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Segurança em todos os lugares:
Um mecanismo de crescimento para a 
economia digital 
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A constante expansão da conectividade, como resultado 
das redes modernas, está transformando o mundo. Temos 
visto isso há algum tempo, com a adoção generalizada 
da computação em nuvem, que criou uma economia 
digital que está estimulando novas oportunidades 
comerciais por meio de maior velocidade, eficiência e 
agilidade. Aproveitando o potencial da nuvem, A Internet 
de Todas as Coisas (IoE) está gerando oportunidades 
sem precedentes para conexões em rede entre pessoas, 
processos, dados e coisas, e apresenta uma oportunidade 
global de criação de valor de US$ 19 trilhões.* 

Estamos agora perante uma evolução semelhante em 
relação à segurança. Para capturar oportunidades 
possibilitadas pelos novos modelos empresariais digitais 
e pela IoE, empresas de todos os tamanhos também 
devem participar de forma segura. Para isso, a segurança 
deve estar em todos os lugares, incorporada no centro 
da infraestrutura de rede inteligente e abrangendo toda 
a rede estendida. A segurança precisa ser tão difundida 
quanto a IoE em si.

Um ambiente complexo
As redes modernas ultrapassam as paredes tradicionais 
e incluem data centers, endpoints, ambientes virtuais, 
filiais e a nuvem. Essas redes e seus componentes 
evoluem constantemente e geram novos vetores de 
ataque, incluindo dispositivos móveis, aplicativos móveis 
e habilitados para Web, hipervisores, mídia social, 
navegadores da Web, computadores residenciais e até 
mesmo veículos. A maior conectividade muda as regras 
do jogo sobre onde os dados são armazenados, movidos 
e acessados. Ela também estimulou uma mudança para 
a digitalização, ou seja, a transformação de objetos como 

filmes, livros, registros de serviços de saúde e dinheiro em 
bits e bytes, o que se soma à crescente quantidade de 
dados. Além disso, a mobilidade e a nuvem aumentaram 
muito a produtividade e a satisfação dos funcionários, 
mas também substituíram o perímetro de rede tradicional 
por um conjunto sempre mutável de usuários, locais, 
aplicativos, métodos de acesso e dispositivos. Isso traz o 
duplo desafio de proteger um perímetro dinâmico e criar 
um número quase infinito de pontos de vulnerabilidade. 
Todas essas considerações criam mais oportunidades 
para os invasores, que estão usando métodos cada vez 
mais sofisticados e profissionais.

Então, até que ponto nossa abordagem de segurança 
evoluiu? Na verdade, nem perto do suficiente. Presas a 
um ciclo de estratificação na ferramenta de segurança 
mais recente, não é raro encontrar empresas com 40 a 
60 soluções de segurança diferentes ou mais que não 
funcionam (e não podem funcionar) juntas. Não é possível 
estabelecer uma equipe de segurança em sintonia, 
tendo em vista a escassez mundial de profissionais de 
segurança, estimados em um milhão de pessoas. As 
equipes de TI lutam para lidar com ataques implacáveis, 
ao mesmo tempo que tentam gerenciar habilmente os 
enormes volumes de ferramentas de segurança de TI.

Para se infiltrar nas redes, os invasores estão se 
aproveitando de lacunas na visibilidade e na proteção, 
bem como da pressão gerada pela complexidade e 
pela fragmentação nos profissionais de segurança. Por 
reconhecerem o ambiente, os invasores navegam pela 
rede estendida, evitando a detecção e se movendo 
lateralmente até atingir o alvo. Uma vez que realizam sua 
missão, eles removem provas, mas mantêm um "primeiro 
território" para futuros ataques. 

*http://ioeassessment.cisco.com/learn

Aproveitamento de novas oportunidades comerciais 
pela incorporação de segurança à infraestrutura de 
rede inteligente e toda a rede estendida 

http://ioeassessment.cisco.com/learn
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O que é a segurança em todos 
os lugares
Para realmente lidar com o cenário atual de ameaças 
dinâmicas, com modelos empresariais em constante 
evolução e com considerável complexidade, a segurança 
deve ser incorporada ao centro da infraestrutura de rede 
inteligente e toda a rede estendida, do data center ao 
endpoint móvel e até mesmo ao chão de fábrica. Isso 
se aplica não somente a empresas de grande porte ou 
pequenas e médias empresas (PMEs) que gerenciam suas 
próprias redes, mas também a provedores de serviços 
que devem ser capazes de proteger seus clientes com a 
infraestrutura de rede usada para prestar serviços. 

Com a segurança em todos os lugares, as empresas 
podem operar em um ambiente no qual a segurança é: 

•	 Onipresente — para persistir em todos os vetores de 
ataque

•	 Integrada — para compartilhar informações, inteligência 
e recursos com um rico ecossistema de aplicações e 
serviços

•	 Contínua — para permitir a proteção contínua em todo o 
ciclo de ataque: antes, durante e depois do ataque 

•	 Aberta — para se integrar a terceiros, incluindo 
tecnologias de segurança complementares e feeds de 
inteligência de ameaças

A segurança está em todos os 
lugares 
A segurança em todos os lugares é uma realidade e 
está disponível hoje. Pela combinação de nossa posição 
histórica de força em infraestrutura de rede com inovação 
em segurança, a Cisco incorporou a segurança a toda 
a rede estendida sem impedir recursos e processos 
essenciais para os negócios. Estamos ajudando os 
clientes a estender a segurança para onde quer que os 
usuários e os dados estejam, com avanços em cinco 
áreas principais:

1. O mais amplo conjunto de soluções de rede para 
o data center, a nuvem, a filial e os endpoints

Mais recentemente, a Cisco apresentou:

•	 O Cisco® ASA com Serviços FirePOWER™ para SMBs, 
empresas e ambientes robustos estende a defesa 

contra ameaças (firewall, visibilidade e controle da 
aplicação [AVC], filtragem de URL, proteção contra 
malware avançado [AMP] e sistema de prevenção de 
intrusão de próxima geração [NGIPS] em um único 
dispositivo) para empresas de todos os portes e em 
todos os locais, mesmo nos ambientes mais exigentes.

•	 O Cisco Cloud Web Security on Intelligent WAN 
protege contra ataques na Web em filiais.

•	 A tecnologia Cisco TrustSec® juntamente com a 
Application Centric Infrastructure (ACI) simplifica o 
provisionamento e o gerenciamento do acesso seguro 
a serviços e aplicações de rede, além de proteger 
contra ataques direcionados e movimento lateral de 
malware em data centers com segmentação definida 
por software.

•	 O Cisco Secure Data Center automatiza o 
provisionamento da segurança do FirePOWER (Cisco 
NGIPS e Cisco AMP) no data center com perfis de 
aplicação orientados por políticas da ACI.

•	 A defesa contra ameaças do FirePOWER para roteador 
de serviços integrados (ISR) incorpora a defesa contra 
ameaças de nível empresarial (NGIPS, AVC, filtragem 
de URL e AMP) à estrutura de rede na qual aparelhos 
de segurança dedicados podem não ser viáveis, como 
em filiais.

•	 Os Cisco Hosted Identity Services oferecem 
aplicação de identidade com reconhecimento de 
contexto, conforme os usuários se conectam de 
qualquer dispositivo, em qualquer lugar, em toda a 
rede estendida, proporcionando uma experiência de 
mobilidade empresarial simplificada e mais segura.

•	 A solução de segurança de provedor de serviços 
permite que os provedores de serviços se beneficiem 
das redes abertas e programáveis enquanto reduzem 
o risco para clientes e dados com integração de 
segurança multisserviço, desempenho e escalabilidade 
sem precedentes, além de orquestração e 
gerenciamento avançados, disponibilizados em um 
dispositivo Cisco FirePOWER de alta confiabilidade, 
com propósitos específicos.

•	 Os serviços de segurança aperfeiçoam os resultados 
de segurança, oferecendo vantagem operacional e 
talentos para complementar as equipes de segurança 
internas com um portfólio crescente de consultoria, 
integração e serviços gerenciados.

http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/asa-firepower-services/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/cloud-web-security/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/secure-data-center-solution/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/index.html
http://www.cisco.com/go/spsecurity
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/service-listing.html
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2. Visibilidade incomparável: Veja uma vez; controle 
e proteja em todos os lugares.

A infraestrutura e os sistemas sofisticados da Cisco 
oferecem visibilidade que abrange a totalidade da rede, 
endpoints, ambientes virtuais, dispositivos móveis e a 
nuvem, bem como o data center. Para trazer benefícios 
reais, a visibilidade deve ser acionável para que as 
empresas possam tomar decisões conscientes. Saiba 
como o Cisco Talos Security Intelligence and Research 
Group usa essa visibilidade para realizar agregação e 
análise de dados de telemetria, criando inteligência contra 
ameaças para produtos da Cisco, protegendo os clientes 
contra ameaças conhecidas e emergentes.

3. Segurança integrada em toda a rede estendida; 
compartilhamento de inteligência, informações e 
recursos para resposta sistêmica 

Para combater os ataques multifacetados e iniciados 
por vários vetores de ataque, as empresas precisam 
de proteção avançada contra ameaças em conjunto 
com sensores de segurança e fiscalização em todos os 
lugares, além de uma plataforma de políticas central. 
A Cisco incorpora tecnologias à infraestrutura de rede 
para aumentar a visibilidade em todas as atividades da 
rede, oferecer inteligência contra ameaças local e global 
baseada em contexto, além de permitir o controle com 
o uso de análise e automação para proteção dinâmica 
contra as ameaças detectadas. 

•	 Network as a Sensor (Cisco IOS® NetFlow, Identity 
Services Engine [ISE] e Lancope) usa a rede da Cisco 
como um sensor de segurança, com base na tecnologia 
NetFlow interna e em recursos adicionais, para detectar 
atividades mal-intencionadas e ameaças sofisticadas 
em qualquer local dentro do ambiente.

•	 Network as an Enforcer (integração de TrustSec, ISE e 
Lancope) estende ainda mais esses recursos, ativando 
a tecnologia incorporada TrustSec para transformar a 
rede Cisco em um eficiente aplicador de políticas para 
adotar políticas de segurança, controlar o acesso a 
recursos on-line e bloquear ameaças e ataques. 

4. A prevenção contra ameaças avançada mais 
eficaz em todo o ciclo de ataque 

•	 Aumente a proteção antes de um ataque. 

•	 Reaja mais rapidamente durante um ataque. 

•	 Contenha e corrija depois de um ataque. 

Enfrente desafios reais com um método centrado em 
ameaças à segurança para atingir tempo de detecção 
(TTD) e tempo de correção (TTR) mais rápidos — saiba 
mais. 

5. Segurança retrospectiva que pode detectar, 
conter e corrigir ameaças mesmo depois de elas 
entrarem no ambiente 

Colete e analise dados continuamente, identifique 
comportamentos suspeitos e indicadores de risco e 
acelere a resposta para minimizar os danos. Saiba mais 
sobre nosso portfólio do Cisco AMP expandido, que 
agora expande os serviços de ameaças a endpoints para 
endpoints remotos e habilitados para VPN.

Conclusão
Assim como as redes modernas transformaram o 
mundo, as abordagens modernas de segurança 
também transformarão. É inegável que a incorporação 
da segurança em todos os lugares da rede estendida 
aumenta a eficiência da segurança contra ataques 
avançados. Mas ela também permite que a segurança 
capacite as empresas a se beneficiarem totalmente e 
de forma segura das oportunidades apresentadas pelos 
novos modelos empresariais digitais e pela IoE.

http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/talos.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/talos.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-sensor.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-sensor.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-enforcer.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-enforcer.html
http://www.cisco.com/c/r/en/us/internet-of-everything-ioe/security/before-during-after.html
http://www.cisco.com/c/r/en/us/internet-of-everything-ioe/security/before-during-after.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/advanced-malware-protection/index.html

