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Transferência para uma nuvem  
privada com confiança
White Paper

A computação em nuvem está chamando atenção como o próximo passo 
para a evolução da TI. Ao mesmo tempo em que a computação em nuvem 
possui muitos benefícios, como maior agilidade comercial, escalabilidade, 
eficiência e lucratividade, ela também apresenta novos riscos e preocupações 
com segurança. Esses desafios são complexos, pois não envolvem apenas 
questões tecnológicas, mas também mudanças substanciais de processos em 
função dos novos modelos de computação comercial.

Em vez de rejeitar a computação em nuvem por completo, muitas empresas estão buscando modelos de nuvens 
privadas que oferecem os benefícios dessa tecnologia enquanto mantêm o controle das políticas, governança e 
conformidade. Empresas líderes do setor estão adotando uma abordagem estratégica e de arquitetura para adotar 
nuvens privadas com o objetivo de atender às suas necessidades comerciais, assim como implantar a execução de 
políticas e controles de conformidade que são consistentes dentro das fronteiras do data center. Nesse white paper, 
forneceremos um resumo dos modelos de nuvem e explicaremos os benefícios e obstáculos dessa tecnologia e 
considerações importantes para minimizar o risco nas implantações de nuvens privadas.

Características e modelos de nuvens
De acordo com o National Institute of Standards and Technology (NIST), há cinco características de nuvens e quatro 
modelos de implantação.

As características das nuvens incluem:

•	 Autoatendimento sob demanda: Um consumidor pode fornecer unilateralmente recursos de serviços, como 
tempo de servidor e armazenamento de rede conforme o necessário e automaticamente, sem a necessidade de 
interação humana com cada provedor de serviço.

•	 Agrupamento de recursos: Os recursos de computação do provedor são agrupados para servir a vários 
consumidores usando um modelo para diversos usuários, com recursos físicos e virtuais diferentes dinamicamente 
atribuídos e reatribuídos de acordo com a demanda do consumidor. Há um senso de independência de local, já 
que o consumidor geralmente não possui o controle ou conhecimento sobre o exato local dos recursos fornecidos, 
mas é capaz de especificar um local em um nível mais alto de abstração. Exemplos de recursos que podem ser 
agrupados incluem armazenamento, processamento, memória e largura de banda de rede.

•	 Elasticidade rápida: Recursos podem ser fornecidos de forma elástica e liberados (em alguns casos, 
automaticamente) para escalar com agilidade exteriormente e interiormente e se adaptar à demanda. Para o 
consumidor, os recursos disponíveis para o fornecimento frequentemente parecem ser ilimitados e podem ser 
adequados a qualquer quantidade e a qualquer hora.

•	 Serviço medido: Os sistemas de computação em nuvem controlam e otimizam automaticamente o uso de 
recursos para o tipo de serviço (por exemplo, armazenamento, processamento, largura de banda e contas de 
usuários ativos). O uso de recursos pode ser monitorado, controlado e registrado, fornecendo transparência para 
ambos o provedor e o consumidor do serviço utilizado.

•	 Amplo acesso à rede: Os recursos estão disponíveis na rede e podem ser acessados através de mecanismos 
padrão que promovem o uso via plataformas de clientes heterogêneas thin ou thick (por exemplo, celulares, 
tablets, laptops e escritórios).
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Os modelos de implantação de nuvem incluem:

•	 Nuvem comunitária: Uma nuvem de comunidade compartilha a infraestrutura entre diversas organizações de 
uma comunidade específica com preocupações comuns (por exemplo, segurança, conformidade ou jurisdição). 
Uma nuvem de comunidade pode ser gerenciada internamente ou por terceiros, além de poder ser hospedada 
interna ou externamente.

•	 Nuvem pública: Com uma nuvem pública, a infraestrutura da nuvem é fornecida pelo provedor para uso aberto 
por qualquer tipo de cliente. A infraestrutura pode ser gerenciada, operada e própria de uma empresa comercial, 
acadêmica ou governamental, ou uma combinação desses tipos de entidades.

•	 Nuvem privada: Em uma nuvem privada, a infraestrutura é fornecida somente para um única empresa, pode ser 
gerenciada internamente ou por terceiros e hospedada externamente (como uma nuvem virtual privada). Além 
disso, em uma nuvem privada, diversas unidades comerciais podem ser separadas por diversos usuários. O 
provedor possui total conhecimento da localização dos recursos, pois eles são donos da infraestrutura.

•	 Nuvem híbrida: Uma nuvem híbrida é composta por duas ou mais nuvens (privadas, comunitárias ou públicas) 
que permanecem como entidades únicas, mas são conectadas, oferecendo os benefícios dos diversos modelos 
de implantação. Uma nuvem híbrida também pode ser composta de diversos sistemas de nuvem que são 
conectados de uma forma que permita que os programas e dados sejam movidos facilmente de um sistema de 
implantação para outro.

Benefícios comerciais para a transferência à nuvem privada
Diferente dos data centers físicos tradicionais implantados no local, onde aplicativos são vinculados a um servidor estático, 
os modelos de nuvem privada oferecem custo reduzido e maior agilidade comercial, eficiência e escalabilidade. Entre as 
empresas que podem escolher entre modelos de nuvens públicas, híbridas ou privadas, muitas preferem as privadas, 
pois esse modelo pode lidar com suas preocupações envolvendo segurança, conformidade e políticas. De acordo com a 
pesquisa sobre computação em nuvem da CSO de 2012, 23% dos entrevistados disseram que suas empresas possuíam 
informações presentes nas nuvens privadas. Isso torna as nuvens privadas o modelo de computação em nuvem mais 
popular, com o modelo híbrido vindo em segundo lugar com 11%1. 

Nuvens privadas oferecem muitos benefícios para a empresa. Esses benefícios incluem o fornecimento de 
autoatendimento que é igual ou superior ao de provedores terceiros; aplicativos e serviços feitos especialmente 
para as necessidades comerciais; segurança confiável e conformidade indisponível para provedores de nuvens 
públicas no momento; a habilidade de escalar recursos com fornecimento automático para permitir alta utilização 
e agilidade. As nuvens privadas também podem reduzir custos consolidando cargas de trabalho para otimizar 
a utilização de servidores ao mesmo tempo em que mantêm o desempenho e a agilidade. Ao calcular o custo 
das vantagens das nuvens privadas, a comparação de custos entre nuvens públicas e privadas mostra que, para 
empresas com recursos significativos em ordem, a transferência para nuvens privadas pode ser até 40% menos 
cara que a transferência para uma nuvem pública2. 

Obstáculos com a transferência para a nuvem
Atualmente, a segurança é o maior obstáculo com a transferência para a nuvem. De acordo com a pesquisa da 
CSO, 68% das empresas não estão confiantes na segurança dos seus dados armazenados nas nuvens. A seguir, 
você verá preocupações de segurança comuns sobre a transferência para nuvens.

Segurança das informações
•	 Diversos usuários: Enquanto data centers pequenos e distribuídos hospedam poucos aplicativos e oferecem 

suporte a uma única organização, os data centers e nuvens consolidados de hoje em dia possuem grupos 
díspares de usuários que exigem separação completa de tráfego de rede e severas políticas de controle de 
acesso, apesar de compartilharem os mesmos servidores físicos e infraestrutura de rede. Isso também é verdade 
para data centers virtuais privados e nuvens privadas, onde os usuários internos exigem separação virtual e física.

•	 Dados 'em descanso' e dados 'em movimento': A mobilidade de aplicativos entre servidores, data centers 
remotos e nuvens apresenta complexidade na camada de segurança da rede, que normalmente depende de 
locais fixos de recursos e redes privadas estáticas para executar políticas de segurança. Mover essas políticas de 
forma flexível com cargas de trabalho virtuais tem sido um desafio.

1 Bragdon, Bob, 2012 CSO Cloud Computing Study, 19 de Junho de 2012, página 6.

2  Andi Mann, Kurt Milne e Jeanne Morain, “Calculating the Cost Advantages of Private Cloud”  
http://searchcloudcomputing.techtarget.com/feature/Calculating-the-cost-advantages-of-private-cloud.

http://searchcloudcomputing.techtarget.com/feature/Calculating-the-cost-advantages-of-private-cloud
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Acesso a dados e aplicativos
•	 Identidade e autorização: Em um mundo de mobilidade crescente, dispositivos não seguros e ameaças cada 

vez mais sofisticadas, a rede deve ter o controle das muitas respons abilidades de execução de políticas dos 
aplicativos. Portanto, a infraestrutura de rede está desempenhando mais autenticações de usuários e execução 
de autorização de políticas de acesso, assumindo essas funções de terminais de aplicativos, já que as redes se 
tornam mais conscientes sobre o contexto e os aplicativos. A infraestrutura de segurança de rede é cada vez 
mais necessária para executar políticas com base em identidades e funções, assim como para tomar outras 
decisões relativas ao contexto. A capacidade de bloquear o tráfego para um aplicativo ou servidor no data center 
ou nuvem podem não ter mais sua base nos endereços de fonte e destino típicos de hosts. Agora, ela deve ser 
baseada na identidade ou função do usuário, do processo ou do aplicativo na transação.

•	 Acesso local e remoto: O acesso também pode depender dos atributos específicos do contexto além de identificar, 
incluindo o tipo de dispositivo acessando o aplicativo, o local do usuários o tempo da solicitação e mais. Essas 
políticas com consciência de contexto estão se tornando cada vez mais responsabilidade da firewall do data center 
e do sistema de prevenção contra invasões (IPS), que devem expandir seus recursos para detectar dispositivos 
e controlar o acesso com base nessas políticas, assim como monitorar a presença de malware, tentativas de 
acesso não autorizadas e ataques sofisticados. Empresas modernas utilizam uma grande variedade de aplicativos 
comerciais importantes e altamente personalizáveis. Os dados desses aplicativos são um alvo de alto valor para 
hackers. No entanto, acesso a esses dados é o que estimula a produtividade e o sucesso da empresa.

Perda de controle e visibilidade
•	 Complexidade de sistema e diversas equipes: Muitas empresas notam que há uma perda de visibilidade durante 

a mudança para a nuvem. As firewalls e IPSs tradicionais fora das zonas virtuais não enxergam o tráfego entre as 
máquinas virtuais. Em muitas implantações de nuvem, os clientes não possuem nenhum conhecimento sobre os 
produtos de segurança subjacentes, pois eles estão sendo gerenciados externamente.

•	 Conformidade: Infraestruturas de nuvem devem estar em conformidade com padrões regulatórios, da indústria 
e dos clientes. Elas devem oferecer suporte a recursos de visibilidade e auditoria. Setores com regulamentos de 
conformidade substanciais como saúde, finanças e órgãos de governos devem possuir um rastreamento para 
auditorias.

Devido às preocupações com a perda de controle e visibilidade, muitas empresas acreditam que a transferência 
para nuvens privadas é a melhor escolha. Portanto, problemas com segurança — incluindo acesso a dados e 
segurança de aplicativos — são preocupações legítimas em implantações de nuvens privadas. A Figura 1 resume os 
benefícios de uma abordagem de arquitetura.

Figura 1. Benefícios de uma abordagem de arquitetura para implantação de nuvem privada
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Considerações sobre a arquitetura de nuvens privadas
Do ponto de vista arquitetônico, os principais componentes das nuvens privadas são a infraestrutura subjacente, 
os vários componentes de serviços e certas funções difundidas, como segurança e resiliência. Além disso, a 
segurança de nuvem tem  sua própria estrutura arquitetônica. Algumas considerações importantes são:

•	 Separação lógica: Um importante benefício da computação em nuvem são os recursos de computação 
"elásticos", o que significa que o poder da computação pode ser aumentado ou diminuído rapidamente de 
acordo com a demanda. Para apoiar um modelo de computação comercial tão dinâmico, a segurança deve 
ser fornecida com igual dinamismo. Configurações de segurança estáticas e orientadas fisicamente, como 
a segurança baseada em VLAN, demandam muita mão-de-obra e é difícil mantê-las atualizadas de forma 
rápida. Novas abordagens são necessárias para atingir a separação lógica, para que ambientes dinâmicos e 
compartilhados com diversos usuários possam ser seguros.

•	 Consistência de políticas: Uma estrutura de políticas abrangente e consistente é crucial para o sucesso de uma 
implementação de segurança em nuvem. Por exemplo, um design excelente para se obter uma separação lógica 
confiável e dinâmica é a aplicação de segurança baseada em zonas e impulsionada por políticas. Uma zona é 
um grupo de atributos que pode incluir parâmetros de rede tradicionais, como endereços de IP, protocolos de 
rede e números de porta. A zona também pode conter informações, tais como, máquina virtual (VM) e atributos 
personalizados. Abordagens como esta ajudam a assegurar a consistência de políticas em um ambiente em 
nuvem dinâmico no qual as VMs normalmente se movimentam entre servidores físicos.

•	 Automação: Um princípio central do modelo comercial da computação em nuvem é permitir tarefas rápidas, 
eficientes e repetitivas. Isso permite que usuários finais executem tarefas que a equipe de TI costumava 
desempenhar, transferindo essas tarefas para um modelo de autoatendimento. Uma estrutura centralizada 
de políticas de segurança com mecanismos de distribuição automatizados pode melhorar muito a eficiência 
empresarial mapeando a política de segurança para uma implementação técnica.

•	 Escalabilidade e desempenho: Os requisitos de segurança em nuvem estão estreitamente ligados à automação, 
escalabilidade e desempenho devido às cargas de trabalho potencialmente volumosas e aos severos requisitos 
de segurança envolvidos. Tecnologias inovadoras capazes de ajudar a melhorar o desempenho mantendo, ao 
mesmo tempo, um alto padrão de segurança são cruciais para a implementação da segurança em nuvem.

•	 Autenticação e controle de acesso: Como foi discutido anteriormente, o controle de acesso à nuvens privadas 
depende dos atributos com consciência do contexto e da identidade, dispositivo e local do usuário. Para autenticar 
e fornecer acesso seguro ao ambiente de nuvem privada de diversos dispositivos e locais, é importante implantar a 
segurança dentro da rede e possuir diversos pontos de execução (como firewalls, IPS e VPN). 

Sumário
A computação em nuvem já entrou no mercado das empresas que possuem políticas fortes e preocupações 
com a conformidade, e estão cada vez mais adotando nuvens privadas para ganhar os benefícios da computação 
em nuvem sem os riscos de segurança em potencial. Enquanto o modelo de nuvem privada se esquiva dos 
problemas de segurança que surgem em um ambiente de nuvem pública, ele ainda exige novas abordagens de 
segurança para superar os riscos associados aos recursos compartilhados e para executar o controle de acesso 
e a confidencialidade dos dados. Abordagens que fornecem uma estrutura de políticas consistente, automação, 
escalabilidade e que têm consciência da virtualização permitem que empresas façam essa transição com sucesso.

Para obter maiores informações
Para maiores informações sobre as soluções de segurança de data centers da Cisco, acesse  
www.cisco.com/go/securedatacenter
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