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O VMware NSX® é a plataforma de segurança e virtualização de redes que 
oferece solução de rede de nuvem da VMware com uma abordagem de rede 
definida por software que se estende por estruturas de data centers, nuvens 
e aplicativos. Com o NSX, a rede e a segurança ficam mais próximas do 
aplicativo, seja qual for o local de execução: máquinas virtuais (VMs, pela 
sigla em inglês), contêineres ou servidores físicos. Assim como o modelo 
operacional de VMs, as redes podem ser aprovisionadas e gerenciadas sem 
depender do hardware subjacente. O NSX reproduz todo o modelo de rede 
no software, permitindo que qualquer topologia de rede (desde redes simples 
até complexas com diversas camadas) seja criada e aprovisionada em 
segundos. Os usuários podem criar várias redes virtuais com requisitos 
diferentes, aproveitando uma combinação dos serviços oferecidos pelo NSX 
ou por um amplo ecossistema de integrações de terceiros, que vão de firewalls 
de próxima geração a soluções de gerenciamento de desempenho, para 
desenvolver ambientes inerentemente mais ágeis e seguros. Esses serviços 
podem, então, ser estendidos a diversos endpoints em e entre nuvens.

Figura 1: A plataforma de segurança e virtualização de redes do NSX.

Principais benefícios
• Reduz o tempo de aprovisionamento 

da rede de dias para segundos 
e melhora a eficiência operacional 
por meio da automação.

• Protege os aplicativos com 
microssegmentação e prevenção 
de ameaças avançadas no nível da 
carga de trabalho e com segurança 
detalhada.

• Proporciona gerenciamento 
consistente das políticas de rede 
e segurança, independentemente 
da topologia de rede física em 
e entre data centers e nuvens 
públicas nativas.

• Oferece visualização detalhada 
da topologia do aplicativo, 
recomendações automatizadas 
de políticas de segurança e 
monitoramento de fluxo contínuo.

• Oferece prevenção de ameaças 
avançadas e laterais no tráfego 
leste-oeste por meio do mecanismo 
integrado e totalmente distribuído 
de prevenção de ameaças.
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Rede no software
O VMware NSX oferece um modelo operacional completamente novo para 
redes definidas em software, compondo a base do data center definido por 
software (SDDC, pela sigla em inglês), e se estendendo a uma rede de 
nuvem. Os operadores de data center agora podem alcançar níveis de 
agilidade, segurança e economia que eram inacessíveis quando a rede do 
data center estava vinculada exclusivamente a componentes físicos de 
hardware. O NSX oferece um conjunto completo de recursos e serviços 
lógicos de rede e segurança, incluindo alternância lógica, roteamento, 
proteção via firewall, balanceamento de carga, rede virtual privada (VPN, 
pela sigla em inglês), qualidade de serviço (QoS) e monitoramento. Esses 
serviços são aprovisionados em redes virtuais por meio de qualquer 
plataforma de gerenciamento de nuvem que utilize as APIs do NSX. As redes 
virtuais são implantadas sem interrupções em qualquer hardware de rede 
existente e podem se estender por data centers, nuvens públicas e privadas, 
plataformas de contêineres e servidores físicos.

Principais recursos

Alternância Permite habilitar extensões lógicas de sobreposição de 
camada 2 em uma malha roteada (camada 3) em e entre 
os limites do data center. 

Roteamento Roteamento dinâmico entre redes virtuais, realizado de 
maneira distribuída no kernel do hypervisor, e roteamento 
de dimensionamento horizontal por meio de failover ativo-
ativo com roteadores físicos. Com compatibilidade para 
protocolos de roteamento dinâmico e roteamento estático, 
incluindo IPv6.

Balanceamento 
de carga1

O VMware NSX Advanced Load Balancer™ oferece 
balanceamento de carga multi-cloud de nível empresarial, 
balanceamento global de carga de servidor (GSLB, pela sigla 
em inglês), segurança de aplicativos e firewall de aplicativos 
Web, técnicas de análise de aplicativos e serviços de entrada 
de contêineres, do data center à nuvem.

Roteamento 
e encaminha-
mento 
virtual (VRF)

Isolamento completo do caminho de dados entre 
locatários com uma tabela de roteamento separada, 
network address translation (NAT) e compatibilidade 
com firewall de borda em cada VRF no gateway de 
camada 0 do NSX.

Firewall 
distribuído

A proteção via firewall com estado de camada 2 a 7 
(incluindo identificação de app, identificação de usuário 
e lista de permissões de FQDN distribuída) é incorporada 
no kernel do hypervisor e distribuída por todo o ambiente 
com gerenciamento e política centralizados. Além disso, o 
NSX Distributed Firewall™ é integrado diretamente a 
plataformas nativas da nuvem, como Kubernetes e Pivotal 
Cloud Foundry, e a nuvens públicas nativas, como AWS 
e Azure, bem como a servidores físicos.

Microssegmen-
tação com 
reconhecimento 
de contexto

É possível criar dinamicamente grupos e políticas de 
segurança e atualizá-los automaticamente com base em 
atributos, e não apenas com base em portas, protocolos e 
endereços IP, para incluir elementos como nome e tags de 
máquina, tipo de sistema operacional e informações de 
aplicativos de camada 7, a fim de habilitar a política de 
microssegmentação adaptável. As políticas baseadas em 
informações de identidade do Active Directory e outras 
fontes possibilitam segurança no nível do usuário até ao 
nível da sessão do usuário individual em ambientes de 
serviços de área de trabalho remota e de infraestrutura 
de desktop virtual (VDI, pela sigla em inglês).
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Principais recursos

VMware NSX 
Intelligence™

Obtenha recomendações automatizadas de políticas 
de segurança, bem como monitoramento e visualização 
contínuos de cada fluxo de tráfego de rede para obter 
uma maior visibilidade, o que possibilita uma postura 
de segurança que pode ser totalmente auditada, com 
facilidade. Como parte da mesma interface do usuário 
do VMware NSX, o NSX Intelligence oferece um painel 
único de controle para equipes de rede e segurança.

Gateway 
do NSX

Compatível com ponte entre VLANs configuradas na 
rede física e nas redes de sobreposição do NSX, a fim 
de oferecer uma conectividade contínua entre cargas 
de trabalho virtuais e físicas.

Firewall de 
gateway

Um firewall de rede de nível empresarial completo fornece 
proteção por meio de um firewall integral com estado de 
camadas 4 a 7. Isso inclui identificação de aplicativo de 
camada 7, identificação de usuário, NAT e recursos afins.

VPN VPN entre locais e não gerenciada para serviços de 
gateway de nuvem.

Recursos de 
segurança 
avançada 
de gateway 
e distribuída 
do NSX2

Vários recursos de segurança avançada estão disponíveis 
para o NSX por meio dos complementos de segurança. 
Esses recursos incluem:

• Segurança distribuída:

 – Sistemas distribuídos de detecção e prevenção de 
intrusões (IDPS)

 – Prevenção de malware distribuído

 – Análise distribuída de tráfego de rede (NTA)

 – Detecção e resposta de rede

• Segurança de gateway: filtragem de URLs com base 
em categorias e reputação da Web

• Detecção de malware 

Aceleração com 
base em DPU 
para NSX

Oferece serviços de rede e segurança de alto desempenho 
implementados nas DPUs3 conectadas aos hosts de 
aplicativos. A transferência dos serviços do NSX do 
hypervisor para a DPU libera recursos de computação 
do host, o que proporciona alternância e roteamento 
acelerados, segurança de alto desempenho e maior 
capacidade de observação, sem alterar a experiência 
atual do usuário do NSX.

Federação Configuração e aplicação centralizadas de políticas em 
vários locais a partir de um painel único de controle, o que 
oferece uma política coerente, simplicidade operacional 
e arquitetura simplificada de DR em toda a rede.

Rede e 
segurança 
multi-cloud

Oferece rede e segurança coerentes em todos os locais 
de data center e nos limites da nuvem privada e pública, 
independentemente da plataforma de nuvem ou da 
topologia física subjacente.
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Principais recursos

Rede e 
segurança de 
contêineres

O VMware NSX Container Plugin fornece rede de 
contêineres para VMware Tanzu® Kubernetes Grid™, 
VMware Tanzu Application Service™, VMware vSphere® 
with Tanzu, Red Hat OpenShift e Kubernetes de upstream.

O VMware Container Networking™ with Antrea™ oferece 
política de rede de Kubernetes e rede em cluster com 
suporte comercial e binários assinados. A integração ao 
NSX oferece gerenciamento de políticas de rede em vários 
clusters e solução de problemas de conectividade 
centralizada via traceflow por meio do plano de 
gerenciamento do NSX.

NSX API API RESTful com base em JSON para integração a 
plataformas de gerenciamento de nuvem, ferramentas 
de automação de DevOps e automação personalizada.

Operações Recursos de operações nativas, como CLI central, traceflow, 
IPFIX e SPAN lógico de sobreposição para solucionar 
problemas e monitorar proativamente a infraestrutura 
de rede virtual. Integração a ferramentas como o VMware 
Aria Operations™ for Logs (antigo VMware vRealize® 
Log Insight™) para gerenciamento de logs altamente 
dimensionável e o VMware Aria Operations for Networks 
(antigo VMware vRealize Network Insight™) para técnicas de 
análise e solução de problemas avançadas.

Automação e 
gerenciamento 
de nuvem

Integração nativa ao VMware Aria Automation™ (antigo 
VMware vRealize Automation™/vRealize Automation 
Cloud™), entre outros. Totalmente compatível com os 
módulos Ansible, o provedor Terraform e a integração 
PowerShell.

Integração 
de parceiros 
terceirizados

Compatibilidade com integração de gerenciamento, 
camada de controle e caminho de dados por meio de 
parceiros terceirizados em uma ampla variedade de 
categorias, como firewall de próxima geração, sistema de 
detecção de intrusões/sistema de prevenção de intrusões 
(IDS/IPS), antivírus sem agente, alternância, operações, 
visibilidade, segurança avançada e muito mais.
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Casos de uso
Segurança 
O NSX permite que a operacionalização da segurança de confiança zero para 
aplicativos seja viável e eficiente em ambientes de nuvem privada e pública. Se 
o objetivo é isolar aplicativos essenciais, criar uma zona desmilitarizada lógica 
(DMZ, pela sigla em inglês) no software ou reduzir a superfície de ataque de um 
ambiente de desktop virtual, o NSX oferece a microssegmentação para definir 
e aplicar políticas de segurança de rede no nível da carga de trabalho individual.

Rede multi-cloud 
O NSX oferece uma solução de virtualização de redes que incorpora rede 
e segurança de forma coerente em locais heterogêneos para otimizar as 
operações multi-cloud. Desta forma, o NSX permite casos de uso multi-
cloud, que variam desde a extensão perfeita do data center para a criação 
de pools de vários data centers até a rápida mobilidade da carga de trabalho.

Automação 
Ao virtualizar os serviços de rede e segurança, o NSX agiliza o aprovisionamento 
e a implantação dos aplicativos em toda a pilha ao remover o gargalo de 
serviços e políticas de rede e segurança gerenciados manualmente. O NSX é 
integrado de modo nativo a plataformas de gerenciamento de nuvem e outras 
ferramentas de automação, como o VMware Aria Automation, o Terraform, 
o Ansible, entre outros, a fim de capacitar desenvolvedores e equipes de TI a 
aprovisionar, implantar e gerenciar apps na velocidade que os negócios exigem.

Rede e segurança para apps nativos da nuvem 
O NSX oferece rede e segurança integradas em toda a pilha para aplicativos 
e microsserviços em contêineres, proporcionando uma política detalhada por 
contêiner à medida que novos aplicativos são desenvolvidos. Assim, os 
usuários podem usufruir de rede nativa de camada 3 entre contêineres, 
microssegmentação de microsserviços e visibilidade total da política de rede 
e de segurança nos aplicativos novos e tradicionais.

Edições do VMware NSX
Professional 
Para organizações que precisam de uma rede ágil e automatizada, além 
de microssegmentação, e podem ter endpoints de nuvem pública.

Advanced 
Para organizações que precisam dos recursos da edição Professional, além 
de serviços avançados de rede e de segurança e integração a um amplo 
ecossistema, e podem ter vários sites.

Enterprise Plus 
Para organizações que precisam dos recursos mais avançados do NSX, das 
operações de rede do VMware Aria Operations for Networks, da mobilidade 
de nuvem híbrida do VMware HCX® e das operações de segurança e 
visibilidade de fluxo de tráfego do NSX Intelligence.

Datasheet | 5



VMware NSXVMware NSX

Escritórios remotos e filiais (ROBO)
Para organizações que precisam virtualizar rede e segurança para aplicativos 
no escritório remoto ou na filial.

Professional Advanced
Enterprise 
Plus ROBO

Rede4

Alternância e 
roteamento distribuídos • • • •5

Ponte entre a camada 
2 do software e 
ambientes físicos

• • •

Roteamento dinâmico 
com ECMP (ativo-ativo) • • • •

IPv6 com roteamento 
estático e alocação 
estática de IPv6

• • •

IPv6 com roteamento 
dinâmico, alocação 
e serviços dinâmicos 
de IPv6

• •

Gerenciamento 
externo de pilha 
dupla (IPv4/IPv6) 

• •

VRF (VRFs de gateway 
de camada 0) • •

Ethernet VPN (EVPN) •

Segurança distribuída

Proteção via firewall 
distribuída para VMs 
e cargas de trabalho 
em execução em 
servidores físicos

• • • •

Microssegmentação 
com reconhecimento de 
contexto (identificação 
de aplicativo de camada 
7, RDSH, analisador de 
protocolo)

• •

Lista de permissões 
de FQDN distribuída • •

Recursos de segurança 
avançada distribuída

Recursos adicionais de segurança distribuída são 
disponibilizados por meio de licenças de complemento 
de segurança do NSX. Consulte o datasheet do NSX 
Distributed Firewall.

Segurança de gateway

NSX Gateway Firewall™ 
(com estado) • • • •

NAT de gateway do NSX • • • •

VPN (camadas 2 e 3) • • • •

Recursos de segurança 
avançada de gateway

Recursos adicionais de segurança de gateway são 
disponibilizados por meio de licenças de complemento de 
segurança do NSX. Consulte o datasheet do NSX Security.

Datasheet | 6

https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/docs/vmw-nsx-distributed-firewall.pdf
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/docs/vmw-nsx-distributed-firewall.pdf
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/products/vmware-nsx-service-defined-firewall.pdf


VMware NSX

Professional Advanced
Enterprise 
Plus ROBO

Aplicativos modernos

Rede e segurança 
de contêineres

• •

Multissite

Rede e segurança 
do Multi-vCenter® • •

Federação •

Operações

API de política, CLI 
central, traceflow, 
IPFIX e SPAN lógico 
de sobreposição

• • • •

Integrações

Aceleração com base 
em DPU para NSX6 • •

Integração a 
plataformas de 
gerenciamento 
de nuvem7

• • • •

Integração a firewall 
distribuído (Active 
Directory, VMware 
AirWatch®, proteção de 
endpoints e inclusão de 
serviços de terceiros)

• • •

Recursos adicionais
Datasheet do VMware NSX 
Distributed Firewall

Datasheet do VMware NSX 
Gateway Firewall

Datasheet do VMware Container 
Networking with Antrea
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Professional Advanced
Enterprise 
Plus ROBO

Produtos associados

VMware Aria 
Operations for Logs 
para NSX8

• • • •

VMware Aria 
Operations for 
Networks Advanced9

•

VMware HCX 
Advanced9 •

VMware NSX Advanced 
Load Balancer – Basic 
Edition1 (balanceamento 
de carga de camadas 
4 a 7 com transferência 
e pass-through de 
SSL, verificações da 
integridade do servidor, 
regras de aplicativo 
para capacidade 
de programação e 
manipulação de tráfego 
via GUI ou API)

• • •

VMware NSX 
Intelligence (análise de 
fluxo de tráfego entre 
VMs, visibilidade de 
firewall, política de 
segurança automatizada, 
técnicas de análise 
de recomendação 
de regras e grupos)

•

1. A VMware recomenda que os clientes usem o NSX Advanced Load Balancer para balanceamento 
de carga. O NSX Advanced Load Balancer (Basic Edition) está incluído no NSX Advanced e no NSX 
Enterprise Plus. Os recursos avançados do NSX Advanced Load Balancer são disponibilizados como 
uma licença de complemento. Para obter mais informações, consulte a página do produto do NSX 
Advanced Load Balancer.

2. Para conhecer os recursos de segurança avançada, consulte o datasheet do NSX Distributed Firewall.

3. Compatível com vários OEMs de servidor e fornecedores de DPU/NIC líderes do setor. Entre em 
contato com o representante da VMware para obter mais detalhes.

4. A licença de uso do VMware NSX inclui o direito de usar o recurso VMware Workspace ONE® Access™, 
mas apenas funcionalidades específicas. Para saber mais detalhes, consulte os artigos da base de 
conhecimento sobre os recursos do NSX Data Center for vSphere e do NSX, incluindo o artigo Ofertas 
de produtos para NSX 4.0.x, para obter as informações mais recentes.

5. Apenas alternância, com apoio da VLAN.

6. Para obter mais informações, consulte o artigo da base de conhecimento Ofertas de produtos para 
NSX 4.0.x.

7.  Apenas integração de gateway do NSX, camadas 2 e 3 Sem consumo de grupos de segurança.

8. Para obter mais informações, leia o datasheet do VMware Aria Operations for Logs.

9.  O NSX Enterprise Plus inclui todas as versões do VMware Aria Operations for Networks Advanced 
e do VMware HCX Advanced. Para obter mais informações, leia o datasheet do VMware Aria 
Operations for Networks e o datasheet do VMware HCX.
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