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Qualquer dispositivo Cisco:
O planejamento de um futuro
produtivo, seguro e competitivo
Visão geral
À medida que o perímetro da rede corporativa tradicional continua a dissolver e a empresa passa mais
a ser um ambiente sem fronteiras, os smartphones, tablets, outros dispositivos terminais e aplicativos da
Web estão mudando de maneira irreversível o modo como as pessoas trabalham e se divertem online.
A Cisco adotou a visão “qualquer dispositivo", que dá ao funcionário mais opções de dispositivos e, ao
mesmo tempo, mantém a experiência de usuário previsível e coerente, o que conserva ou aumenta a
competitividade, produtividade e segurança organizacional global.
As empresas e grandes organizações devem decidir se permitirão ou recusarão o acesso a suas
redes, dados e serviços a determinados usuários, dispositivos e locais. Com base nas experiências e
nos resultados reais da Cisco, este white paper discute as etapas e as decisões de negócios que os
executivos de segurança e de informação, a tecnologia da informação da empresa e os arquitetos de
segurança da informação devem considerar quando iniciam sua jornada em direção a uma arquitetura
"qualquer dispositivo".

Introdução
Diariamente, 80.000 funcionários de uma empresa global ligam uma variedade de dispositivos Windows,
17.000 funcionários fazem login em computadores Macintosh, 7.000 usam máquinas Linux e 35.000
verificam suas agendas e seus emails em Blackberries, iPhones e Androids1. Esta empresa é a Cisco
Systems, Inc. Nossos mais de 70.000 funcionários e mais de 30.000 prestadores de serviços, consultores
e parceiros de negócios com certeza querem mais escolha sobre os dispositivos que usam para trabalhar,
e onde usam esses dispositivos para acessar redes corporativas, sistemas, aplicativos, dados e serviços
online. Embora a grande maioria dos funcionários da Cisco use tanto computadores quanto smartphones
para acessar os serviços de TI da empresa, mais de 20% usam mais de dois dispositivos e a diversidade
desses dispositivos está crescendo exponencialmente.
Como mencionamos acima, a Cisco se comprometeu com uma visão de longo prazo chamada "qualquer
dispositivo". A meta é permitir mais escolha em termos de dispositivos e, ao mesmo tempo, manter uma
experiência de usuário comum e previsível, que conserve ou aumente a competitividade e segurança
organizacional global.
As principais razões de negócios por trás da visão "qualquer dispositivo" incluem:

•

Produtividade: a Cisco permite que funcionários familiarizados com tecnologias utilizem os
smartphones, tablets ou o laptops que queiram para fazer seu trabalho, quando e onde quiserem, o
que melhora a satisfação dos funcionários e a produtividade. O aumento estimado na produtividade
relacionada ao trabalho é de 30 minutos por dia.2

•

A força de trabalho em evolução: os membros da nova geração que se adaptam a novas tecnologias
e estão entrando no mercado de trabalho estão acostumados a ter controle sobre as suas
ferramentas e o seu ambiente de trabalho. Eles querem escolher como podem produzir mais.

1. Métricas internas da Cisco, 2º trimestre de 2011
2. Métricas internas da Cisco, em abril de 2011
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•

•

•

Inovação: permitir que os funcionários usem dispositivos novos, de última geração, assim que são
lançados, pode resultar em mais ganhos de produtividade. Esses primeiros usuários muitas vezes
indicam mudanças maiores no mercado, o que pode influenciar positivamente a adoção de TI da
Cisco e a estratégia de produtos da Cisco.
Integração das aquisições: as várias empresas adquiridas pela Cisco trazem os seus próprios grupos
de dispositivos não padronizados. A visão "qualquer dispositivo" ajuda a integrar as novas divisões
rapidamente e a minimizar os riscos de segurança associados. A redução estimada no tempo de
integração de aquisições é de 17 semanas.
Custos de capital: a Cisco emprega dezenas de milhares de prestadores de serviços e consultores em
todo o mundo. Financeiramente, é insustentável fornecer laptops e smartphones de propriedade da Cisco
para essa força de trabalho em expansão. Com a migração dos prestadores de serviços e consultores
para dispositivos Cisco® Virtualization Experience Client (VXC), a Cisco tem uma economia anual estimada
de 25 por cento por usuário, considerando o nosso atual custo total de propriedade de desktop.

Outras empresas têm as suas próprias razões para a necessidade de acesso compartilhado a dados em
tempo real, como o aumento da mobilidade, os ambientes de trabalho colaborativo e a segurança dos
dados. Conforme as opções e o número de dispositivos terminais aumentam, as empresas precisam
considerar quais ativos elas permitirão ou não acessar os seus aplicativos e dados, tanto dentro quanto fora
da rede. Depois, precisam determinar como planejar, acompanhar, registrar e fazer cumprir essas políticas.
Este documento discute os riscos, as recompensas e as mudanças nos negócios, na TI e nas políticas
de segurança, as soluções que a Cisco está implementando atualmente e outros fatores que a Cisco
encontrou até agora nessa jornada rumo a uma arquitetura "qualquer dispositivo".

Etapas da jornada da Cisco rumo a uma arquitetura "qualquer dispositivo"
Etapa 1: Acesso interno
Nos últimos 15 anos, vimos uma mudança significativa na forma com que os usuários acessam a rede
da Cisco. No final do milênio passado, todos os dispositivos de TI ficavam nas instalações da empresa
e os funcionários tinham que estar no escritório para ter acesso interno aos recursos de TI, conforme
mostrado na etapa 1 da Figura 1.
Etapa 2: Em qualquer lugar
Depois, os laptops e as VPNs deram mobilidade aos funcionários e uma força de trabalho cada vez mais
globalizada tornou necessários padrões mais flexíveis de trabalho. A etapa 2 mostra como os ambientes
e o horário normal de trabalho já não restringiam a produtividade, à medida que a força de trabalho
mais móvel acessava os recursos empresariais de TI de qualquer lugar, como o escritório do cliente, a
residência, a lanchonete ou o hotel. Essa dissolução de fronteiras físicas permite que os usuários acessem
os recursos de qualquer lugar com ativos gerenciados pela TI.

Independência do dispositivo

Figura 1. As etapas do acesso da força de trabalho durante a jornada a uma arquitetura "qualquer dispositivo".
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Etapa 3: Qualquer dispositivo, em qualquer lugar
Mais recentemente, a disseminação dos smartphones, tablets e laptops, além dos novos e excelentes
recursos, do aperfeiçoamento das funções, do formato e da configuração física mais eficientes, e do
ciclo de vida mais curto dos dispositivos, fizeram com que os funcionários quisessem usar seus próprios
dispositivos para tudo, desde acessar o email e a intranet até usar os aplicativos de negócios empresariais.
Esses fatores ocorreram em um período de tempo relativamente curto, o que foi um desafio para o
suporte de TI da empresa. Os funcionários que vieram para a Cisco por meio de aquisições já usavam e
queriam continuar usando seus próprios dispositivos para trabalhar. Milhares de parceiros da extranet da
Cisco também queriam acessar determinados aplicativos; oferecer terminais gerenciados pela TI da Cisco
era uma solução com custo de capital e custo operacional altos.
A TI da Cisco percebeu a necessidade de aderir ao uso instantâneo dessas tecnologias de próxima
geração para possibilitar a produtividade, em vez de usar a abordagem histórica normal de limitar e
administrar a implantação das novas tecnologias conforme chegam ao escritórios. Além disso, essa
adoção rápida de novas tecnologias de cliente levou ao advento e à implementação de outras abordagens
empresariais, outros recursos e outras tecnologias, que criaram comunidades de usuários e permitiram
uma transformação na forma com que a TI oferece suporte e que os usuários finais conseguem usar o
conhecimento dos seus pares para resolver problemas comuns.
O papel da TI da Cisco nessas comunidades não é de proprietária, mas de participante, contribuindo
como mais um dos pares. Por exemplo, a entrada dos produtos da Apple na Cisco foi liderada inicialmente
pelos usuários, que trouxeram esses dispositivos para o ambiente como suas ferramentas e plataformas
preferidas para trabalhar. Estima-se que já havia 3.000 usuários de Mac dentro da Cisco quando a TI
tornou essas ferramentas disponíveis para os usuários em geral. Independentemente da TI, os usuários
de Mac iniciaram um novo esforço para oferecer assistência quanto às configurações, utilização e
manutenção, por meio de aliases de email, wikis, intranet e conteúdo em vídeo. Quando a TI da Cisco,
como parte da sua política de atualização de PCs, começou a oferecer o Mac como opção, a TI adotou
e apoiou o modelo de auto suporte, sem interromper ou interferir na comunidade Mac. A TI adotou essa
fundação e a utilizou para desenvolver mais serviços de auto suporte.
Juntos, esses fatores mostraram a necessidade de uma nova estratégia empresarial para os dispositivos,
que respondesse a pergunta básica e vital: conforme as fronteiras de dispositivos dissolvem, como
possibilitar o acesso aos recursos empresariais com qualquer dispositivo e de qualquer lugar?
Nem todo funcionário precisa do mesmo nível ou tipo de acesso à infraestrutura empresarial. Alguns
precisam apenas de serviços de agenda e correio nos seus smartphone; outros precisam de um nível
de acesso maior. Por exemplo, os profissionais de vendas da Cisco podem acessar as ferramentas de
pedidos dos seus smartphones, aumentando a capacidade deles de fechar um negócio. Os parceiros
da extranet da Cisco podem usar suas próprias estações de trabalho para acessar o ambiente virtual de
desktop, o que permite à Cisco manter um controle maior sobre os nossos ativos empresariais.
Etapa 4: Qualquer serviço, com qualquer dispositivo, em qualquer lugar
Atualmente, a Cisco permite que os usuários acessem os recursos empresariais localizados nas
suas instalações. No futuro, os serviços trazidos pelos usuários, como os aplicativos, o espaço de
armazenamento e o poder computacional, oferecerão mais flexibilidade e vantagens econômicas, se
comparados aos serviços fornecidos pela própria TI Alguns dispositivos e cenários já precisam de acesso
a serviços externos de nuvem para transações empresariais (veja a Figura 2). Embora essa tendência
emergente de serviço e aplicativo sem fronteiras vá além do escopo desse documento, a estratégia
"qualquer dispositivo", da Cisco, é uma fundação sólida sobre a qual futuras arquiteturas do tipo qualquer
serviço, em qualquer dispositivo, em qualquer lugar, e até a empresa virtual, poderão ser construídas.
Etapa 5: A empresa virtual
A empresa virtual é a evolução lógica da etapa 4. Aqui, a empresa se torna mais e mais independente de
local e de serviço, tem um modelo de identidade maduro que permite a colaboração externa e o controle
ao acesso granular, e o máximo de controles e recursos de segurança é aplicado aos dados empresariais.
A empresa virtual será tratada conforme progredimos na direção desse estágio futuro.
3 © 2011 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.
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Acesso com qualquer dispositivo, em qualquer lugar
Esta seção examina os passos da Cisco para chegar a uma arquitetura "qualquer dispositivo" mais
madura, e inclui como a arquitetura "qualquer dispositivo" desafiou as normas tradicionais de segurança e
que soluções a Cisco implementou na nossa rede.
Na implementação das várias soluções "qualquer dispositivo", a Cisco enfocou três cenários:

•
•
•

Acesso remoto
Acesso interno
Acesso de desktops virtualizados

Independência do dispositivo

Figura 2. Três forma de acesso à rede empresarial usando qualquer dispositivo
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Acesso remoto com qualquer dispositivo
1º passo: Acesso baseado em proxy de qualquer dispositivo
A adoção ampla de smartphones nos últimos cinco anos aumentou a pressão na TI da Cisco para permitir o
acesso aos recursos empresariais a partir de dispositivos como Palm, Windows Mobile, Nokia, iPhone, Android
e outros. Ainda que oferecer esse acesso trazia benefícios de produtividade para a Cisco, havia também
riscos significativos (veja a janela "Riscos em potencial de uma solução 'qualquer dispositivo'"). A Cisco optou
por uma abordagem pragmática na implantação de um conjunto restrito de serviços—email e agenda—para
dispositivos móveis, por meio de acesso baseado em proxy. Os usuários podem escolher seus dispositivos,
enquanto a Cisco faz cumprir as políticas de segurança que maximizam a segurança e confidencialidade dos
dados. Por exemplo, os usuários precisam configurar e informar uma senha de quatro dígitos para acessar
o email ou a agenda. Após dez tentativas malsucedidas, o serviço é bloqueado e a conexão é interrompida
após dez minutos de inatividade. Se o smartphone for roubado ou perdido, basta o funcionário ligar para o
representante da helpdesk da Cisco, que emitirá um comando para apagar o dispositivo.
Talvez essa abordagem não seja à prova de falhas, mas optar por não oferecer essa solução traria ainda
mais riscos para a organização. À medida que os dispositivos móveis acessavam continuamente a rede
empresarial por meio de uma LAN sem fio (WLAN)—além daqueles que optavam por recursos de acesso
além do controle empresarial, como o Yahoo IM e o Gmail—a Cisco praticamente não tinha controle sobre
a situação da segurança antes da implantação desse serviço . Possibilitando o acesso móvel ao correio,
a Cisco forneceu aos usuários um pacote de acesso conveniente, que incorpora controles de acesso
simples, mas eficazes. A Cisco já protegeu cerca de 35.000 dispositivos portáteis3 por meio desse
acesso móvel ao correio. Conforme a Cisco passa a oferecer acesso a outros recursos empresariais em
smartphones, os requisitos de segurança também aumentam.
3. Métricas internas da Cisco, em maio de 2011
4 © 2011 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.
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2º passo: Acesso remoto total com qualquer dispositivo
Depois que a TI da Cisco implementou os serviços de
correio móvel para os dispositivos de mão, ela se voltou
à atualização e expansão do acesso remoto para todos
os dispositivos portáteis. Os funcionários remotos com
laptops fornecidos pela TI tradicionalmente acessavam a
rede empresarial da Cisco por VPNs. Porém, a demanda
de funcionários que queriam usar uma variedade de PCs
com Mac, Windows e Linux estava aumentando, a com o
provisionamento da TI ou não. Além disso, a popularidade
crescente dos tablets PCs significava que os usuários
desses dispositivos também queriam acesso remoto. Essas
requisições foram um desafio significativo para o paradigma
de segurança da Cisco, de ativos controlados pela TI.
Como resultado, a Cisco adotou o conceito de "dispositivo
confiável". Pode ser qualquer tipo de dispositivo, mas, para obter
acesso remoto completo à rede da empresa, deve cumprir
certos parâmetros de segurança. A Cisco define o dispositivo
confiável por meio dos seguintes princípios de arquitetura:

•

•

•

Garantia da situação de segurança do dispositivo:
a Cisco precisa ser capaz de identificar dispositivos
individuais quando entram na rede da empresa e
vinculá-los a um usuário específico, bem como controlar
a situação (posture) de segurança dos dispositivos
usados para acessar os serviços da empresa. Essa é um
recurso essencial para as equipes de administração de
incidentes da Cisco.
Autenticação e autorização do usuário: a Cisco requer
que os usuários corporativos sejam autenticados. A
autenticação identifica os usuários e, ao mesmo tempo,
evita o acesso não autorizado às credenciais do usuário.
A Cisco também evita a autenticação de ex-funcionários
e recusa o acesso deles aos ativos e dados da empresa.
Armazenamento seguro de dados: as atividades usadas
pelos serviços empresariais (por exemplo, a leitura
de emails, o acesso a documentos ou a colaboração
usando a plataforma de colaboração empresarial Cisco
Quad™) devem manter seguros os dados armazenados
localmente no dispositivo. Os usuários devem poder
acessar e armazenar dados no dispositivo sem o risco
de deixar para trás os dados da empresa, o que poderia
levar ao acesso não autorizado.

Com tantos usuários selecionando seus próprios dispositivos
móveis e conectando-os à rede da empresa, a rede se
torna vulnerável a brechas na segurança, colocando em
risco os ativos de dados e TI. O Cisco AnyConnect™ Secure
Mobility—que inclui um cliente VPN, Cisco Adaptative Security
Appliances como firewall e roteador VPN, e a segurança

5 © 2011 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Política de dispositivo
confiável
Os princípios de arquitetura devem ser
traduzidos em especificações técnicas
que orientem as organizações na
direção de soluções implementáveis.
Os dispositivos confiáveis precisam
satisfazer os seguintes requisitos de
gerenciamento de ativos e políticas de
conformidade:
Aplicação de políticas
Os dispositivos que acessam os
serviços empresariais precisam validar a
implementação dos controles descritos
abaixo antes da conexão. A remoção
não autorizada desses controles deve
desabilitar o acesso aos recursos da
empresa:
• Controles de acesso local
que impõem senhas fortes
(complexidade); 10 minutos de espera
em inatividade; bloqueio após dez
tentativas de login malsucedidas
• Criptografia de dados, que inclui a
criptografia de mídia removível e de
dispositivo
• Apagamento remoto e recursos de
bloqueio, em caso de demissão ou se
o dispositivo for perdido ou roubado
• Recurso de monitoramento do
inventário para verificar a presença
de software de segurança específico,
de atualização de patches e de
aplicativos empresariais
Gerenciamento de ativos
Os dispositivos que acessam os serviços
empresariais devem respeitar os
seguintes controles:
• Identificação exclusiva que dificulta
sua falsificação
• Autorização explícita e individual para
acesso empresarial, registrada e
vinculada a um usuário específico
• Recursos para bloqueio do acesso
corporativo
• Recursos para produzir dados de log
para perícia forense (por exemplo,
logs de software de segurança,
autenticação e autorização do usuário
e mudanças na configuração),
caso necessário para uma possível
investigação
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Web da Cisco nas instalações internas ou baseada em nuvem—trata essa questão e fornece um serviço
de conectividade inteligente, transparente e "sempre ligado". Faz cumprir uma política de segurança
preventiva, completa e adequada ao contexto, e oferece mobilidade segura em todos os dispositivos
móveis de hoje, gerenciados ou não (Figura 3).
Figura 3. Cisco AnyConnect Secure Mobility
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O cliente VPN do Cisco AnyConnect Secure Sockets Layer (SSL) trata muitos dos desafios de segurança
causados pelo fornecimento aos funcionários da Cisco da flexibilidade de uso dos dispositivos que não
estão sobre o controle ou a administração da TI. A TI
da Cisco só permite que dispositivos registrados se
conectem à rede. Para assegurar que um dispositivo
Riscos potenciais comuns a
que está tentando estabelecer uma sessão VPN por
qualquer dispositivo
SSL esteja registrado, o aplicativo Cisco AnyConnect
verifica o certificado do dispositivo contra o seu
As organizações devem ter planos para lidar
número de série. O requisito de registro também
com os seguintes riscos comuns a qualquer
dispositivo:
associa o dispositivo à pessoa, o que auxilia as
• Perda de controle sobre os dados
investigações de segurança e ajuda a chamar o usuário
empresariais armazenados no dispositivo,
à responsabilidade.
inclusive os dados regulatórios e de clientes
A TI da Cisco usa Cisco ASA 5500 Series Adaptive
Security Appliances para verificar a conformidade dos
dispositivos com os padrões de segurança da empresa.
Por exemplo, os usuários da Cisco não conseguem
estabelecer uma conexão VPN se não tiverem uma
senha de proteção de tela. O Cisco AnyConnect ajuda
a evitar que pessoas que não são funcionárias da Cisco
se conectem à rede da Cisco usando dispositivos
perdidos. Se um funcionário informar à TI da Cisco
que perdeu um dispositivo, a TI imediatamente encerra
qualquer sessão VPN ativa e evita futuras conexões VPN
daquele dispositivo. A TI da Cisco também consegue
facilmente encerrar as contas de funcionários que saem
da empresa.4 A segurança nos dispositivos móveis
iPhone, Nokia a Android é ainda mais forte porque os

• Perda de controles sobre a situação do
dispositivo (device posture):
––A redução do controle sobre a segurança
geral do dispositivo potencialmente
aumenta os riscos de aproveitamento de
brechas e cria um vetor de ataque aos
serviços e infraestrutura da Cisco.
––Os dispositivos podem não cumprir
os modelos políticos e operacionais, o
que potencialmente pode prejudicar as
relações comerciais ou afetar os requisitos
legais ou regulatórios.
• A redução da visibilidade dos dispositivos
conectados à rede, ou seja, onde estão,
quem são os donos e quem os está
operando, apresenta desafios para a
segurança, o licenciamento, a garantia legal
e regulatória, e a auditoria.

4. Visite www.cisco.com/web/about/ciscoitatwork/downloads/ciscoitatwork/pdf/Cisco_IT_Case_Study_AnyConnect_Deployment.pdf
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certificados deles são distribuídos por uma solução de gerenciamento de dispositivo móvel. Essa solução
permite uma aplicação mais detalhada das políticas de segurança, do gerenciamento de inventário e do
apagamento remoto de dispositivos em caso de perda do dispositivo ou demissão.
Atualmente, a Cisco está em processo de integrar o cliente Cisco AnyConnect com a solução Cisco
ScanSafe, para segurança Web baseada em nuvem. Também o está integrando à Cisco IronPort™
Web Security Appliance (WSA), para a segurança Web nas nossas instalações. Essas soluções
complementares protegem os usuários de malware baseado na Web, estejam ou não conectados por
meio de conexão VPN por SSL ativa. A solução Cisco ScanSafe bloqueia as infecções de malware e
mantém os dispositivos e a rede empresarial seguros, mesmo que os usuários naveguem pelas URLs com
malware quando não estão na rede ou conectados por VPN.

Acesso interno com qualquer dispositivo da Cisco
1º passo: Foco nos controles de malware baseados em rede
Os dispositivos de propriedade da empresa são ferramentas importantes para manter a integridade
e segurança dos dados empresariais. A Cisco faz um ótimo trabalho com relação à proteção dos
nossos ambientes de hospedagem gerenciados, com a instalação de várias camadas de defesa nos
computadores de nossa propriedade ou nos implantados externamente—inclusive antispam, antispyware,
antivirus gerenciado, prevenção de intrusão baseada no host e gerenciamento de patches. Porém,
à medida que a Cisco se afasta dos ambientes de hospedagem gerenciados e dos dispositivos de
propriedade dela, esses mesmos controles precisam sair do ponto terminal e serem incorporados na rede
gerenciada. Atualmente, a Cisco usa ferramentas como o Cisco IronPort Web Security Appliance (WSA),
o Cisco IronPort Email Security Appliance (ESA), e o Cisco Intrusion Prevention Systems (IPSs), além de
proteção desenvolvida por terceiros para NetFlow, proteção imediata contra malware e ferramentas de
gerenciamento de eventos, entre outras, para proteger a nossa rede (veja a Figura 4).
Figura 4. Controles de segurança da rede em um ambiente "qualquer dispositivo" da Cisco
Identidade e situação (posture) do dispositivo (TrustSec)
Detecção e prevenção de violação (IPS)
Segurança de email (ESA)
Segurança da Web (WSA)
Controle e prevenção de perda de dados (ESA, WSA, ScanSafe)

•
•
•
•

Conformidade
Gerenciamento
Execução
Correção

Monitoramento de chamada e resposta a incidentes (WSA, Netflow)
Segurança nativa do SO
Aproveitamento
de vulnerabilidade

Política (dispositivos não gerenciados)
Plataforma confiável

Ambiente de rede

Ambiente virtualizado

Camada confiável

QUALQ
O
UER DISPOSITIV
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Uma proxy de segurança, como a Cisco IronPort WSA, na borda da Internet reduz de forma significativa as
ameaças vindas de redes com e sem fio. Ao mesmo tempo em que satisfaz os requisitos de segurança de
rede da estratégia "qualquer dispositivo" da Cisco, a implantação do Cisco IronPort WSA também protege
o negócio. Durante a sua implantação inicial nos gateways de Internet da Cisco no leste dos Estados
Unidos, o WSA bloqueou mais de 3.000.000 de transações maliciosas5 em um período de 45 dias6.
O Cisco IronPort ESA é um gateway de email com a prevenção líder no setor para ameaças de spam,
vírus, malware e ataques direcionados. Ele incorpora controles voltados para fora, com prevenção de
perda de dados, imposição da política de uso aceitável e criptografia baseada em mensagens. Transferir
a segurança de email para a rede não apenas protege uma variedade de dispositivos; também aumenta a
produtividade. Por exemplo, em um mês, o Cisco IronPort ESA bloqueou 280 milhões de7 mensagens de
email para endereços Cisco.com—88 por cento do total das mensagens tentadas.
A Cisco também conta com a capacidade de detecção do Cisco IPS para monitoramento de inteligência e
alerta em todas as nossas redes. A TI e a segurança da Cisco podem operacionalizar qualquer inteligência
sobre ameaças rapidamente e podemos identificar e responder a elas sem depender do dispositivo
terminal. Como o Cisco IPS está disponível em dispositivos dedicados ou incorporado nas plataformas de
roteador, firewall e switch da Cisco, ele está implantado em todas as instalações da Cisco no mundo. Essa
cobertura permite que o CSRIT (Cisco Computer Security Incident Response Team, equipe de resposta
a incidentes de segurança computacional da Cisco) aja rapidamente com relação a quaisquer incidentes
que surjam, em qualquer ponto da rede. Conforme a TI da Cisco passa de dispositivos concedidos e
gerenciados a dispositivos fornecidos pelo usuário, é fundamental ter a capacidade de inspecionar em
detalhes a camada de rede. Com a redução da visibilidade sobre os dispositivos, os investimentos devem
ser em tecnologias que ofereçam conhecimento situacional completo e em tempo real das ameaças na
camada de rede.
2º passo: reforçar o controle de acesso do dispositivo
Antes, o CSIRT da Cisco contava muito com os sistemas da TI, como inventário, gerenciamento de ativos
e sistemas de gerenciamento do host, para vincular os dispositivos envolvidos nos incidentes aos usuários.
Se um dispositivo estivesse comprometido, o CSIRT da Cisco poderia buscá-lo nos sistemas de inventário
de hardware e software, vinculá-lo a um usuário específico e entrar em contato com aquele usuário para
remediar o problema. Em um mundo de muitos dispositivos, essa solução não é possível. O CSIRT da
Cisco fez alterações significativas nos sistemas da TI para a estratégia "qualquer dispositivo". Um exemplo
é o vínculo dos registros DHCP e endereços MAC ao login no aplicativo, não à informação de login do
dispositivo, para ajudar na determinação da identidade do usuário.
No futuro próximo, a arquitetura Cisco TrustSec®—que oferece controle de acesso baseado em
políticas, sistema de rede com conhecimento de identidade, e integridade de dados e serviços de
confidencialidade—ajudará a resolver o problema. Por meio do protocolo 802.1x, o login na rede Cisco
TrustSec identifica os usuários e os associa aos dispositivos deles. Com isso, a Cisco pode fornecer
acesso diferenciado em um ambiente dinâmico de rede e reforçar a conformidade de uma variedade
crescente de consumidores e de dispositivos habilitados para rede. Por exemplo, a tecnologia Cisco
TrustSec poder aproveitar os parâmetros de segurança do dispositivo confiável. Quando os dispositivos
são considerados confiáveis, eles têm acesso completo aos recursos da empresa na rede interna. Mais
ainda, a plataforma Cisco Identity Services Engines (ISE), a solução consolidada da Cisco para controle
de acesso e identidade, oferece a arquitetura de próxima geração para gerenciamento de identidades e
políticas.

5. Incluindo baixas de malware, software de rapto de navegador, software de publicidade indesejada, entradas de botnet e conexões
Trojan (backdoor)
6. 14 de abril a 31 de maio de 2011
7. Dados do 1º trimestre de 2011
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Acesso à virtualização de desktops
em qualquer dispositivo
A mobilidade e os novos dispositivos aceleraram a
estratégia "qualquer dispositivo" da Cisco. Também,
um terceiro fator surgiu rapidamente: como integrar
as aquisições e gerenciar as relações de outsource,
tanto externas quanto internacionais.
No últimos anos, a Cisco adquiriu várias empresas,
cuja integração trouxe desafios para as organizações
de TI e de segurança da Cisco. Cada empresa
adquirida tinha seus próprios dispositivos, e políticas
e padrões de segurança, que muitas vezes eram
bem diferentes dos da Cisco. A equipe de segurança
da informação da Cisco era responsável por
assegurar que os dispositivos terminais estivessem
de acordo com os padrões e políticas da Cisco.
Havia apenas duas soluções viáveis, cada uma com
seus próprios desafios. A primeira era substituir os
dispositivos da empresa adquirida por dispositivos
suportados e fornecidos pela TI da Cisco, e treinar
os funcionários para utilizá-los. Esse processo
resultaria em uma transição cara e lenta, que
afetaria a produtividade por semanas ou até meses.
A segunda opção era manter os dispositivos que
havia, mas correr o risco de enfraquecer a situação
de segurança de toda a empresa. Precisávamos
encontrar outra solução.
As políticas da empresa também sofriam pressões
devido à mudança no outsourcing. Há quinze anos,
o outsourcing se limitava a tarefas simples. Hoje em
dia, ocorre na maior parte da organização e pode
tocar vários processos de negócios. Atualmente,
a força de trabalho eventual da Cisco conta com
45.000 pessoas, sendo que 17.000 delas executam
atividades diárias em 350 instalações de terceiros.
A Cisco também mantém relações de parceira em
outsourcing com mais de 200 empresas diferentes.
Até hoje, a maior parte da força de trabalho eventual
interna e externa recebeu dispositivos suportados
pela TI da Cisco e conformes com a política da
Cisco. Para o outsourcing externo e em outros
países, a TI da Cisco mantém uma infraestrutura de
extranet que suporta todas as conexões de rede
de terceiros à rede. A TI da Cisco administra 70 por
cento de todas as conexões de extranet de ponta
a ponta, inclusive os dispositivos, a conectividade à
WAN e a rede remota nas instalações do terceiro.
Entretanto, como o outsourcing da Cisco tem
crescido em volume e complexidade, esse modelo
já não atende as expectativas de negócios de tempo
para capacitação e de custo total de propriedade.
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Benefícios e desafios da
virtualização de desktop
A virtualização de desktop é um modelo
computacional que centraliza programas,
aplicativos, serviços e dados. Embora a experiência
do usuário seja praticamente igual à experiência
em um computador normal, os dados, o sistema
operacional e os aplicativos não se encontram
integralmente no dispositivo do usuário final. Esse
modelo computacional, também chamado VDI
(Virtual Desktop Infrastructure, infraestrutura de
desktop virtual), tem muitas vantagens potenciais:
• Experiência coerente: os usuários veem a
mesma interface em todos os dispositivos
habilitados com VDI.
• Aumento de produtividade: os usuários
podem acessar os dados e os aplicativos
de qualquer dispositivo habilitado com VDI,
independentemente de onde estejam. Muitas
vezes, o acesso aos aplicativos é mais rápido,
pois o ambiente VDI está no data center.
• Redução do risco de malware: a TI pode
assegurar que os aplicativos estejam
atualizados, que os patches sejam
sistematicamente fortalecidos e que os usuários
instalem os patches.
• Redução do risco de perda de propriedade
intelectual e dados: os dados são centralizados,
salvos por backup e estão disponíveis mesmo
se o dispositivo não funcionar, for perdido ou
roubado.
• Aceleração do tempo de lançamento: usuários
importantes, como aquisições e parceiros com
dispositivos próprios, podem ser integrados ao
ambiente da empresa mais rapidamente.
• Compatibilidade de aplicativos: a virtualização
de desktop pode agir como uma ponte de
compatibilidade para executar aplicativos
empresariais em um ambiente operacional
conhecido.
• Facilidade de suporte: provisionar um desktop
virtual é mais rápido do que enviar um novo PC
e a virtualização funciona bem em um modelo
de suporte de TI centralizado.
A virtualização de desktop pode não ser a solução
para todos os aplicativos e todas as comunidades
de usuários. Os seguintes desafios merecem
menção:
• Não é adequada para determinados aplicativos:
atualmente, há desafios com aplicativos de
grande largura de banda, como o projeto
auxiliado por computador, o vídeo e as
comunicações unificadas.
• Não é adequada para determinados dispositivos:
a experiência do usuário na virtualização de
desktop não se adapta a certos dispositivos,
como os smartphones e os tablets com tela
pequena.
• Plataformas limitadas: a maioria das soluções de
virtualização de desktop tem foco principal em
dispositivos Windows.
• Ambientes de alta latência: VDI não se adapta
bem a ambientes de rede de alta latência.
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A virtualização do desktop, aliada aos recursos de segurança de rede descritos acima, ajudará a vencer
esses desafios, e oferecerá benefícios importantes (veja a janela "Benefícios e desafios da virtualização
do desktop"). A Cisco estima que a virtualização de desktops irá resultar em uma redução de custos
talvez superior a 20 por cento e 40 a 60 por cento de aumento no tempo para capacitação das aquisições
e para as instalações de outsourcing externas e internacionais. Esse serviço centralizado, expansível
e independente de localização aperfeiçoará também a segurança dos dados e a conformidade dos
dispositivos. A Cisco já começou um piloto de virtualização de desktops com 2.000 usuários nos EUA.;
outras localidade serão incluídas até o final de 2011.

Lições aprendidas pela Cisco
Planejar e implementar uma estratégia "qualquer dispositivo" é uma mudança significativa para qualquer
organização. Essa transformação terá aceitação mais tranquila e de mais sucesso com uma estrutura
de governança coerente. Ao longo desse caminho de implementação de uma arquitetura "qualquer
dispositivo" por toda empresa, os profissionais de TI e segurança da Cisco aprenderam muito:

•

A jornada rumo a uma arquitetura "qualquer dispositivo" necessita de um esforço concatenado dos
departamentos de desktop, segurança, rede, infraestrutura e comunicações.

•

As organizações devem recrutar um único executivo patrocinador que assuma a responsabilidade
pela organização dos times multifuncionais, pela educação dos executivos e pela divulgação dos
resultados e das métricas.

•

Não subestime o esforço necessário para segmentar a sua população de usuários e fazer a análise
dos usuários. Essa análise deve determinar que usuários devem receber que serviços e deve ser a
primeira ação da jornada a uma arquitetura "qualquer dispositivo".

As organizações fazem investimentos grandes em conformidade com os regulamentos aplicáveis a
segurança, integridade, privacidade e auditoria de dados. Em 2010, a Cisco atualizou o seu Código
de Conduta Comercial e incluiu diretrizes de uso para os dispositivos de propriedade pessoal. O
departamento de segurança da informação está reescrevendo várias de suas políticas de segurança para
torná-las mais centralizadas nos dados. Em alguns casos, porém, esses investimentos podem contradizer
a visão "qualquer dispositivo". Por exemplo, a Cisco tem médicos e enfermeiras em suas instalações para
oferecer serviços de saúde para os funcionários. Os tablets com tela sensível ao toque são ferramentas
úteis para os profissionais de saúde enquanto caminham entre os pacientes no ambulatório e também
para usar em conjunção com a Cisco Telepresence ® nas conferências para diagnóstico e tratamento
remoto dos pacientes. No entanto, esses tablets estão expostos a dados do HIPAA (Health Insurance
Portability and Accountability Act, lei de responsabilidade e portabilidade de seguro saúde). A Cisco
não permite que seus profissionais de saúde usem os tablets pessoais deles nesse contexto. Também
assegura que os protocolos apropriados de gerenciamento de dados e de segurança sejam seguidos nos
dispositivos de propriedade da empresa que eles utilizam.

Primeiros passos em seu caminho rumo a uma arquitetura "qualquer
dispositivo"
Quando a Cisco se aventurou rumo a uma arquitetura "qualquer dispositivo", identificamos 13 áreas
essenciais de negócios que seriam afetadas por esse novo paradigma. A Tabela 1 destaca essas áreas
de foco e propõe uma lista de perguntas que ajudaram a Cisco, e também podem ajudá-lo no começo
da sua jornada, a reconhecer e evitar problemas potenciais, e determinar a melhor abordagem para essas
questões, conforme você avançar. No início da sua jornada, considere essas perguntas e use de total
honestidade nas respostas.
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Tabela 1. Perguntas a fazer antes da jornada uma arquitetura "qualquer dispositivo"
Área comercial

Perguntas a responder sobre os negócios

Planejamento da continuidade
dos negócios e recuperação de
desastres

• Os dispositivos não empresariais deveriam ter acesso permitido do planejamento da
continuidade dos negócios ou deveriam ser restringidos?
• Deveria haver o recurso de apagar remotamente qualquer dispositivo que esteja
acessando a rede, se foi perdido ou roubado?

Gerenciamento do host (patch)

• Os dispositivos não incorporados terão permissão para participar das rodadas de
gerenciamento do host na empresa?

Gerenciamento da configuração
do cliente e validação da
segurança do dispositivo

• Como a conformidade do dispositivo com os protocolos de segurança será validada e
mantida em dia?

Estratégias de acesso remoto

• Quem deveria ter direito a que serviços e plataformas em quais dispositivos?
• O funcionário eventual deveria ter o mesmo direito aos dispositivos terminais, aplicativos
e dados?

Licenciamento de software

• Deveria haver mudança na política, para permitir a instalação de software licenciado
pela empresa em dispositivos não empresariais?
• Os acordos de software atuais consideram os usuários que acessam o mesmo
aplicativo de software por vários dispositivos?

Requisitos de criptografia

• Os dispositivos não corporativos deveriam cumprir os requisitos atuais de criptografia
de disco?

Autenticação e autorização

• Os dispositivos não corporativos deverão ou terão permissão para participar dos
modelos Microsoft Active Directory atuais?

Gerenciamento da
conformidade regulatória

• Qual será a política da empresa sobre o uso de dispositivos não empresariais em
contextos de alta conformidade ou alto risco?

Gerenciamento e investigação
de incidentes

• Como a área empresarial de segurança e privacidade da TI gerenciará incidentes e
investigações com dispositivos que não forem propriedade da empresa?

Interoperabilidade de aplicativos

• Como a organização vai tratar o teste de interoperabilidade de aplicativos com os
dispositivos não empresariais?

Gerenciamento de ativos

• A organização precisa mudar a forma como identifica os dispositivos que possui para
identificar também o que não possui?

Suporte

• Quais serão as políticas da organização para oferecer suporte a dispositivos que não
forem propriedade da empresa?

O caminho a percorrer
A jornada a uma arquiterura "qualquer dispositivo" da Cisco é contínua e é um investimento de longo
prazo. Durante os próximos anos, a Cisco continuará nosso plano de transferir dados e aplicativos
importantes dos dispositivos para a rede ou para a nuvem, reforçar a segurança da rede, e integrar
os controles de política e identidade nos dispositivos, à medida que interajam com a rede. Os passos
seguintes desse plano ajudarão a enfrentar os desafios de uma arquiterura "qualquer dispositivo" nas
seguintes áreas de negócios:
Interoperabilidade de aplicativos
Embora 60 por centos dos dispositivos que se conectam atualmente à rede da Cisco sejam desktops
Windows, essa porcentagem está diminuindo, conforme cresce a popularidade de outros dispositivos. Daqui
para frente, a Cisco terá menos controle sobre o tipo ou as versões do software instalado nos dispositivos,
o que aumenta a possibilidade de ocorrência de problemas de interoperabilidade entre os aplicativos,
navegadores, versões e ambientes de execução. A prevalência dos aplicativos Web simplificou o problema,
mas não o resolveu. Conforme a variedade de desktops, smartphones e tablets continua a aumentar, o mesmo
acontece com o número de ambientes de navegação. Os executivos da Cisco promoveram a iniciativa "padrão
de navegação" para os aplicativos Web internos, com base nos padrões do World Wide Web Consortium
(W3C). Os padrões do setor para o desenvolvimento na Web facilitam a interoperabilidade de aplicativos em
um ecossistema que inclui navegadores, sistemas operacionais e dispositivos terminais diferentes.
A Cisco também conta com a virtualização do desktop para apresentar um ambiente operacional compatível
com qualquer sistema operacional. Um piloto de virtualização de desktops, que atualmente conta com milhares
de usuários, tem a previsão de estar disponível até julho de 2012 para 18.000 trabalhadores.
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Licenciamento de software
Como a maioria das empresas, a Cisco utiliza sistemas de gerenciamento de ativos para acompanhar o
licenciamento de software. A Cisco precisa tratar muitas questões de política com relação aos cenários de
licenciamento de software em qualquer dispositivo, tais como:

•
•
•

Os usuários poderão instalar software da empresa nos dispositivos de propriedade deles?
Os contratos atuais com fornecedores de software permitem software da empresa em dispositivos que não
são da empresa?
A Cisco precisará monitorar os dispositivos que não forem de sua propriedade e, caso precise, como o fará?

A Cisco está investigando o uso de informações colhidas pela tecnologia Cisco TrustSec, como a identidade do usuário
e o endereço MAC, para implementar um sistema de gerenciamento de ativos que monitore todos os dispositivos, além
de mecanismos de registro detalhado para os ativos de hardware e software que não são da companhia.
Planejamento da continuidade dos negócios e recuperação de desastres
A Cisco tem funcionários com ativos de propriedade da empresa trabalhando nas instalações de outras empresas e
também tem trabalhadores eventuais nos escritórios da Cisco no mundo todo. Quem é responsável por assegurar
que os dados permaneçam seguros e intactos? A Cisco faz backup de seus PCs com Windows centralmente, mas
muitos dos nossos parceiros não querem a propriedade intelectual deles com backup em um sistema de terceiros.
Se os usuários não estiverem incluídos nos serviços de continuidade de negócios da empresa, que outros cuidados
existem para que esses usuários voltem a trabalhar rapidamente se ocorrer uma pane? Uma possível solução é a
virtualização de desktops, que pode dissociar os dados confidenciais dos dispositivos.
A Cisco começou a gerenciar nossas interações com usuários por meio da rede. A empresa se dirige com
segurança a um futuro em que menos aplicativos e dados residirão no desktop, pelo uso de uma combinação
de virtualização dos desktop, e software como serviço ou computação na nuvem. Alguns aplicativos ou
instalações empresariais farão a transição para uma abordagem mais de base transacional, em que os usuários,
as ações e os dados possam ser gerenciados, monitorados e sofram backup de forma consistente. Essa
evolução levará a Cisco a um estado futuro de "qualquer serviço, qualquer dispositivo, qualquer lugar" e, um
dia, à empresa virtual.

Saiba mais
A Cisco está caminhando a passos largos para implementar um ambiente de qualquer serviço, qualquer dispositivo,
qualquer lugar na nossa organização. Continuaremos a compartilhar as nossas experiências e aprendizado para ajudá-lo
a contornar os problemas que possam aparecer ao longo do caminho. O conhecimento e a metodologia que a Cisco
usou para transformar os nossos ambientes de negócios e de TI na direção e além de uma arquiterura "qualquer
dispositivo" pode ser aplicado a outras organizações, grandes e pequenas.
Converse com o seu representante da Cisco para saber como posicionar a sua infraestrutura de negócios, de TI e de
segurança estrategicamente para preparar a transformação para as arquiteturas "qualquer dispositivo".
Para obter mais informações sobre as soluções da Cisco que possibilitam uma solução "qualquer dispositivo", veja:

•
•
•
•
•

Sede das Américas
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Cisco AnyConnect Secure Mobility Client
Virtualization Strategies
Cisco TrustSec technology
Cisco IronPort Email Security Appliances
Cisco IronPort Web Security Appliances

Sede da Ásia-Pacífico
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Cingapura

Sede - Europa
Cisco Systems International BV Amsterdam,
Holanda

A Cisco possui mais de 200 escritórios no mundo todo. Os endereços, números de telefones e fax estão disponíveis no site da Cisco: www.cisco.com/go/offices.
Cisco e o logotipo Cisco são marcas comerciais da Cisco Systems, Inc. e/ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e em outros países. A lista das marcas comerciais da
Cisco pode ser encontrada em www.cisco.com/go/trademarks. Todas as marcas comerciais de terceiros citadas pertencem a seus respectivos proprietários. O uso do termo
"parceiro" não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1005R)
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