
Como implementar a 
SASE (Secure Access 
Service Edge)  
em seis etapas
Combine recursos de rede e segurança para oferecer 
uma melhor proteção, sem sacrificar o desempenho
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"Eu não preciso de outra ferramenta 
de segurança".

Essa é uma objeção comum dos líderes de TI e de segurança. E ela faz sentido quando 
você considera que, hoje, muitas grandes empresas têm mais de 130 ferramentas de 
segurança.1 Essa realidade cria um desafio para o gerenciamento e a otimização desses 
sistemas isolados, sem mencionar a tentativa de correlacioná-los em uma só classificação 
de risco.

De acordo com a Gartner e muitos CISOs globais, a resposta a essa proliferação excessiva 
é a consolidação. As empresas precisam de ferramentas que possam ser integradas para 
funcionar perfeitamente em conjunto, em vez de implantar soluções individuais que 
atendam a requisitos isolados. 

A estrutura SASE (Secure Access Service Edge) da Gartner descreve a convergência 
dos recursos de rede e segurança para criar uma Edge eficaz e segura. O conceito 
de cibersegurança enfatiza a necessidade de racionalização dos fornecedores para 
reduzir a complexidade e, ao mesmo tempo, aumentar a visibilidade e a facilidade de 
gerenciamento.

O objetivo da integração desses recursos de rede (desempenho) e segurança (proteção), 
idealmente na plataforma de um fornecedor, é ajudar as organizações a lidar com 
mudanças como a migração para aplicações na nuvem e uma equipe de trabalho móvel 
e distribuída. Estes são alguns dos principais benefícios da transição para uma arquitetura 
SASE:

• Habilitar novos cenários de negócios digitais para usuários, dispositivos, aplicações, 
dados e serviços localizados fora da empresa

• Aprimorar a segurança, entregando controles de segurança os mais próximos 
possíveis do usuário, tornando mais difícil para os invasores a detecção e exploração 
dos recursos corporativos

• Melhorar a escala global e a resiliência operacional com acesso de baixa latência a 
usuários, dispositivos e serviços

• Reduzir a complexidade e os custos do gerenciamento de fornecedores, 
consolidando fornecedores para aumentar a visibilidade e a facilidade de 
gerenciamento

• Ativar o Zero Trust, usando vários sinais contextuais e de ameaças para estabelecer 
confiança e garantir o acesso seguro aos recursos internos e à Internet

• Aumentar a eficácia da rede e da equipe de segurança de rede, reduzindo atritos 
para proteger a rede sem degradar o desempenho

Utilizar muitos produtos 

de segurança não significa 

proporcionar proteção. Na 

verdade, essas ferramentas 

podem estar fazendo o 

contrário. Mais de 70% dos 

CISOs admitem que não 

avaliam as ferramentas 

de segurança com base 

na eficiência com que 

elas reduzem os riscos 

cibernéticos. Além disso, 36% 

informam que os esforços 

manuais deixam a equipe de 

segurança de escanteio.2

Ter um fornecedor 
para endpoints, um 
para resposta de 
rede/incidentes e 
um para Edge é um 
ótimo começo e 
proporciona o maior 
retorno sobre o 
investimento.

Steve Winterfeld
Diretor sênior de tecnologia e 

estratégia de segurança da Akamai

Os benefícios da SASE
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O perímetro de 
segurança deixa de 
ser restrito à Edge do 
data center e, agora, 
passa a ser todos os 
lugares onde uma 
empresa precisa 
estar: uma Secure 
Access Service Edge 
criada dinamicamente 
e baseada em 
políticas.

Gartner
The Future of Network Security Is in 

the Cloud; 30 de agosto de 2019; 

Lawrence Orans, Joe Skorupa,  

Neil MacDonald

1. Defina seu diferencial

Dependendo de sua arquitetura, talvez você ainda precise de infraestrutura de rede, mas a 
maioria das empresas está migrando para a Edge Computing. Algumas empresas podem ser 
organizadas em torno de filiais de pequeno ou grande porte. Outras são nativas da nuvem 
ou usam muitos recursos de nuvem. Seja como for, você precisa definir seu diferencial e o 
tipo de mudança que deseja fazer. Talvez ainda seja necessário entregar alguns serviços 
localmente (SD-WAN), mas a tendência é migrar para ofertas SASE maduras com serviços 
hospedados na Edge. A forma como você visualiza seus limites determinará de quais 
ferramentas você precisa para sua estratégia. 

2. Determine quais recursos são essenciais

É importante observar que a SASE não apresenta um conjunto padrão de ferramentas, 
mas sim uma estrutura para que você pense na defesa da Edge. Todas as organizações 
precisarão avaliar de quais recursos específicos elas precisam para NaaS (rede como serviço) 
e NSaaS (segurança da rede como serviço). A estrutura SASE da Gartner lista vários recursos 
diferentes, mas essa lista não é abrangente. Por exemplo, algumas ameaças mais recentes 
exigem a adição de ferramentas para proteger os ambientes JavaScript que, agora, estão 
enfrentando ataques de skimmer por grupos como o Magecart.  

Além disso, se você quiser criar uma estratégia unificada de Edge para funcionários e 
clientes, uma CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) é a plataforma natural e básica de rede. 
Na próxima página, há um exemplo de um conjunto personalizado de recursos da Akamai. 

Como implementar a SASE 
em seis etapas
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3. Realize uma análise de lacunas

Depois de definir o que você está protegendo e quais ferramentas deseja integrar,  é hora 
de realizar uma análise de lacunas para determinar as áreas em que você tem maturidade 
e as áreas em que precisará investir para realizar sua estratégia. Como parte da análise de 
lacunas, identifique quais recursos são essenciais para seu modelo de negócios. Isso depen-
derá de como você capacita sua equipe de trabalho e atende aos clientes. Este é um bom 
momento para analisar as descobertas de auditoria e conformidade e identificar as áreas em 
que você tem requisitos obrigatórios. Por fim, vale a pena considerar o uso de consultores 
externos para obter uma nova perspectiva.

4. Defina seu déficit técnico

Embora você possa ter os sistemas de rede e de segurança necessários para sua estratégia,  
é importante analisar a maturidade e a eficácia desses sistemas. Algumas ferramentas po-
dem ter sido adquiridas para resolver um problema específico, mas não foram otimizadas 
para a total utilização de recursos ou para a integração a outros sistemas. Outras ferramentas 
podem ter sido personalizadas e ficado bloqueadas em versões desatualizadas ou, simples-
mente, atrasadas. Problemas como esses podem contribuir para o "déficit de segurança": 
o acúmulo de vulnerabilidades de aplicações e infraestrutura no ambiente de TI de uma 
empresa que pode aumentar as chances de ocorrer uma violação. Uma das principais causas 
desse déficit de segurança são os recursos limitados, como deixar um só engenheiro respon-
sável por manter vários sistemas diferentes.

SASE da Akamai entregue na nuvem

Uma em cada três violações 

de sistema é causada por 

sistemas sem patch.3
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5. Planeje as fases de sua transição para a SASE   

Na maioria das empresas, a transição para a SASE será uma jornada com várias fases. Isso 
pode incluir abandonar as soluções pontuais individuais à medida que se tornam obsoletas. 
É importante revisar sua análise de lacunas e considerar quais riscos precisam ser priorizados 
em primeiro lugar. Por exemplo, se sua infraestrutura de DNS (Sistema de Nomes de 
Domínio) ou seu ambiente JavaScript não estiverem protegidos, esse será o ponto certo para 
começar. Se você tem um programa estabelecido e deseja desenvolvê-lo, há algumas áreas 
naturais em que deve se concentrar primeiro.  

• A Gartner recomenda que o ZTNA (Zero Trust Network Access) seja o ponto de partida 
para a implementação da SASE, pois ele permite o acesso em nível de aplicação, em 
vez do acesso total à rede. Em longo prazo, essa é uma melhor abordagem para uma 
equipe de trabalho distribuída e é a estrutura de última geração que se concentra em 
reduzir movimentos laterais, riscos de segurança e vulnerabilidades conhecidas. As 
soluções de ZTNA podem oferecer a segurança onde ela é necessária para atender às 
necessidades dos negócios modernos: na Edge. Um modelo de entrega de CDN para 
ZTNA estende ainda mais a proteção para o núcleo, a nuvem e a Edge.  

• A próxima fase recomendada para a maioria das empresas é um SWG (gateway Web 
seguro) e um CASB (intermediário de segurança no acesso à nuvem). Isso apresenta 
um desafio natural, já que não há provedores SASE que ofereçam todas as soluções 
mencionadas. Portanto, é importante procurar fornecedores com um amplo conjunto 
de recursos e parceiros integrados para atingir suas metas estratégicas. Um SWG em 
nuvem e integrado à Edge é uma melhor opção do que tentar adaptar um sistema 
preexistente. Procure SWGs que incluam recursos como DLP (prevenção contra perda 
de dados) e ambientes de teste. 

• Por fim, essas soluções devem ser integradas a recursos básicos, como WAAPaaS 
(proteção de APIs e aplicações Web como serviço), segurança de DNS e proteções 
contra DDoS. Embora muitas organizações atuais tenham esses recursos, eles 
provavelmente não estão em uma só plataforma, o que gera complexidade. Encontrar 
uma plataforma que possa oferecer suporte a esses recursos, em combinação com 
ZTNA e SWG, ajudará a reduzir a complexidade e os custos.

6. Obtenha a adesão dos principais interessados

Ao criar um estudo de viabilidade para o orçamento, concentre-se no fato de que a 
consolidação de fornecedores com a SASE reduz a complexidade e os custos. Além disso, 
um modelo respaldado por analistas do setor (como a SASE) oferecerá validação, recursos 
comprovados e especialistas para consulta, elementos esses que devem inspirar na diretoria 
mais confiança em sua estratégia de segurança.  

Até 2024, pelo 
menos 40% das 
empresas terão 
estratégias explícitas 
para adotar a SASE: 
um aumento em 
relação ao valor 
inferior a 1% no final 
de 2018.

Gartner
Hype Cycle for Enterprise 

Networking, 2020; 8 de julho de 

2020; Andrew Lerner, Danellie 

Young

Veja como dar os primeiros passos em akamai.com/SASE.

Siga essas seis etapas para desenvolver uma estratégia integrada de desempenho e 
segurança. Em seguida, faça uma parceria com a Akamai, um dos poucos fornecedores 
indicados pela Gartner que oferecem uma plataforma SASE, para discutir e iniciar a 
implementação. Amplie a proteção em seu núcleo, na nuvem e na Edge, minimizando os 
riscos e permitindo futuras evoluções nas estratégias de negócios que utilizam a nuvem 
com a SASE. 

https://www.akamai.com/br/pt/solutions/security/sase.jsp
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1. https://biztechmagazine.com/article/2019/03/rsa-2019-most-organizations-use-too-many-cybersecurity-tools 
2. https://panaseer.com/reports-papers/report/visibility-in-cybersecurity/
3. https://www.zdnet.com/google-amp/article/cybersecurity-one-in-three-breaches-are-caused-by-unpatched-vulnerabilities/

Fontes:

A Akamai protege e entrega experiências digitais para as maiores empresas do mundo. A Akamai Intelligent Edge Platform engloba tudo, 
desde a empresa até a nuvem, para que os clientes e suas empresas possam ser rápidos, inteligentes e estar protegidos. As principais 
marcas mundiais contam com a Akamai para ajudá-las a obter vantagem competitiva por meio de soluções ágeis que estendem o poder de 
suas arquiteturas multinuvem. A Akamai mantém as decisões, as aplicações e as experiências mais próximas dos usuários, e os ataques e as 
ameaças cada vez mais distantes. O portfólio de soluções Edge Security, desempenho na Web e em dispositivos móveis, acesso corporativo 
e entrega de vídeos da Akamai conta com um excepcional atendimento ao cliente e monitoramento 24 horas por dia, sete dias por semana, 
durante o ano todo. Para saber por que as principais marcas do mundo confiam na Akamai, visite www.akamai.com, blogs.akamai.com ou siga 
@Akamai no Twitter. Nossas informações de contato globais podem ser encontradas em www.akamai.com/locations. Publicado em 04/21.
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