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Não é fácil enfrentar os perigos 
da economia digital 
A economia digital gerou uma mudança drástica no cenário da TI, embora 
muitas organizações de TI ainda estejam adotando a mesma abordagem à 
segurança, o que é um problema. 

As soluções de segurança hoje devem fornecer a proteção 
adequada para: 
• Ambientes multi-cloud, de nuvem pública e privada

• Diversos aplicativos, sistemas operacionais e endpoints

• Aplicativos rápidos, de próxima geração e de alto desempenho 

As soluções tradicionais de segurança concentram-se nos firewalls de 
perímetro para manter as ameaças longe do data center, mas os ataques 
ficaram mais sofisticados nos últimos anos. Agora é fácil para eles ultrapassar 
a segurança de perímetro, disfarçados de tráfego legítimo. Depois de 
entrarem, as ameaças se espalham rápido usando o tráfego leste-oeste, 
infectando tudo em seu caminho, e as equipes de TI sobrecarregadas 
normalmente só detectam um problema quando é tarde demais. 

Os data centers modernos precisam de uma nova abordagem à segurança, 
que proteja as cargas de trabalho individuais e isole as máquinas virtuais.

Chegou o momento de transformar totalmente a segurança.

UM DESAFIO MODERNO  |  UMA ABORDAGEM TRANSFORMADORA  |  UM ESTUDO DE CASO  |  CONCLUSÃO

ESTUDO DE CASO: A NODE AFRICA TRANSFORMA A SEGURANÇA | 2



UM DESAFIO MODERNO  |  UMA ABORDAGEM TRANSFORMADORA  |  UM ESTUDO DE CASO  |  CONCLUSÃO

Uma segurança melhor começa 
no nível da infraestrutura dos 
aplicativos 
Para fornecer proteção adequada na economia digital sempre ativa e dinâmica, as 
organizações precisam de uma solução econômica e pronta para o futuro. Ela deve 
ser poderosa o suficiente para enfrentar os problemas de segurança atuais e flexível 
o suficiente para acompanhar a evolução. E ela precisa fornecer uma defesa em várias 
camadas, começando no nível da infraestrutura de aplicativos.

A VMware® pode ajudar você a fazer isso. Ela fornece uma camada de software 
onipresente em toda a infraestrutura de aplicativos e endpoints, independente 
da infraestrutura física subjacente. Com ela, você pode estabelecer um modelo de 
confiança zero para garantir que todo o tráfego seja legítimo, independentemente 
da direção que ele for.

Isso dá às equipes de TI a visibilidade de que precisam para entender as interações 
entre usuários e aplicativos, reforçar as políticas e adicionar soluções de terceiros para 
obter proteção ainda mais rígida. Isso significa que os desktops, os ambientes de 
nuvem, os dispositivos móveis e a Internet das coisas (IoT, Internet of Things) ficam 
seguros, sem comprometer o desempenho nem o custo.

O modelo de confiança zero

A Forrester Research define o modelo de confiança zero da segurança das informações 
como a eliminação do conceito de confiança dentro da rede. No data center de 
confiança zero, cada recurso deve ser acessado de modo seguro, o acesso é concedido 
de acordo com "quem precisa saber", e todo o tráfego é inspecionado e registrado.
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A transformação da sua 
segurança começa aqui
A transformação da segurança soa como uma tarefa monumental, 
mas com as soluções VMware, ela não precisa ser. 

A abordagem da VMware permite:
Proteger a infraestrutura de aplicativos. A segurança centrada em perímetro 
não pode proteger os aplicativos em plena atividade. À medida que as 
organizações ampliam os ambientes de nuvem, elas precisam de uma solução 
que permaneça com seus aplicativos, independentemente de estarem no 
local ou fora dele.

Proteger a identidade e os endpoints. Os dispositivos móveis, os sistemas 
operacionais, os endpoints e as políticas de mobilidade estão se multiplicando 
rapidamente. Uma plataforma unificada com uma camada de software 
onipresente une tudo isso para obter o máximo de transparência e eficiência. 

Simplificar a conformidade. Acompanhe os requisitos normativos e garanta 
que você esteja em conformidade com as ferramentas inteligentes que o 
mantêm atualizado. 

Uma empresa já está vendo os benefícios de um modelo moderno de segurança.

Vamos analisar em detalhes como ela chegou lá e para onde 
ela vai a partir daqui.
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Estudo de caso: Node Africa
A Node Africa é um provedor de serviços de nuvem em Nairóbi, Quênia, que 
fornece infraestrutura de nuvem, consultoria, design e implantação das 
soluções de nuvem. Fundada em 2016, a equipe inclui especialistas de TI com 
experiência na execução de sistemas de TI essenciais no Quênia e na África 
Subsaariana.

Como um dos poucos provedores de nuvem africanos, a missão da Node 
Africa é fornecer plataformas confiáveis e seguras de infraestrutura em nuvem 
que ofereçam suporte a aplicativos essenciais. Seus clientes confiam nela para 
fornecer soluções seguras e flexíveis para que mantenham a conformidade e 
atendam às necessidades de desempenho.

Visão geral da Node Africa
• Localizada em Nairóbi, Quênia 

• Fundada em 2016 como uma nova startup

• Conta com uma equipe de TI que é especializada na execução de sistemas 
essenciais na África Subsaariana
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A segurança sempre foi uma 
prioridade importante para 
a Node Africa 
Como provedor de serviços de nuvem, a Node Africa precisa estar 
sempre um passo à frente de seus concorrentes. Para atender às 
expectativas dos clientes e dos negócios, ela precisava: 

• Implantar rapidamente um data center seguro e flexível

• Implantar rapidamente os servidores, o sistema de rede 
e a segurança

• Reduzir a latência para milésimos de segundo

• Manter os preços competitivos
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“ Foi impressionante a quantidade de dinheiro que 

economizamos em equipamento de rede, em consequência 

do uso do VMware NSX como a base de nossa rede.”

PHARES KARIUKI  
CEO
NODE AFRICA
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A Node Africa enfrenta os 
desafios de segurança com 
soluções VMware
Um conjunto de soluções VMware permitiu que a Node Africa superasse 
complicados desafios de negócios e usuários e fornecesse um serviço melhor 
do que seus concorrentes.

Agora, ela pode:
Proteger a infraestrutura de aplicativos com:

• Políticas minuciosas de segurança e sistema de rede que seguem 
as cargas de trabalho onde quer que elas estejam

• Disponibilidade constante sem rearquitetar aplicativos

Simplificar a conformidade usando:

• Serviços de recuperação de desastres da VMware

• Cargas de trabalho integradas de três continentes diferentes 
em uma plataforma 

Os clientes da Node Africa agora podem contar com serviços rápidos, seguros 
e de alto desempenho, enquanto a empresa funciona de modo perfeito 
e eficiente no segundo plano.

ESTUDO DE CASO: A NODE AFRICA TRANSFORMA A SEGURANÇA | 8



“ Leva-se apenas seis horas para fornecer a um cliente uma 

infraestrutura de aplicativos segura em nossa plataforma, 

e é extremamente eficiente para nós implementar um novo 

destino de recuperação de desastres ou um serviço de 

computação em nuvem.”

PHARES KARIUKI  
CEO
NODE AFRICA
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Um investimento que gera 
resultados significativos
A Node Africa agora está prestes a atingir sua meta de se tornar 
o maior provedor de nuvem na África Subsaariana.

Com soluções VMware, a empresa agora tem mais de 
50 clientes corporativos nesta plataforma e conseguiu:
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Implantar um data center seguro e 
multilocatário em apenas seis semanas

Economizar US$ 10.000 só no investimento 
inicial em infraestrutura de rede 

Fornecer aos clientes uma infraestrutura 
de aplicativos segura em seis horas 

Reduzir drasticamente a latência para 
aprimorar a experiência do cliente
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“ Atualmente, temos clientes de três continentes diferentes 

executando cargas de trabalho que atendem à África em 

nossa plataforma. Essa configuração se integra às 

plataformas que estão em seus data centers atualmente, 

o que demonstra o poder das soluções VMware.”

PHARES KARIUKI  
CEO
NODE AFRICA

ESTUDO DE CASO: A NODE AFRICA TRANSFORMA A SEGURANÇA | 11



Comece a transformação da 
segurança em sua organização hoje
Com uma camada de software onipresente entre o data center e as nuvens públicas 
e privadas, você pode ativar uma infraestrutura de aplicativos segura. Isso permite 
a implementação de controles de segurança minuciosos e microssegmentados, 
que permanecem com seus aplicativos, onde quer que eles estejam.

Com as soluções VMware, você pode: 
• Proteger a identidade e os endpoints para, assim, proteger uma variedade completa de dispositivos

• Fornecer conexões seguras entre os aplicativos em dispositivos, data centers e nuvens

• Simplificar a conformidade vinculando software, hardware, controle normativo e validação 
de auditoria independente

• Evoluir no seu próprio ritmo, para que você possa atingir as metas e atender às necessidades 
exclusivas da sua organização

Comece a transformação da sua segurança hoje >

Junte-se a nós 
on-line:
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