
SEGURANÇA DE 
APLICATIVO
Como a virtualização de redes e a microssegmentação 
podem proteger sua infraestrutura de aplicativos
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INTRODUÇÃO:

O advento da virtualização de servidores x86, em 
2001, revolucionou os data centers fornecendo 

uma maneira de acrescentar as cargas de trabalho 
de processamento em máquinas virtuais, mover essas 
cargas entre vários servidores físicos, ganhar níveis de 
uso de hardware que antes eram impossíveis, reduzir o 
consumo de energia da sala de servidores e muito mais. 

Mas os benefícios da virtualização não são limitados ao 
processamento; eles também se estendem a outras 
áreas importantes da infraestrutura, notavelmente 
armazenamento e rede. A virtualização de redes 
também oferece a oportunidade de as redes definidas 
por software tornarem-se microssegmentadas, dessa 
forma, as plataformas e os recursos se tornam flexíveis 
e os administradores podem mover facilmente as 
cartas de trabalho à medida que a demanda de 
capacidade muda.

No entanto, as principais qualidades da virtualização 
de redes também oferecem outro grande achado: 
a oportunidade de reconsiderar os fundamentos 
de como a infraestrutura dos aplicativos, desde os 
servidores de banco de dados até e-mails e servidores 
Web, é protegida. E essa oportunidade veio em um 
momento propício, visto que aplicativos monolíticos 
antigos e a dependência de plataformas controladas 
e muito limitadas estão sendo substituídos por 
microsserviços distribuídos executados em várias 
plataformas locais e na nuvem.

a segurança da infraestrutura de aplicativos 
é a “carta na manga” da virtualização de redes
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Atualmente, a maioria das empresas admite ter sofrido 
violações de dados (e as demais empresas estão mal 
informadas ou não estão contando a verdade). As 
violações de dados ocorrem todos os dias e podem 
durar anos sem serem detectadas. Essas violações 
podem ter efeitos traumáticos sobre as finanças e 
ainda maiores na reputação corporativa. Embora 
as empresas e os governos estejam investindo 
cada vez mais e contratando diretores de segurança 
da informação (CISOs) especializados, as ondas de 
ataques continuam. Ao mesmo tempo, as leis ficam 
cada vez mais rígidas. Com a legislação do Regulamento 
Geral de Proteção de Dados (GDPR) que afetará as 
empresas que operam na União Europeia a partir de 
maio de 2018, as penalidades impostas chegam a 4% da 
receita global, potencialmente bilhões de dólares.

O impulso inexorável de mover mais processos 
e atividades de negócios para o ambiente digital 

mudou o mundo. As startups explorarão massivamente 
a internet e a TI para criar ambientes de toque baixo/
toque zero que eliminam o custo e a lentidão das 
atividades manuais, e os profissionais veteranos e 
os encarregados enfrentarão uma escolha binária: 
adaptar-se ao novo mundo ou sair da área. 

Transformar produtos físicos em código de software 
(por exemplo, CDs em MP3s, DVDs em streams digitais 
ou livros em downloads de áudio) muda o tipo de 
produção, distribuição, logística e muito mais. Minimizar 
a necessidade de lojas físicas cria eficiências operacionais 
enormes para a Amazon e para outros vendedores on-line. 
Não é de se admirar que exista uma corrida sem fim para 
digitalizar mais; como Marc Andreessen notavelmente 
escreveu, o software está engolindo o mundo.

Temos visto como as empresas (a Uber, por exemplo) 
podem transformar categorias de negócios usando a 
digitalização. Mas o outro lado dessa mudança radical 
é que, à medida que os processos, bens e serviços 
crescem em valor, mais pessoas mal intencionadas 
querem interromper esses processos e roubar ou 
comprometer os valiosos dados e a propriedade 
intelectual contidos neles. 

SEGURANÇA: a preocupação contínua
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Depois de serem constantemente atacadas por ameaças, 
as organizações tentaram reforçar suas defesas investindo 

antecipadamente grandes somas de CapEx para proteger 
seus ativos digitais. Para os fornecedores de segurança da 
informação, esta é uma era de crescimento e o boom não 
mostra sinais de interrupção: do ransomware à espionagem 
industrial e aos ataques patrocinados pelo estado, as ameaças 
crescem e se transformam. Dependendo de como você a 
avalia, a segurança cibernética hoje talvez seja um setor de 
120 bilhões de dólares, superando até o setor de tecnologia 
em larga escala, enquanto muitas das startups e IPOs mais  
importantes são provenientes da área da segurança cibernética. 
Como o CEO da Box, Aaron Levie, escreveu no Twitter: 

“Meus caros jovens, se desejam ter um emprego daqui a cinco 
anos, estudem ciência da computação. Se desejam ter um 
emprego para a vida toda, estudem segurança da computação.”

Analise um pouco o setor de segurança da informação 
e você descobrirá que a segurança de aplicativos é a 
categoria interna que cresce mais rápido, talvez triplique 
em escala nos próximos cinco anos, à medida que as 
organizações procuram proteger software principal de 
negócios e os invasores procuram brechas que darão 
acesso às joias da coroa: os dados.

Um acréscimo aos problemas de segurança é a 
tendência de uma infraestrutura mais fragmentada, 
como as estratégias BYOD, o aumento da Internet 
das Coisas, o aumento do uso de dispositivos móveis, 
mais ambientes federados, multiplataforma e outros 
movimentos que ameaçam criar vetores para que os 
invasores violem seguidamente a malha de defesas.
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Assim como os reis e os senhores medievais 
construíram castelos com fortificações, muralhas 

fortes, torres e fossos, defendidos por homens com arcos, 
flechas e óleo fervente, a resposta do setor de segurança 
da informação tem sido historicamente sobre  a defesa do 
perímetro, muitas vezes com firewalls e appliances para 
servidores a fim de detectar intrusões, bloquear malwares, 
vírus, identificar comportamento suspeito e outras formas 
de gerenciamento de ameaças. Mas, conforme as ameaças 
se multiplicaram, se transformaram e se misturaram, essa é 
uma tática que não funciona mais sozinha. 

Agora, precisamos de maneiras complementares para 
proteger os ativos. Especialmente devido a fronteiras 
tão porosas e desafiadoras para se conectar, ocorreu 
a mudança para direcionar a proteção ao nível da 
infraestrutura dos aplicativos. E uma abordagem 
que protege a infraestrutura de aplicativos chega  
pré-embalada com o software de virtualização de 
redes. Os hypervisors de virtualização funcionam 
criando uma camada de abstração localizada entre 
o aplicativo e a infraestrutura subjacente e essa 
camada pode ser empregada para criar uma forma de 
defesa muito mais eficaz do que era anteriormente possível, 
a um custo menor e com um menor requisito de tarefas 
administrativas. A virtualização de redes integra e permite uma maneira de 

criar uma forma mais detalhada de segurança, conhecida 
como microssegmentação. É aí onde a atividade da rede 
é dividida em serviços de carga de trabalho e as medidas 
de segurança podem seguir essas cargas para onde forem, 
independentemente da infraestrutura em que estão ou para 
onde se moverão. 

UMA CAMADA DE SOFTWARE ONIPRESENTE SIGNIFICA 
QUE A SEGURANÇA ESTÁ EM TODO LUGAR

ARTE ABSTRATA: 
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não se trata mais apenas de perímetro

Visibilidade

Contexto

Camada de 
software 

onipresente
Políticas

Inserção 
de serviço



A microssegmentação tem vários benefícios:

•  Os riscos são reduzidos porque malware, 
código invasor, uma infiltração, vulnerabilidade 
ou comprometimento podem ser isolados e a 
superfície do ataque é diminuída eficazmente.

•  O aprovisionamento de serviços seguros 
é rápido, sem complicações nem uso de 
sandboxes demoradas para verificar os 
impactos no desempenho. Os erros são 
evitados e as organizações podem obter 
o que sempre quiseram da TI: uma maneira  
de reagir rapidamente às oportunidades 
e aos riscos do mercado. 

•  A microssegmentação também permite um tráfego 
mais rápido, uma vez que não requer os desvios 
do modelo antigo de perímetro, em que os dados 
seriam direcionados para appliances de segurança 
na borda da rede para análise e aprovação.

•  A conformidade com as regulamentações podem ser 
demonstradas e as etapas auditadas e registradas. 

•  Por fim, a microssegmentação não envolve a ordem 
de “substituir completamente.” A infraestrutura 
de segurança existente, os roteadores de rede, os 
switches e appliances podem ficar lado a lado neste 
novo mundo.

MICROSSEGMENTAÇÃO: um motivo para comemoração
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O resultado é um modelo de segurança orientado 
por políticas que é rápido, leve e eficiente. Os 

administradores ganham uma visão panorâmica 
do que está acontecendo na rede e de ameaças 
potenciais de uma camada de abstração que pode 
atuar como um meio para controles adicionais de 
segurança de uma grande variedade de fornecedores 
e ferramentas, incluindo a criptografia de dados 
inativos. Essa visão não fornece apenas visibilidade, 
mas também o contexto, impedindo o movimento 
lateral de ameaças que violaram o perímetro e 
entraram no data center. 

Essa abordagem também tem o benefício de ser 
mais flexível do que o modelo de perímetro. Ao 
usar a camada de abstração para proteger no nível 
da carga de trabalho dos aplicativos, os dados 
já não são transportados para os appliances que 
se encontram na borda das redes e fornecem 
apenas uma visão lateral da atividade da rede. A 
camada de abstração oferece de modo eficiente 
uma visão para cima (até o aplicativo) e para 
baixo (até a infraestrutura) e das várias redes. 
Não há necessidade de criar switchbacks que 
“redirecionem” o trafego para se adequar ao 
perímetro, modelo baseado em appliance.

É também uma abordagem que se adapta à 
demanda moderna em relação a modelos híbridos 
de implantação de TI, por exemplo, conectando 
nuvens públicas a nuvens privadas ou criando 
espaços de trabalho virtuais dinâmicos acessíveis 
por uma grande variedade de dispositivos de 
endpoint.

A camada de abstração pode ser usada para proteger, 
independentemente da infraestrutura que está sendo 
usada, se a TI está no local, em uma nuvem privada, 
uma nuvem pública ou a combinação de alguns dos 
itens mencionados ou de todos eles.

Ao mover a proteção para a carga de trabalho dos 
aplicativos e fornecer uma visão holística e detalhada 
do que está acontecendo na rede, as organizações 
podem se mover para um cenário de segurança onde 
a proteção é forte, mas essa proteção não compromete 
a agilidade, não requer um orçamento alto nem grande 
complexidade operacional. As cargas de trabalho 
ganham suas próprias “bolhas” privadas e não há 
exigências para que as regras sejam constantemente 
reescritas, além disso, ocorre pouco ou nenhum 
impacto no desempenho. Os serviços de carga de 
trabalho ganham efetivamente seus próprios envelopes 
de segurança baseados em política e de automação 
com aprovisionamento quase em tempo real.

O contexto é tão importante quanto a visibilidade. 
A camada de abstração fornece uma visão geral do 
movimento de tráfego de dados, permitindo que a 
TI aplique segurança aos caminhos e aos pontos de 
acesso mais ocupados ou mais vulneráveis. Essa camada 
também é um indicador crítico que vai além da “agulha 
em um palheiro”, oferecido por soluções pontuais, como 
coletores de log e bases de dados de informações 
baseadas em CIM, que podem deixar os administradores 
afogados em dados, mas sem saber o que eles significam.

UMA VISTA PANORÂMICA
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Quem deveria olhar para a virtualização de redes 
como uma fonte de segurança da infraestrutura 

de aplicativos? Praticamente todas as empresas. Não 
é comum aguardar uma violação de dados de um 
concorrente ou em casa antes de agir. A virtualização 
de redes deve ser levada em consideração por 
qualquer CIO que esteja transformando as operações 
de TI e por quaisquer CISOs (diretor de segurança da 
informação) que passam a vida combatendo ataques.

Usar o poder da camada de abstração como 
uma forma de isolar a pessoa jurídica do ataque 
provavelmente será uma escolha usual que 
complementa as defesas tradicionais e fornece 
as informações e a visibilidade para demonstrar 
conformidade, fornecer uma auditoria detalhada 
e obter uma compreensão mais profunda de 
ameaças. Tal como acontece com a virtualização 
de servidores, os primeiros que aderirem à 
virtualização de redes podem se beneficiar 
e se diferenciar de seus pares. Aqueles que 
adotarem a visão de “ninguém nunca foi demitido 
comprando (insira sua escolha de grande fornecedor 
de segurança aqui)” e permanecerem com as 
abordagens desenvolvidas há mais de dez anos 
não se beneficiarão nem se diferenciarão.

A virtualização de redes, como aconteceu com 
a virtualização de servidores, permite oferecer 
benefícios claros para a TI e a trilha interna 
fornecida proporcionará aos CIOs a chance de 
liderar e impulsionar a inovação através de uma 
nova posição de força.

Para saber mais sobre como a virtualização de 
redes pode fornecer uma visão panorâmica do 
que está acontecendo com seus dados e as 
ameaças potenciais, visite 
http://www.vmware.com/go/secure-app

LEIA

CONCLUSÃO: uma nova abordagem à segurança

 CONNECT

http://www.vmware.com/br/it-priorities/transform-security.html#secappinfra
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A VMware, empresa líder global em infraestrutura de nuvem e mobilidade de negócios, ajuda os clientes 
a acelerar sua transformação digital. A VMware permite que as empresas dominem uma abordagem 
definida por software para os negócios e TI com a VMware Cross-Cloud Architecture™ e soluções para 
data center, mobilidade e segurança. Com uma receita de US$ 7,09 bilhões em 2016 e sede em Palo Alto, 
CA, a VMware atende a mais de 500.000 clientes e tem 75.000 parceiros no mundo todo.
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A IDG Connect é a divisão de geração de demanda do International Data Group (IDG), a maior 
empresa de mídia de tecnologia do mundo. Fundada em 2006, utiliza o acesso a 44 milhões de 
detalhes dos tomadores de decisão de negócios para unir profissionais de marketing de tecnologia 
com metas relevantes de qualquer país do mundo. Comprometida com o envolvimento de uma 
audiência de TI global díspar com mensagens verdadeiramente localizadas, a IDG Connect também 
publica documentos de liderança com considerações específicas do mercado em nome de seus 
clientes e produz pesquisa para profissionais de marketing B2B no mundo todo.


