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A Nuvem Está Sob Cerco
Muitas empresas, de pequenos negócios a organizações multinacionais,
modernizam seus ambientes computacionais com uma mudança para nuvens
públicas e privadas. Centricidade no cliente, agilidade de negócios e redução
de custos são os principais motores dessa transformação da infraestrutura.
Mas datacenters e arquiteturas baseados em nuvem estão sob ataque, assim
como datacenters e infraestruturas convencionais. Ambos os ambientes são
vulneráveis às ameaças que se movimentam lateralmente.

Considerações Sobre a Solução
Visibilidade e Configuração de Controles
Para limitar o impacto potencial de ameaças, a sua organização precisa
identificar riscos potenciais de malware e rapidamente eliminá-los. Isso exige
uma visão consistente e segura de cada aspecto do seu ambiente. Para a
nuvem, isso pode ser difícil, de acordo com o que 37% dos entrevistados em
uma pesquisa relataram: “falta de visibilidade da segurança da infraestrutura”
como sua “maior dor de cabeça na nuvem”.
Dispositivos convencionais de perímetro de rede e estratégias tradicionais de
segurança de rede têm menos probabilidade de ter sucesso em ambientes
de nuvem. Depois que ultrapassam o firewall, praticamente nada detém os
atacantes.
Todo grande provedor de nuvem oferece controles incorporados que
permitem a tomada de decisão de segurança antes que o tráfego atinja
as cargas de trabalho (workloads). Em contraste, as defesas de perímetro
legadas baseadas no sistema operacional ficam dentro da zona de ataque,
o que incorre em um risco maior, pois as decisões de segurança não são
tomadas até que o fluxo de dados chegue à máquina virtual. Deve ser
explicitamente configurada uma abordagem granular, em nível de carga
de trabalho (workload), com uma lista de permissões de controles nativos
da nuvem, antes que qualquer dado possa entrar ou sair de uma carga de
trabalho (workload), instância ou contêiner. Configurações com controles de
acesso de menor privilégio são fundamentais para o sucesso da segurança.
Má Configuração e Má Administração dos Controles de Segurança
A propriedade e a operação dos controles de segurança nativos da nuvem
devem ser consideradas cuidadosamente. Inicialmente, as equipes de DevOps
do provedor de nuvem podem codificar controles de segurança em seus
scripts de orquestração, mas a escalabilidade pode se tornar um problema:
• As equipes de segurança podem não ter visibilidade ou compreensão de
quais controles foram implantados, mesmo com o console do provedor de
nuvem.
• As equipes de DevOps podem usar configurações genéricas para controles
complexos que resultam em muito acesso e maior risco para a empresa.
• Mesmo que a nuvem seja um ambiente explicitamente permissivo,
as equipes de DevOps podem frequentemente definir configurações
incorretas com muito pouco acesso.
• Gerenciamento e controle limitados sobre as configurações de segurança
significam que a equipe de DevOps precisa estar continuamente envolvida
nas atualizações de configurações conforme as cargas de trabalho
(workloads) aumentam.
• O desenvolvimento e a implantação são lentos porque as equipes de
segurança não têm uma maneira fácil de ajustar as políticas existentes em
vários aplicativos sem codificação e scripts complexos.

“Ameaças direcionadas
avançadas ultrapassam
o perímetro e a proteção
baseada em assinatura,
criando a necessidade
de que os controles de
segurança se tornem
automatizados e
adaptáveis.”
Fonte: Gartner

CONTROLES DE SEGURANÇA
NATIVOS NA NUVEM:
“A posição da Gartner sobre segurança
na nuvem é clara: serviços na nuvem
pública oferecidos pelos principais
provedores de nuvem são seguros. Use
os controles de segurança nativos do
provedor de IaaS.”

“A utilização desses
controles nos permitiu
passar de uma rede
segura de cargas de
trabalho (workloads)
para uma rede de cargas
de trabalho (workloads)
seguras”
— Vice-Presidente Sênior
de infraestrutura.

“Em 2020, 80% das
violações na nuvem
serão devido a má
configuração e mau
gerenciamento e não
a vulnerabilidades do
provedor.”

Fonte: Gartner
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Planejamento para a Nuvem Dinâmica e Elástica
O gerenciamento das políticas de segurança pode tornar-se complexo,
impreciso e ineficiente em qualquer ambiente envolvendo uma nuvem
porque as cargas de trabalho (workloads) movimentam-se, mudam e
aumentam com frequência.
As equipes de DevOps podem tentar aprender os controles de diferentes
provedores e escrever scripts para responder aos requisitos dinâmicos,
mas isso pode resultar em atrasos na implementação e criar risco interno e
questões de auditoria.
Um forte projeto de segurança requer um plano que inclui:
• Melhor Visibilidade: Visualização de toda a infraestrutura e seus
controles de segurança para identificar rapidamente riscos no ambiente e
confirmar a implementação da política correta.
• Orquestração e Automação de Segurança: O provisionamento e o
desprovisionamento automático de controles específicos para reduzir os
problemas de má configuração e acelerar as operações.
• Microssegmentação: Uma forma automática de fornecer políticas
granulares e minuciosas para máquinas virtuais e containers, com base na
função da carga de trabalho (workload).
• Monitoramento e Governança: Mecanismo para rastrear o status de
segurança e identificar ameaças e riscos potenciais.
• Comprar versus Criar: Solução confiável e disponível comercialmente para
atender aos requisitos.

Os Detalhes de uma
Abordagem Moderna de
Segurança na Nuvem

no artigo de Junho de 2016 da
Gartner, “How to Make Cloud
IaaS Workloads More Secure
Than Your Own Data Center”
(Como Tornar as Cargas de
Trabalho IaaS na Nuvem mais
Seguras do que seu Próprio
Data Center), eles sugerem:
1. Use os controles de
segurança nativos do
provedor de IaaS juntamente
com automação e práticas
DevOps.
2. Microssegmentar por padrão:
Mudar de uma “rede segura
de cargas de trabalho
(workloads)” para uma
“rede de cargas de trabalho
(workloads) seguras”.
3. Níveis elevados de
automação reduzem
consideravelmente a má
configuração e o mau
gerenciamento, reduzindo
assim a superfície de ataque
— e melhorando muito a
segurança.
4. Registre tudo e exija
visibilidade persistente —
você não pode proteger o
que não pode ver.
A utilização correta de
controles nativos na
nuvem em conjunto com
microssegmentação resulta em
cargas de trabalho (workloads)
mais bem protegidas do que
em data centers tradicionais!
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Cloudvisory: A Solução Completa
A poderosa gestão e orquestração centralizada de segurança que usa os
controles nativos da nuvem estão disponíveis por meio do FireEye Cloudvisory.

Figura 1.
Elementos do FireEye
Cloudvisory.

GOVERNANÇA
Monitoramento contínuo e correção
automática das políticas de segurança

VISIBILIDADE

Descoberta contínua e visualização de
infraestrutura e políticas de segurança

CONTROLE
Organização da política de microssegmentação, orquestração e provisionamento
automático de controles nativos na nuvem

O Cloudvisory funciona em AWS, Azure, GCP, Kubernetes, OpenStack e ambientes
bare metal, permitindo que a sua organização acelere os negócios, adapte-se às
mudanças dinâmicas e reduza o risco de uma violação de segurança.
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Visibilidade Nativa na Nuvem
Para gerenciar, provisionar e corrigir a segurança da carga de trabalho (workload), o Cloudvisory continuamente
descobre e visualmente mapeia objetos de segurança e infraestrutura nativa de cada provedor de nuvem. Por
exemplo, na AWS isso inclui contas, regiões, nuvens privadas virtuais (Virtual Private Clouds, VPC), cargas de trabalho
(workloads), grupos de segurança e os fluxos de dados de rede entre cargas de trabalho (workloads). No OpenStack,
isso inclui contas, regiões, projetos, cargas de trabalho (workloads), grupos de segurança e fluxos de dados.
Os fluxos de dados são mapeados em tempo real, comparados aos controles de segurança implantados e claramente
diferenciados como compatíveis ou não compatíveis para ver a integridade do ambiente de aplicação subjacente.
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Visualização do
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e um datacenter
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O Cloudvisory pode atualizar os mapas visuais à medida que os ativos se movimentam entre os ambientes
(Desenvolvimento para Produção) ou entre provedores (datacenter para AWS) ou se o próprio ambiente mudar. As
equipes de DevOps podem validar a política em modo de teste, o que não bloqueia os fluxos de dados.
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Figura 3.
Uma lista típica de
fluxos VPC na AWS
(acima) pode ser
visualizada muito
mais claramente no
Cloudvisory (abaixo).
Comportamentos não
compatíveis, como
ataques, podem ser
facilmente vistos,
alertados e colocados
em quarentena.
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Controle Nativo na
Nuvem
Para criar, organizar e gerenciar políticas de segurança
para ambientes com uma ou mais nuvens, a solução
ideal:
• Fornece microssegmentação granular inteligente
• Simplifica a criação de políticas usando controles de
segurança nativos na nuvem
• Revela configurações de políticas erradas e ajuda a
corrigi-las
• Organiza controles de política para segurança
consistentes, repetíveis e imutáveis em ambientes
dinâmicos
• Automatiza o provisionamento preciso de políticas e o
desprovisionamento nos provedores
Limites para Abordagens de Microssegmentação
Legadas
Soluções tradicionais de microssegmentação costumam
ser muito invasivas e inflexíveis e não são compatíveis
com controles de segurança nativos na nuvem. Sua
dependência do sistema operacional ou firewalls em
linha posiciona o ponto de governança de segurança
dentro da zona de ataque onde o malware pode
comprometer as cargas de trabalho (workloads) e os
controles de segurança. Firewalls em linha aumentam a
complexidade da configuração da nuvem e os problemas
de escalabilidade.
A falta de controles nativos força os clientes a configurar
manualmente todos os controles de segurança do
provedor. Esses fornecedores de segurança não
monitoram pontos de governança nativos na nuvem,
aumentando o risco organizacional. Mudanças invasivas
ou acidentais podem expor os ambientes a atacantes e
interromper as aplicações ativas.

• Os processos atuais de DevOps quase sempre
provisionam políticas de segurança incorretas ou
muito amplas para cargas de trabalho (workloads).
• O acesso excessivo aumenta muito o risco de malware
e atores de Estado-nação.
• O malware que pode facilmente se mover lateralmente
no ambiente acabará por encontrar destinos de dados
valiosos.
• Atores desonestos podem ser frustrados e bloqueados
por políticas de microssegmentação.
Gerenciada corretamente, a microssegmentação pode
fortalecer a segurança e acabar com as ameaças laterais
dos atacantes, cercando grupos menores e discretos de
cargas de trabalho (workloads).
Lista de Permissões
Na nuvem, as cargas de trabalho (workloads) não
podem receber nenhuma comunicação até que os
controles nativos sejam configurados. As políticas da
lista de permissões possibilitam a entrada e a saída
granulares, bem como regras de portas e protocolos
que efetivamente fornecem um firewall no nível da carga
de trabalho (workload) (Fig. 4). Esse tipo de segurança
da carga de trabalho (workload) frustra os atacantes
e detém a migração de malware dentro do ambiente.
Consequentemente, o Cloudvisory possibilita políticas de
lista de permissões ao automatizar a microssegmentação
de inteligência por meio da infraestrutura organizacional
e gerenciamento de políticas.

VPC

VPC

Política VPC

Política VPC

Figura 4.
Antes e depois da
lista de permissões.

Microssegmentação Inteligente
É totalmente possível mudar para uma
microssegmentação de cargas de trabalho (workloads),
microsserviços e containers. Existem vários motivos para
aspirar e implementar essa rede de cargas de trabalho
(workloads) seguras:
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Organizar e Orquestrar Políticas de Segurança
O poder e a escala para operações de nuvem seguras
dependem muito da organização e orquestração de
políticas microssegmentadas.
O Cloudvisory pode automaticamente responder às
alterações dinâmicas no ambiente, ajustando as políticas
de segurança nativas na nuvem para manter as cargas
de trabalho (workloads) protegidas. Para organizar
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e gerenciar rapidamente as políticas, o Cloudvisory
possibilita:
• Descoberta automática e agrupamento de cargas de
trabalho (workloads) baseadas no contexto
• Criação automatizada de políticas, fracamente
acoplada a cargas de trabalho (workloads) por meio
de grupos lógicos

Figura 5.
Visualização
da descoberta
automática e
agrupamento de
cargas de trabalho
(workloads) baseadas
no contexto.

Descoberta Automática do Contexto da Carga de Trabalho (workload)
Definições de políticas são, por fim, associadas a cargas de trabalho (workloads) com base em seu contexto, que é
determinado pelas associações de grupos lógicos e inclui variáveis como:
• Provedor da nuvem
• Associação de infraestrutura
– Conta
– Região
– Grupo de recursos, nuvem privada virtual, projeto

• Aplicação
– Categoria da Aplicação
• Requisitos de Governança como
– CIS, GDPR, HIPAA, NIST, PCI, OpenStack Security
Checklist e outros
• Praticamente qualquer agrupamento lógico ou ad hoc
necessário para gerenciar a política

Um recurso de descoberta contínua permite que o Cloudvisory descubra o contexto de uma carga de trabalho
(workload) e agrupe automaticamente cargas de trabalho (workloads) com contextos comuns.
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Gestão e Estabelecimento de Políticas
O Cloudvisory permite duas formas de criar políticas.
Ambos os métodos são mais simples e mais precisos
do que escrever código usando ferramentas de
orquestração comercialmente disponíveis.
A Um Clique de Distância
Os usuários do Cloudvisory não precisam ser
especialistas em controles de nenhum provedor de
nuvem específico. Ao clicar em uma sequência de telas
guiadas, as equipes de DevOps podem criar regras de
políticas gerais portáveis.

Descoberta de Políticas
Os desenvolvedores quase sempre não têm certeza
das regras exatas necessárias para controlar uma
aplicação. Consequentemente, o acesso excessivo pode
ser implantado, aumentando o risco para o ambiente.
O Cloudvisory é uma das formas mais rápidas para
estabelecer o controle de políticas de menor privilégio.
Ele pode descobrir os fluxos exatos necessários para
executar uma aplicação e usar essas informações para
criar regras de políticas reutilizáveis e portáveis.

Figura 6. Tela de criação de políticas de descoberta do Cloudvisory.

Independentemente de como as políticas são estabelecidas, o Cloudvisory traduz as definições de políticas em
controles nativos para qualquer provedor de nuvem. Considere uma definição de política PCI que determina quais
instâncias virtuais podem comunicar-se com a infraestrutura PCI de volta no data center. O Cloudvisory pode traduzir
essa definição em vários controles de provedores, por exemplo, AWS Security Groups, Azure Network Security
Groups e OpenStack Security Groups. Parâmetros de rede dinâmicos, como endereços IP de servidores ou mover uma
aplicação para servidores diferentes, são gerenciados automaticamente pelo Cloudvisory. Esses recursos isentam as
equipes de DevOps da obrigatoriedade de serem especialistas no conjunto de controles de cada provedor e reduz os
requisitos de codificação.
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Orquestração Automática
Depois que o Cloudvisory estabeleceu conjuntos de
regras de política, eles são fracamente acoplados ao
contexto de uma carga de trabalho (workload) usando
uma API ou uma interface, a um clique de distância.
As políticas podem então ser provisionadas de forma
correta e automática para as cargas de trabalho
(workloads), mesmo quando novas surgem, mudam de
função ou se movem entre ambientes, entre provedores
ou outros grupos lógicos. Em todos os casos, o
Cloudvisory identifica automaticamente as mudanças
de contexto e atualiza as políticas de segurança em
tempo real. Nenhuma codificação ou script complexo é
necessário, o que significa maior controle de segurança e
gestão de políticas mais precisa.
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Gerenciamento Rápido de Mudanças de Políticas
Um exemplo complexo de nuvem híbrida (Fig. 7) que
inclui ativos da AWS, Azure e OpenStack pode ajudar a
ilustrar o poder do Cloudvisory.
Primeiro, a definição da política HRM estabelecida pela
Cloudvisory para a aplicação especifica as regras de
entrada e saída de segurança para qualquer carga de
trabalho (workload) que contenha os metadados ‘app
= HRM’. À medida que cargas de trabalho (workloads)
adicionais surgem com esses metadados, o Cloudvisory
calcula e provisiona os controles nativos na nuvem
corretos para cada serviço que faz parte da aplicação
HRM integrada. Ao rastrear todas as conexões
necessárias, o Cloudvisory basicamente provisiona
políticas precisas.

Figura 7. Nuvem híbrida complexa com ativos em vários ambientes.

As equipes de DevOps incumbidas de codificar ou criar o script dessas políticas precisam acompanhar a imensa
complexidade em todos os ambientes, endereços IP públicos e privados, portas e protocolos para entrada e saída.
Isso leva tempo considerável e pode resultar em más configurações e aplicações que não funcionam. O Cloudvisory
automatiza todo o processo, removendo a complexidade associada à aprendizagem, organização, provisionamento,
cálculo, atualização e gerenciamento da política de segurança nativa na nuvem. Além de levar menos tempo e reduzir
custos, isso também proporciona uma segurança mais consistente e precisa.
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Governança Através do Monitoramento
Depois que as políticas são organizadas, estabelecidas e
provisionadas, os ambientes precisam ser monitorados
para possíveis comprometimentos e para verificar a
segurança imutável.
Usando a interface gráfica do Cloudvisory ou suas APIs,
as equipes de negócios, operacionais e de segurança
podem visualizar o tráfego de dados em diferentes
níveis da hierarquia da infraestrutura. Por exemplo,
o usuário pode observar o tráfego de dados entre
máquinas virtuais no mesmo hipervisor, diferentes
provedores de nuvem, entre nuvem e ativos de data
center tradicionais ou em uma única conta de nuvem.
Ao contrário dos coletores de fluxo de rede tradicionais
disponíveis em switches e roteadores, os fluxos de
dados são capturados, armazenados e exibidos com
informações contextuais, como provedor, propriedades
de infraestrutura, aplicações e atributos definidos pelo
usuário. Esse contexto transmite informações que
ajudam a entender o comportamento da aplicação,
solucionar problemas de políticas mal configuradas,
analisar rapidamente e fazer a triagem de incidentes de
segurança e simplificar o processamento da análise de
dados.
Depois da descoberta da infraestrutura e do
estabelecimento das políticas, o Cloudvisory
continuamente monitora duas áreas fundamentais:
• Fluxos de dados de qualquer carga de trabalho
(workload) gerenciada
• Pontos de governança de políticas nativas para cada
carga de trabalho (workload)
Violações do Fluxo de Dados
Os fluxos de dados são comparados com as políticas
reais implementadas e em conformidade. Quaisquer
fluxos de dados que não correspondam às políticas
permitidas são imediatamente sinalizados, marcados
como não compatíveis, bloqueados e claramente
indicados na interface gráfica do usuário.
Os alertas são configuráveis, e uma carga de trabalho
(workload) infectada pode ser colocada em quarentena
imediatamente para neutralizar qualquer ameaça
potencial.
Por exemplo, se uma carga de trabalho (workload)
não tem permissão para FTP e está infectada com
malware que tenta usar FTP fora da carga de trabalho
(workload), o Cloudvisory pode detectar a tentativa de

fluxo de dados (e qualquer aumento correspondente
na contagem média de bytes) e alertar sobre esta
atividade. O alerta é exibido no painel, enviado como
notificações de e-mail aos administradores e integrado
com soluções SIEM. A tentativa de comunicação é
bloqueada. O Cloudvisory pode ser configurado para
colocar imediatamente em quarentena a carga de
trabalho (workload) infectada e suspender todas as
políticas de segurança enviadas atualmente e bloquear
todo o tráfego de rede para e de cargas de trabalho
(workloads) selecionadas. Isso impede a movimentação
lateral de ameaças para outras aplicações e recursos e
qualquer infecção posterior da rede até que as equipes
forenses possam corrigir a situação.
Alertas de tráfego não compatível devido a políticas mal
configuradas podem causar o funcionamento anormal
de aplicações. Administradores podem aprender
rapidamente sobre quaisquer falhas nas regras das
políticas e resolvê-las a um clique de distância, usando a
interface gráfica do Cloudvisory.
Tratamento Automático de Violações
O Cloudvisory verifica continuamente a configuração
dos controles de segurança nativos estabelecidos para
ter certeza de que eles continuam compatíveis. Se
uma alteração não autorizada nas regras de segurança
nativas for detectada, o Cloudvisory gera alertas. As
políticas de segurança podem ser configuradas para
reverter automaticamente as alterações não compatíveis.
Nesse caso, quaisquer alterações não autorizadas nos
controles de segurança nativos são automaticamente
revertidas, levando a governança da política de volta à
conformidade. Em casos assim, ele também gera um
alerta e entrada no registro de auditoria para registrar o
evento não compatível.
Por exemplo, se um administrador usando um console
Azure remover acidentalmente as regras do grupo de
segurança para acesso à porta 80, muitos provedores de
nuvem não sinalizariam a ação. No entanto, o resultado
seria uma aplicação inoperante porque ele seria incapaz
de acessar a interface web dela.
O Cloudvisory detecta essas alterações acidentais ou
maliciosas na configuração e pode imediatamente
reverter a alteração para levar o ambiente de volta
ao estado funcional e compatível. Isso reduz ou
elimina o tempo de inatividade e a triagem e o risco
automatizados.
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Resumo
Toda organização, de qualquer tamanho e nível de complexidade, está inexoravelmente adotando nuvens públicas e
privadas. Para garantir que sua segurança permaneça em dia com suas práticas operacionais, eles precisam manter
a visibilidade de todas as superfícies de ataque possíveis, configurar a segurança corretamente mesmo enquanto a
organização evolui e desenvolver projetos de segurança fortes que levam em conta uma nuvem dinâmica e elástica.
Os elementos de tais planos incluem orquestração e automação para operação mais rápida e livre de erros,
microssegmentação para implementar políticas focadas na carga de trabalho (workload), monitoramento e
governança para identificar rapidamente riscos e ameaças e selecionar soluções disponíveis comercialmente para
atender aos requisitos.
O FireEye Cloudvisory é uma solução única que atende a todas as necessidades essenciais de segurança em várias
nuvens, desde visibilidade e gerenciamento de políticas ao poder e facilidade de uso, para ambientes públicos,
privados e híbridos.
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Sobre a FireEye, Inc.
A FireEye é a empresa líder em segurança orientada por
inteligência. Atuando harmoniosamente como extensão expansível
das operações de segurança dos clientes, a FireEye oferece uma
plataforma única que mescla tecnologias de segurança inovadoras,
inteligência de ameaças em nível governamental e a consultoria
mundialmente reconhecida da Mandiant®. Com essa abordagem, a
FireEye elimina a complexidade e o fardo da segurança cibernética
para organizações empenhadas em se preparar, prevenir e reagir a
ataques cibernéticos.
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