Micro e 

VMware têm a missão de integrar suas 

soluções para proteger servidores físicos e 

virtuais, com gerenciamento, correlação de 

eventos e desempenho otimizado 

Franzvitor Fiorim, Engenheiro 

de Vendas da Trend Micro, que 

apresentou a solução durante o 

evento Segurança Virtualizada

em períodos de grande volume de 
compras como a Black Friday e Natal.

A solução não só protegeu ser-
vidores vulneráveis, como também 
impediu que atacantes explorassem 
as vulnerabilidades. Além disso, a tec-
nologia – que está em conformidade 
com a norma PCI – automatizou a 
segurança dos ambientes e protegeu 
mais de 120 servidores virtuais de 
alta criticidade.

GESTÃO DE AMBIENTES HÍBRIDOS
A integração do NSX com o Deep 

Security irá fornecer controles como 
antimalware, firewall, IPS, Integrity 
Monitor e Vulnerability Scan. E tudo 
é distribuído de forma automática, 
sem reboot. Mesmo que as máquinas 
sejam alteradas de local, seguirão 
com as mesmas políticas de pro-
teção. Não importa onde o cliente 
tenha seus equipamentos, de uma 
forma simples e unificada, a parceria 
Trend Micro e VMware tem a missão 
de garantir a Segurança, detectando 
vulnerabilidades e automatizando a 
proteção corporativa. 
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Visibilidade 
com controle avançado

A integração do FortiGate-VMX e o 

VMware NSX auxilia as empresas em toda 

a jornada da virtualização, do Network 

Virtualization ao Software-Defined 

Security Framework

O
s conceitos e tendências tecnológicas como 
BYOD, mobilidade, big data, internet das coi-
sas e SaaS estão disseminados dentro das 
organizações brasileiras. Mesmo de forma 
mais tímida, muitas empresas já aderiram 

pelo menos a um novo módulo que usa um tipo diferente 
dessas aplicações. Entretanto, as atuais vulnerabilidades e 
brechas de Segurança surgem de acordo com a evolução 
dessas aplicações na rede corporativa. E a pressão pela 
proteção desse novo ambiente é grande.

Até porque, a dinâmica do negócio exige agilidade 
da TI. Empresas dos segmentos de Finanças e Varejo, por 
exemplo, têm o perfil de lançar novos produtos com uma 
certa frequência, se engajar com o consumidor entre-
gando experiências diferenciadas e motivar um relaciona-
mento mais próximo entre cliente e marca. E como fazer 
isso de forma rápida, de preferência, lançar produtos e 
serviços antes dos concorrentes? Neste ponto, a Tecnolo-
gia da Informação é a principal aliada e a Segurança deve 
acompanhar esse ritmo. 

Com tantas transformações, o data center é o princi-
pal impactado e os gestores têm a missão de manter a 
confiabilidade da rede, além de disponibilidade, flexibi-
lidade, conectividade e, ainda por cima, inovação. Essa 

última palavra vem acompanhada também de conceitos 
como o Pay-as-you-grow, pois com a exigência de redu-
ção de custos, as empresas de hoje querem pagar pela 
tecnologia que usam.  

RESPOSTA RÁPIDA
A virtualização é a forma mais rápida e eficiente de 

atender aos gargalos de proteção da rede corporativa. Um 
dos passos é integrar soluções inteligentes de Segurança da 
Informação. Neste caso, a plataforma VMware NSX se une 
ao FortiGate, da Fortinet. Aqui, as soluções se integram e se 
comunicam por meio de APIs com padrões abertos. 

O conceito da Fortinet é entregar o Software-Defined 
Security Framework que está dividido em três pilares: dis-
ponibilidade de dispositivos virtuais; orquestração e auto-
mação do ambiente; e gerenciamento automatizado. Tudo 
isso sendo entregue no modelo software as a service com 
proteção Leste-Oeste trazendo visibilidade das aplicações e 
toda proteção até a camada sete. 

A Fortinete  disponibiliza a mesma estrutura e recursos 
do FortiOS (físico) de forma virtual. Além disso, ela adicio-
nou uma camada de virtualização em um ambiente já vir-
tualizado, isso quer dizer que tem a possibilidade de criar 
quatro novos firewalls virtualizados com gerência única. O 
FortiGate-VMX processa funções distintas e se houver uma 
sobrecarga do HyperVisor, é possível virtualizar funcionali-
dades específicas dentro do NSX. Agilidade e performance 
são os principais benefícios dessa integração, além de con-
trole avançado de Segurança e visibilidade. 

Alexandre Bonatti, Systems Engineering Manager Brazil da Fortinet, 

que apresentou a solução durante o evento Segurança Virtualizada
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O
s quatro pilares 
da estratégia da 
Symantec já estão 
integrados à pla-
taforma NSX, da 

WMware. Recursos de proteção 
contra ameaças, Segurança da 
informação, serviços de cibersecurity 
e análise de Segurança com uma plata-
forma unificada podem ser integrados ao 
novo NSX. 

Isso porque as tendências de tecno-
logia estão realinhando o mercado de 
Segurança. Hoje, as empresas se depa-
ram com a volta do endpoint, eliminação 
do perímetro, adoção rápida da nuvem 
e proteção como serviço. Esse cenário é 
tão impactante que até coloca agências e 
governos sob um papel cada vez mais relevante no uni-
verso cibersecurity estabelecendo leis e políticas de pro-
teção de dados.

AGILIDADE É A PALAVRA-CHAVE
Mas quão ágil é a Segurança nas empresas atualmente? 

Qual é a velocidade na resposta de um incidente, na varre-
dura e análise dos ambientes para garantir a proteção sis-
têmica e de dados? Como as companhias estão protegendo 
aplicações críticas em ambientes legados e com plataforma 
não suportadas (EOL)?

Orquestração 
e monitoramento

Esses desafios são ainda 
maiores quando falamos de um 
ambiente virtualizado, pois as VMs 
possuem riscos adicionais se com-
paradas às tradicionais. E como 

tratar a Segurança da Informação 
em um ambiente como esse? Não 

estamos falando de uma assinatura de 
antivírus ou de uma única solução, mas de 

um conjunto de recursos que provém a pro-
teção de toda a organização.

Por isso, juntas, as soluções Symantec e 
VMware entregam um ambiente seguro 
da forma mais ágil que as empresas 
necessitam por meio da automatiza-
ção e orquestração até a camada de 
aplicação. Visibilidade, monitoramento 
centralizado e proteção de ambientes 

físicos, virtuais, nuvens públicas e privadas também são 
outros benefícios disponíveis na ferramenta.

Em muitos casos, a Segurança é vista como gargalo 
para escalabilidade de novos serviços. Para resolver esse 
problema, a plataforma de proteção corporativa ativa 
diversos serviços de TI com recursos de compliance e 
segurança embarcados. Vírus são detectados e bloquea-
dos, é passado um scan de vulnerabilidades e recomen-
dações de antimalware, NIPs e firewall. O resultado é uma 
proteção mais profunda, com capacidade de resposta e 
servidor seguro por todo ciclo de vida. 

O portfólio de Data Center Security Server da Symantec 

juntamente com o NSX da VMware tem o papel de proteger as 

empresas automatizando políticas e blindando informações 

contra ameaças avançadas

Alan Castro, Especialista em 

Segurança da Informação da 

Symantec, que apresentou 

a solução durante o evento 

Segurança Virtualizada
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Inovação em SI:
é possível?
Durante evento da VMware, promovido pela Conteúdo 

Editorial e transmitido pela TVDecision, executivos de 

setores variados destacaram que nova era de ameaças exige 

uma arquitetura de segurança mais estratégica, eficiente, 

transparente e alinhada ao negócio

R$ 44 bilhões de reais. Este é o prejuízo gerado pelo ciber-

crime no Brasil. O número divulgado por uma pesquisa da Symantec, rea-

lizada entre janeiro e outubro de 2015, é oficioso já que no País não há um 

órgão oficial responsável por auferir com criticidade o quanto se perde 

com o crime cibernético, nem que obrigue as instituições a reportarem 

ataques hackers. Portanto, esta perda tende a ser ainda muito mais signi-

ficativa considerando a evolução da indústria cibercriminosa, a escassez 

de profissionais qualificados no mercado atual e o orçamento enxuto dos 

investimentos em Segurança da Informação. Diante de um cenário como 

este, não está na hora da SI se reinventar e criar um modelo de segurança 

mais ágil, eficiente e próximo às demandas do negócio?
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 Em um contexto extremamente 
mutável como esse, a palavra ino-
vação ganha cada vez mais espaço 
entre os líderes de SI. Realizar as ope-
rações rotineiras e cumprir as normas 
de compliance não são mais suficien-
tes. É hora de se antecipar e criar uma 
estratégia de segurança capaz de 
antever as situações que estão por vir 
para minimizar os impactos gerados 
pelos ataques contra a organização. E 
algumas instituições já demonstram 
como estão fazendo isso na prática. 
“No Magazine Luiza existe um grupo 
de engenheiros responsável pela área 
de inovação. Eles desenvolvem traba-
lhos baseados em conceitos colabo-
rativos e Lean, que demandam pouco 
investimento e esforço. Há casos em 
que os resultados são perceptíveis 
em duas semanas”, explicou Gil San-
tos, Chief Information Security Officer 
da rede varejista.

Na DASA, por exemplo, as equi-
pes também estão sendo divididas. 
Segundo Pedro Nuno, gerente de 
Governança de TI e SI do Grupo, tra-
balha-se muito com serviços geren-
ciados e uma equipe de operações 
que mantém o motor funcionando. 
“Tenho um time fazendo a gestão 
desses serviços e outra parte cui-

dando de incidentes, investigações 
e análises”, explica. “Há ainda um 
grupo multidisciplinar focado em 
inovação que pensa em segurança e 
se antecipa às surpresas desagradá-
veis”. Dessa forma, Nuno destaca que 
a experiência tem sido bastante posi-
tiva, além de colaborar para tornar a 
área de SI mais inovadora.

DESAFIOS
Na opinião de Renato Coelho, 

LATAM Technology Information Secu-
rity Officer do Citibank, inovar em SI 
é possível, mas é preciso que a área 

esteja totalmente alinhada ao negó-
cio. Para isso, o executivo destaca que 
o principal desafio é fazer com que os 
próprios profissionais de segurança 
compreendam as demandas do negó-
cio, só assim para os novos projetos 
saírem do papel. “A gente pede para 
o usuário entender de segurança, que 
o executivo saiba e conheça as nossas 
preocupações, mas o quanto a gente 
conhece do negócio?”, questiona. 
Em um ambiente bastante regu-
lado e com presença global como o 
financeiro, deve-se considerar ainda 
a diferença cultural e as normas 
regulatórias vigentes em cada país, 
capaz de comprometer diretamente 
as operações locais. “A reinvenção 
da SI depende muito da mudança 
do mindset da empresa. Antes, a 
principal pergunta era se eu seria 
atacado. Hoje é quando vou ser e 
como isso vai impactar a regula-
mentação que sigo”, explica.

Na área da Saúde, considerado 
um dos setores mais visados pelos 
cibercriminosos, existem dois gran-
des obstáculos a serem superados 
neste momento. O primeiro deles é a 
chegada de uma grande quantidade 
de dispositivos móveis conectados à 
Internet das Coisas. “Sempre que um 
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médico chega de uma viagem e traz 
uma novidade tecnológica ficamos 
apreensivos com a segurança embu-
tida naquele equipamento”, afirma. 
O segundo obstáculo está direta-
mente associado ao anterior: como 
um fabricante entrega um produto 
com segurança sem deixá-la para 
o cliente. “Quando compramos um 
carro, não nos preocupamos mais se 
os freios são ABS ou se vem com air 
bag, porque isso é padrão. Mas hoje 

os produtos que chegam ao mercado 
não tratam a segurança como priori-
dade, ou seja, a responsabilidade fica 
para o usuário”, desabafa.

Na visão de Rodrigo Mielke, 
Systems Engineering Manager da 
VMware, é fundamental que o setor 
de SI das organizações acompanhe 
esse novo momento. “Ao mesmo 
tempo que a evolução tecnológica 
traz inúmeros benefícios para as 
companhias, é essencial que a área de 

“No Magazine Luiza existe 
um grupo de engenheiros 
responsável pela área de 
inovação. Eles desenvolvem 
trabalhos baseados em 
conceitos colaborativos 
e Lean, que demandam 
pouco investimento e 
esforço. Há casos em que os 
resultados são perceptíveis 
em duas semanas”
Gil Santos, Chief Information Security 
Officer do grupo varejista

“A reinvenção da SI 
depende muito da 

mudança do mindset 
da empresa. Antes, a 

principal pergunta era se 
eu seria atacado. Hoje é 

quando vou ser atacado e 
o como isso vai impactar a 
regulamentação que sigo”

Renato Coelho, LATAM Technology 
Information Security Officer do Citibank

segurança siga essa mesma dinâmica, 
que se reinvente, mas sem perder sua 
essência, que é manter o ambiente 
protegido”, alerta. O executivo res-
salta que o setor não deve represen-
tar um gargalo para o negócio. “A 
segurança precisa seguir o exemplo 
da TI Bimodal, ou seja, a operação 
deve ser cada vez mais eficiente, sim-
plificada e automatizada para que 
o profissional se preocupe com seu 
segundo viés, a inovação”, disse.
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“Tenho um time fazendo a 
gestão de serviços gerenciados 
e outro cuidando de incidentes, 

investigações e análises. Há 
ainda um grupo multidisciplinar 

focado em inovação que pensa 
em segurança e se antecipa às 

surpresas desagradáveis”
Pedro Nuno, gerente de Governança de TI e SI do 

Grupo DASA

UM NOVO MODELO DE SI
 A segurança hoje é uma área de interesse de todos. No entanto, ela exige investimento financeiro elevado, além 

de mais aporte em mão de obra especializada. “Diante deste cenário, um dos pontos que mais discutimos é como for-
necer soluções que vão ajudar a empresa a ter segurança com mais eficiência”, destaca Mielke. Umas das maneiras 
para conseguir isso, segundo o executivo, é apostar em um novo jeito de fazer segurança, cujo modelo trabalhe com 

integração entre as plataformas. “Durante o 
Congresso Security Leaders 2015, perguntaram 
aos consultores qual seria a estratégia de segu-
rança mais eficaz hoje. Todos acreditam que 
seja em multicamadas. Mas não adianta fazer 
isso sem integração entre as soluções, senão 
é mais custo operacional, mais trabalho e um 
problema a mais para o negócio”, explicou.

Na visão de Mielke, essa integração é a 
chave para reduzir custos, pois quando você 
coloca ferramentas trabalhando em con-
junto até o desempenho tende a melhorar, 
ser mais eficiente. “Desta forma, quando uma 
nova regra de compliance for aplicada, toda a 
cadeia de segurança será permeada, e a chance 
de isso impactar uma aplicação na ponta é 
menor”, complementou. Para o executivo, esse 
novo modelo de fazer segurança diminuiria as 
vulnerabilidades, tornando o ambiente mais 
protegido consequentemente. “Se eu tenho as 
ferramentas integradas e automatizadas, há 
muito menos inferência de alterações feitas 
pelas pessoas que estão operando. A chave é 
ter uma arquitetura realmente coesa capaz de 
atender as demandas de segurança exigidas 
pelo negócio”, conclui. 

“A segurança precisa seguir o exemplo da TI 
Bimodal, ou seja, a operação deve ser cada vez 
mais eficiente, simplificada e automatizada para 
que o profissional se preocupe com seu segundo 
viés, a inovação”
Rodrigo Mielke, Systems Engineering Manager da VMware
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Para mais informações acesse:
virtualizeyournetwork.com

VMware NSX
A abordagem padrão para proteger Data Centers tem 

enfatizado uma forte proteção do perímetro para manter as 
ameaças fora da rede. No entanto, esse modelo é inefi caz 

para manipular os novos tipos de ameaça, incluindo ameaças 
persistentes avançadas e ataques coordenados. É necessário 

um modelo melhor para segurança do Data Center: um modelo 
que presuma que as ameaças podem estar em qualquer lugar, 

e provavelmente estão em qualquer lugar, e aja conforme 
necessário. A micro segmentação, fornecida pelo VMware 

NSX™, não só adota essa abordagem, mas também fornece a 
agilidade operacional da virtualização de rede que é a base de 

um moderno Data Center Defi nido por Software.
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