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Desde que o Gartner publicou seu relatório “O Futuro das Redes de 
Segurança na Nuvem” em agosto de 2019, apontando o conceito SASE 
como a chave para o futuro do networking e da segurança, o murmúrio 
em torno dele continuou a crescer. Mas, apesar de tudo o que foi escrito 
desde então, continuamos a ouvir frequentemente perguntas como:  
O que é SASE realmente? ou onde posso comprá-lo?

A verdade é que o SASE não é um produto ou serviço que se pode comprar 
diretamente de um fornecedor, mas um novo modelo na prestação de 
serviços de rede e segurança. Representa uma evolução significativa das 
tendências que surgiram nos últimos anos como Segurança como Serviço 
ou Rede como Serviço. Além disso, a SASE visa cobrir um grande número 
de cenários de rede e segurança, tecnologias e serviços, por isso não é 
surpreendente que haja alguma confusão em torno desse conceito.

Em seguida, tentaremos esclarecer o problema que leva ao surgimento 
da SASE, descrever o modelo, os benefícios para o cliente e quais são as 
chaves para sua adoção.

Resumo
executivo
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 › A adoção do modelo de nuvem: 
As arquiteturas até então vigentes, nas quais o CPD era um 
elemento centralizador de TI, comunicações e segurança, 
evoluíram para arquiteturas híbridas e distribuídas com 
novos formatos como Software as a Service (SaaS), Platform 
as a Service (PaaS) ou Infrastructure as a Service (IaaS).

 › Adoção de modelos de trabalho fora do escritório:
A melhoria generalizada no acesso à Internet móvel e fixa 
facilitou a explosão do teletrabalho: de qualquer lugar e com 
todos os tipos de dispositivos.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL1

 › Internet:
A disponibilidade de acesso confiável e de alta velocidade  
à Internet tem sido generalizada.

 › WAN definida por software:
As empresas estão comprometidas em construir suas redes 
por meio de um modelo mais flexível e escalável, que faz 
uso tanto de seus acessos mpls e internet, quanto com 
uma gestão de fluxos de tráfego através de políticas que se 
adaptam em tempo real ao estado da rede. É a decolagem 
da tecnologia SD-WAN. Essa decolagem se adapta ao 
deslocamento de determinado tráfego da VPN MPLS para a 
Internet facilitada pela adoção do modelo IaaS.

 › Virtualização de função de rede (Arquitetura NFV) 
A virtualização das funções de rede dentro de uma 
arquitetura NFV traz benefícios como redução de custos  
ao usar hardware de uso geral, maior agilidade na 
implantação de novos serviços de rede ou escalabilidade. 

 ›  Acceso Remoto:
As empresas aumentaram as capacidades de seus 
servidores de acesso remoto à medida que a demanda 
doméstica cresceu, mantendo esquemas centralizados, 
principalmente no ambiente CPD.

SITUAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNICAÇÕES2

 › Soluções de segurança cloud SecaaS:
Vimos os provedores de segurança também adotarem  
o modelo Cloud Software as a Service, criando versões  
de seus produtos ou novos produtos focados na proteção 
de ambientes em nuvem, resultando no modelo  
De Segurança na Nuvem como Serviço (SecaaS). 
Proxies e firewals de navegação agora existem no  
modelo SaaS, e novos serviços como CASB (SaaS 
Application Protection) surgiram.

 › Virtualização das funções de segurança  
de rede (arquitetura NFV):
Os recursos de segurança de rede também apareceram na 
arquitetura NFV e, especialmente, em ambientes SD-WAN, 
com implantações no CPE. Esses recursos incluem firewalls, 
firewalls de última geração ou sistemas de detecção  
de intrusões.

 › A pilha de segurança em ambientes IaaS:
As empresas estenderam seus mecanismos atuais de 
segurança de rede para ambientes iaaS, implantando novos 
dispositivos, mas em suas versões virtualizadas, ou usando 
serviços criados pelo próprio provedor de nuvem.

SITUAÇÃO NO CAMPO DA SEGURANÇA DA REDE3

01 Origem do SASE: redes e segurança  
se adaptam à transformação digital
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 › Maior complexidade de implantação, manutenção  
e gestão de segurança:
Com a adoção de modelos de nuvem pública (IaaS, PaaS, 
SaaS) e a proliferação do acesso à Internet na sede, o 
perímetro de rede da empresa aumenta e muitas vezes 
nem está bem definido. A implantação de mecanismos de 
proteção independentes em cada novo ponto do perímetro 
é uma tarefa complicada. 
Aplicar a pilha de segurança de rede atual (IDS, DLP, 
filtragem de URL, detecção de vulnerabilidades, etc.) 
a cada um dos silos resulta em um problema de difícil 
gerenciamento e manutenção.

 ›  Aumento dos custos de segurança:
A implantação de mecanismos de segurança no novo 
perímetro implica aumento dos custos de investimento e 
gestão (mais complexidade, novos perfis de especialistas 
necessários). Nem o modelo NFV com a implantação de 
recursos de segurança virtualizados no CPE parece ajudar 
na redução de custos, apesar das expectativas iniciais.

 
 ›  Risco de segurança aumentado:
Se considerarmos que cada ponto no novo perímetro 
em que implantamos mecanismos de proteção é um elo 
em uma cadeia, à medida que eles aumentam, maior a 
probabilidade de que se quebrar (uma vulnerabilidade, 
uma falha de configuração, uma inconsistência de política) 
que leva a uma falha de segurança.

 › Inconsistência da política de segurança:
A necessidade de implementar mecanismos específicos 
para cobrir novos cenários aumenta o risco de 
inconsistência nas políticas de segurança. A falta de 
interoperabilidade entre diferentes soluções e, muitas 
vezes, de diferentes fornecedores, coloca em risco 
objetivos de segurança transversais para os quais a 
colaboração é necessária. Por exemplo, prevenção de 
vazamentos de informações ou detecção de intrusões.

 › O acesso remoto não adaptado aos padrões  
de mobilidade atuais ou ambientes de nuvem:
O acesso remoto centralizado no CPD está mal adaptado 
às características do tráfego de rede atual. Por exemplo, 
um usuário localizado próximo ao serviço que deseja 
acessar pode ser forçado a passar pelo CPD, localizado 
muito longe desse serviço. Além disso, as soluções 
tradicionais de acesso remoto são complexas para 
gerenciar e ter fraquezas, pois seguem um modelo de 
confiança desatualizado no IP da origem da conexão e 
carecem de granularidade suficiente.

FRAQUEZAS NA SITUAÇÃO ATUAL5

REVOLUÇÃO VS EVOLUÇÃO4
 A transformação digital baseada em arquiteturas em 
nuvem e modelos de trabalho de mobilidade têm sido 
uma profunda revolução, mas as comunicações e a 
segurança da rede não evoluíram no mesmo ritmo. 
Foram mantidas arquiteturas de rede que foram projetadas 
sob certas premissas que não são mais verdadeiras, e isso 
gera muitas ineficiências:

• CPD (Não) é o ponto central da TI, comunicações e auto-
segurança, em torno do qual tudo orbita.

• Os funcionários (Não) trabalham quase inteiramente 
em seus escritórios com seus dispositivos corporativos 
e controlados, e (Não) usam uma rede privada para se 
comunicar com aplicativos corporativos.
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O Security Access Service Edge (SASE) é um “modelo de entrega de serviços” que combina recursos WAN e recursos de 
segurança de rede. Na realidade, a SASE não inclui conceitos verdadeiramente novos, mas reafirma a validade dos emergentes 
Modelos de Segurança como Serviço e Rede como Serviço. Além disso, está comprometida com a integração de ambos os modelos 
em um único serviço convergente, no qual várias funções de rede e segurança são integradas. 

Também é importante notar que o SASE é sempre entregue no modo de serviço e suas capacidades são acessadas através do 
chamado “Service Edge”.

O que é o “Service Edge”? 

Esse conceito levanta certas dúvidas. Você pode considerar essa borda fora do local, ou mesmo associada à pegada de um provedor 
de nuvem. Do nosso ponto de vista, a “Borda do Serviço” deve ser interpretada, literalmente, como o ponto pelo qual o serviço  
é acessado. 

A localização desta borda (um nó com suas capacidades) pode ser localizada na rede de acesso de um operador, um provedor de 
nuvem, nas instalações do cliente ou em qualquer um deles conforme apropriado. A chave é que, para o cliente, em todos os casos 
essa porta de acesso ao serviço é uma caixa preta, já que como foi dito a solução é sempre entregue no modo de serviço.

02.1. O que é SASE?

02.2. Quais são as principais características do SASE?

1. Pegada de nó global:  
A existência de uma “borda de serviço” que permite 
um acesso eficiente próximo (em termos de rede)  
à própria pegada do cliente.

2. Uma capacidade global de SD-WAN:  
Com base no roteamento de nó cruzado, a capacidade 
SD-WAN deve evitar os problemas inerentes à 
Internet global, como latências altas ou imprevisíveis.

3. Implantação de Segurança Distribuída:  
Os mecanismos de segurança são implementados sobre 
nós de serviço, sem a necessidade de redirecionar o 
tráfego para outros nós para inspeção. 

4. Uma arquitetura nativa em nuvem  
multi-inquilinos:  
O Gartner enfatiza em sua proposta a importância de 
evitar a segurança de encadeamento de arquitetura 
e dispositivos de rede. 

5. Consolidação da função:  
Um serviço do tipo SASE deve consolidar o maior 
número de funções de segurança em seus nós. Isso, 
juntamente com a evitar modelos independentes de 
encadeamento de função, também inevitavelmente leva 
à consolidação do fabricante.

6. Identidade como pilar:  
O endereço IP como parâmetro que decide 
controlar o acesso a um serviço deve desaparecer, 
e a “identidade” deve tomar seu lugar. Você deve garantir 
a identidade da entidade acessando um serviço em 
cada conexão, e limitar esse acesso exclusivamente aos 
recursos necessários.

Essa abordagem, por sua vez, está alinhada 
com o modelo de acesso zero trust network 
access (ZTNA) que faz parte da proposta SASE, que 
é apresentada como uma alternativa aos sistemas 
tradicionais de acesso remoto, que têm fragilidades de 
segurança e falta de adaptação aos modelos de nuvem 
e mobilidade.

7. Baseado em políticas:  
A definição de políticas deve ser o mecanismo  
pelo qual o cliente interage com o serviço. 
Quaisquer detalhes sobre nós ou arquitetura devem  
ser transparentes.

02 Os fundamentos do modelo SASE
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A figura a seguir, extraída do próprio artigo do Gartner, mostra as tecnologias de rede e segurança que um serviço construído com 
modelo SASE deve prever.

02.3. Casos de uso

Network as a Service Network Security as a Service

Connect it Secure itSensitive Data 
Awareness Threat Detection

Market Convergence

Secure Access Service Edge

SD-WAN ‹

Carriers ‹

CDN ‹

WAN Optimization ‹

Network as a Service ‹

Bandwidth Aggregators ‹

Networking Vendors ‹

› Network Security

› CASB

› Cloud SWG

› ZTNA/VPN

› WAAPaaS

› FWaaS

› DNS

› RBI

CDN: content delivery network; RBI: remote browser isolation; WAAPaaS: web application and API protection as a Service. Source: Gartner

Na figura vemos que tanto o catálogo de tecnologias de 
segurança quanto de rede é muito diversificado e aplicável  
a diferentes problemas. 

Essa variedade de tecnologias consolidadas em um único serviço 
permite que você resolva questões fundamentais de segurança 
de forma global e consistente. A definição de um pequeno 
conjunto de políticas é transferida, de forma transparente para o 
cliente, para configurações específicas em múltiplas tecnologias, 
dependendo dos cenários contemplados. 

Por outro lado, a forma de adotar o modelo SASE que oferece 
mais garantias de sucesso é através de um processo gradual.  
Não se trata de substituir toda nossa infraestrutura de rede  
e segurança da noite para o dia. É essencial identificar e priorizar 
os problemas que queremos resolver e evoluir a partir daí, 
adicionando novos casos de uso.

Considere alguns problemas fundamentais de segurança, como 
casos de uso a serem resolvidos com o modelo SASE:

• Prevenir e detectar vazamentos de informações (DLP).
• Prevenir e detectar invasões de rede.
• Controlar o acesso a aplicativos corporativos.
• Proteger os serviços online da empresa.

E agora tomar, por exemplo, o primeiro. Existem vários fluxos  
de tráfego que você estaria interessado em monitorar para 
detectar a prevenção e detecção de vazamentos de informações:

• Na navegação na internet de funcionários no escritório ou  
fora do escritório.

• Durante o acesso aos aplicativos SaaS da empresa.
• Durante o acesso remoto a aplicativos corporativos.
• Ou mesmo no tráfego circulando entre diferentes VPNs 

da minha rede SD-WAN.

SASE: O FUTURO DAS REDES E SEGURANÇA ESTÁ AQUI  |  02. OS FUNDAMENTOS DO MODELO SASE
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Com uma abordagem tradicional, teríamos diferentes 
fornecedores e tecnologias para cada um desses fluxos.  
Em uma visão SASE, um único serviço teria a visibilidade de 
todos eles, pois gradualmente incorporamos os cenários. 

Internamente, o serviço SASE é responsável por  
orquestrar a implementação de políticas de DLP nas 
tecnologias adequadas.

1 2 3

Secure Web Gateway, Segurança 
por DNS, Isolamento remoto 
do navegador, Firewall FW/Next 
Generation como serviço, Corretor 
de Segurança de Acesso à Nuvem.

Zero Trust Network Access,  
Cloud Access Security Broker 
(aplicaciones SaaS).

FW/Next Generation Firewall  
as a service, Intrusion Prevention 
and Detection.

Navegação segura na Internet Acesso seguro a aplicações 
corporativas

Segurança de tráfego WAN

SASE: O FUTURO DAS REDES E SEGURANÇA ESTÁ AQUI  |  02. OS FUNDAMENTOS DO MODELO SASE
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Office 365, 
Salesforce...

Email 
inspection 

Through ESG 
Service Module

Traffic 
Inspection 
Through CASB 
Service Module

DLP Policy
ZTNA WTS

DLP Policy

ISG CASB

DLP Policy

ISG CASB

A figura a seguir mostra como um exemplo como o descrito seria implementado, onde além de ver as diferentes tecnologias  
envolvidas, você pode ver como a “borda do serviço” consiste em nós na Internet e na própria rede da operadora, garantindo assim  
a visibilidade de todo o tráfego e tratamento eficiente e tratamento eficiente.

Vemos que o estabelecimento de uma única política DLP ativa mecanismos em diferentes tecnologias, seja o módulo Web Security 
Gateway usado para navegação de funcionários, o módulo ZTNA para acesso a aplicações corporativas e, finalmente, todas as 
tecnologias associadas a diferentes fluxos de tráfego. 

Além disso, é apreciado como a borda do serviço, através da qual o cliente acessa os recursos da SASE, consiste em nós na nuvem e na 
própria rede da operadora, garantindo assim visibilidade de todo o tráfego e gestão eficiente.

Exemplo de prevenção de perda de dados função transversal função em diferentes módulos (ISG, CASB, ESG y ZTNA).

SASE Data Loss  
Prevention

› SASE Data Loss 
Prevention.

›  Maintain  regulatory 
compliance.

› Protect intellectual 
property.

› Minimize user mistakes.
› Stop malicious insiders.

DLP 
activation 

in SASE 
Service 

Modules
Identity and Access Management

Features:
› Unique DLP policy.
› Unique DLP management: 

Policy, Report, Analytics.
› Inspect files in transit to and 

from Web, Saas, Iass.

› TLS decryption cloud scale.
› Context aware (id, risk 

scoring, device, content...)
›  DPL compliance regulation 

templates (PCI, HIPAA,  
GDPR, etc.)

Internet 
Security 

Gateway (ISG)

SaaS Security 
(CASB)

Email Security 
Gateway

SD-WAN 
Traffic Security 

(WTS)

ZT Network 
Access  
(ZTNA)

DLP DLP DLP DLP DLP

SD-WAN SD-WAN SD-WAN SD-WAN

DLP Policy
ISG CASB

WTS

ESG ESG
DLP Policy DLP Policy

DLP Policy
ZTNA WTS

DLP Policy
ISG CASB

WTS

Telco 
Cloud

Telefónica  
Fixed Internet

Telefónica  
Mobile Internet

3rd Internet 
Access Telefónica 

MPLS

Unique Agent Unique Agent

Office  (SP, BR, 
UK, DE...)

Devices with 
Corporate 

SIMs

Devices from 
any Internet 

Access

Corp. Services 
at CPD

Corp. Services 
at IaaS

Office  (AR, 
CH, CO...)
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Benefícios do cliente e como 
resolve seus problemas atuais03

Abaixo, detalhamos os principais benefícios que vêm da migração para um modelo SASE.

Redução de custos 

Redução de elementos de 
segurança, carga operacional  
e número de fornecedores.

Melhora do rendimento 

A otimização do roteamento de 
tráfego entre os nós de serviço 
deve permitir melhor rendimento  
e baixa latência, o que é fundamental 
para certos serviços, como 
videoconferência, VoIP e assim  
por diante.

Facilidade de uso 

Um único software de agente  
deve atender a todas as 
necessidades e fornecer 
uma experiência consistente, 
independentemente de onde o 
usuário esteja e do que acessar.

Melhora da segurança  

Ao implementar um modelo Zero 
Trust, cada sessão é inspecionada 
e autorizada em tempo real. A visão 
torna-se mais holística e a gestão 
unificada diminui a ocorrência de erros 
ou inconsistências que criam pontos 
de ataque.

Redução de complexidade 

Integração de todos os componentes 
em uma solução construída com 
um modelo nativo da nuvem, 
baseada na definição de políticas  
e em torno da identidade.

SASE: O FUTURO DAS REDES E SEGURANÇA ESTÁ AQUI  |  03. BENEFÍCIOS DO CLIENTE E COMO RESOLVE SEUS PROBLEMAS ATUAIS
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Tendo identificado os problemas que a transformação digital trouxe no estado 
atual de comunicação e segurança de rede, e uma vez que a SASE é entendida 
como um modelo de entrega de serviços de segurança e segurança de rede 
de forma unificada e no modo nuvem, é hora de perguntar se a SASE é 
aquela evolução disruptor que permite enfrentar com garantias os 
desafios da adoção de modelos de nuvem e da força  
de trabalho Mobilidade. 

Em nossa opinião, sim, a convergência de recursos de rede e segurança, bem 
como o consumo no modelo de serviço em nuvem, é o caminho. Se olharmos 
para os benefícios do modelo e que, sem dúvida, seria alcançado com uma 
boa implementação, vemos que ele elimina os problemas que existem 
atualmente, e é um facilitador da transformação digital. 

Em relação a uma implementação real, acreditamos que a definição da 
“borda de serviço” é fundamental. A aplicação de recursos de segurança a 
todos os fluxos de tráfego aplicáveis depende absolutamente da visibilidade 
desses fluxos dos nós. Por essa razão, uma “borda de serviço” adequada 
deve ter uma pegada global adaptada às necessidades dos clientes, 
incluir nós integrados à rede das operadoras, bem como nós em nuvem, ou 
mesmo às vezes implantações na casa do cliente (modo de serviço de  
caixa preta) .

Por outro lado, no momento vemos que existem alguns casos de uso mais 
suscetíveis do que outros para fazer parte de um serviço no modelo SASE 
inicialmente , tanto por características técnicas quanto pelas necessidades 
atuais dos clientes. Especialmente aqueles que se referem à navegação 
segura dos funcionários e acesso seguro aos aplicativos. 

Isso está em linha com a evolução que vemos na maioria dos provedores de 
tecnologia que atualmente fazem parte do domínio da SASE, e também com 
uma visão de adoção gradual do modelo pelos clientes.

Conclusões04
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na ideia de desafiar o estado atual de segurança, um recurso que deve 
estar sempre presente na tecnologia. Repensamos continuamente a 
relação entre segurança e pessoas com o objetivo de criar produtos 
inovadores capazes de transformar o conceito de segurança e, dessa 
forma, ficar um passo à frente de nossos atacantes, cada vez mais 
presentes em nossa vida digital.
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