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VMware NSX
Como ajudar a TI a acompanhar 
a velocidade dos negócios

 “A tecnologia continua 
acelerando em um ritmo 
extraordinário, prometendo 
grandes recompensas para 
as organizações capazes de 
aproveitar a iniciativa.”

Bart Van Ark, Ph.D. 
Vice-presidente executivo, economista-
chefe e diretor de estratégia 
The Conference Board

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.

Demandas conflitantes acabam exigindo concessões
Velocidade, agilidade, segurança robusta e alta disponibilidade de 
aplicativos são prioridades imensamente importantes que orientam as 
organizações de TI. As organizações dependem tanto de uma infraestrutura 
de aplicativo eficiente que, cada vez mais, a TI é a base que permite às 
organizações inovar e prosperar nas jornadas de transformação digital. 
Entretanto, o ritmo acelerado das expectativas em constante evolução 
e variáveis da TI faz com que as prioridades mudem constantemente, 
o que, muitas vezes, compromete um fornecimento eficaz.

Infelizmente, a TI está ciente da frequente tensão causada ao alocar as várias 
partes interessadas para atender a essas demandas, o que geralmente 
a obriga a dar preferência a uma prioridade de TI em detrimento de outra. 
Por exemplo, a velocidade da implantação de aplicativos geralmente 
é prejudicada pela necessidade de proteção dos aplicativos, devido às 
rigorosas complexidades associadas à segurança. Concessões como essas 
geralmente surgem ao disponibilizar aplicativos entre os diversos ambientes, 
o que coloca a TI em conflito com a organização mais ampla e vice-versa.

Essa tensão e concessões constantes acabam causando graves 
consequências para a TI. Na verdade, isso resulta em graves deficiências em 
várias áreas de responsabilidade: as organizações não conseguem atender 
às demandas com rapidez, os diferentes ambientes de data center e nuvem 
apresentam vulnerabilidades e falta agilidade geral.
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Como aproveitar todo o potencial da infraestrutura
A maioria das organizações já virtualizou os componentes de 
processamento nos data centers. Além disso, muitas delas também já 
decidiram virtualizar o armazenamento: mais de 70% já adotaram ou 
planejam adotar o armazenamento definido por software.

Essa abstração de funcionalidade do hardware para o software permite que 
as organizações aprovisionem rapidamente componentes de aplicativo, 
movam sistemas virtuais nos e entre os data centers, e automatizem 
processos essenciais. Sem a virtualização da alternância, do roteamento, 
do balanceamento de carga e da proteção via firewall, o valor integral 
do data center definido por software permanecerá indefinível.

O fato é que as organizações com arquiteturas de rede baseadas 
em hardware não conseguem alcançar a velocidade, a agilidade ou 
a segurança daquelas que implantam redes virtualizadas. O estado 
da rede está mantendo o estado da organização como refém.

É necessária uma abordagem de rede de data center totalmente nova, que 
já não exija concessões entre velocidade e segurança ou entre segurança 
e agilidade. As regras do data center que têm impedido as organizações 
de alcançar todo o seu potencial precisam ser reelaboradas para que a TI 
atue sem concessões. Como milhares de organizações já perceberam, 
a virtualização de redes é essa nova abordagem.

Principais benefícios
•  Segurança detalhada: evita a 
propagação lateral de ameaças 
no ambiente por meio da política 
de segurança microssegmentada 
no nível da carga de trabalho

•  Velocidade e agilidade: reduz o 
tempo de aprovisionamento da 
rede de dias para segundos e 
melhora a eficiência operacional 
por meio da automação

•  Política e operações coerentes: 
gerencia políticas de rede e 
segurança de uma maneira 
sistemática, independentemente 
da topologia de rede física nos 
data centers, nuvens públicas 
e privadas, bem como em 
estruturas de aplicativos

Figura 1: Rede e segurança consistentes com o NSX.

Ao mover os serviços de rede e segurança para a camada de virtualização 
do data center, a virtualização de redes permite que a TI crie, tire o 
snapshot, armazene, mova, exclua e restaure ambientes de aplicativos 
inteiros com a mesma simplicidade e velocidade que existe agora ao ativar 
VMs. O NSX estende políticas comuns de rede e segurança em estruturas 
de aplicativos e ambientes heterogêneos, permitindo que esses benefícios 
sejam obtidos em data centers, nuvens públicas e privadas, aplicativos 
tradicionais e modernos. Isso, por sua vez, permite níveis de segurança 
e eficiência que antes eram operacional e financeiramente inviáveis.
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Com o NSX, a TI pode se tornar um facilitador de inovação para 
a organização, capaz de responder positivamente a diversas partes 
interessadas ao mesmo tempo, em vez de tratar as solicitações delas 
como conflitantes e mutuamente exclusivas. Agora, a TI não apenas oferece 
níveis de segurança sem precedentes, como também pode fazer isso na 
velocidade dos negócios.

Segurança intrínseca
O VMware NSX aproveita a visibilidade exclusiva da composição do 
aplicativo, desde as comunicações de rede até o comportamento no 
nível do processo em cargas de trabalho individuais, concedida por sua 
posição integrada no hypervisor e outros pontos de controle nativos sobre 
os quais os aplicativos são criados. Essa visibilidade impulsiona a criação 
automatizada de políticas de segurança de rede com base na postura de 
segurança pretendida para o aplicativo. Isso reduz o tempo que as equipes 
de segurança de TI/da informação e de desenvolvimento de aplicativos 
gastam em ciclos de análise de segurança.

Ela também permite a extensão e a aplicação de políticas de segurança 
em vários ambientes de data center e nuvem híbrida, e oferece um controle 
onipresente sobre aplicativos criados em servidores bare metal, de 
contêiner e de VMs. O NSX Intelligence oferece visibilidade contínua em 
todo o data center para simplificar e automatizar radicalmente o processo 
de operacionalização da microssegmentação.

O NSX Distributed IDS/IPS facilita a conformidade, cria zonas de segurança 
virtuais e detecta movimentos laterais de ameaças no tráfego leste-oeste. 
O NSX também estende a visibilidade e o controle a serviços de segurança 
de terceiros, como firewalls de próxima geração, soluções de sistema de 
prevenção de intrusões (IPS)/sistema de detecção de intrusões (IDS) 
e ferramentas antivírus, o que aumenta a respectiva eficácia.

O NSX altera a abordagem de segurança de um processo complementar 
reativo do ciclo de vida de desenvolvimento de aplicativos para uma 
etapa proativa, integrada e automatizada. Cargas de trabalho recém 
aprovisionadas herdam automaticamente políticas de segurança que 
permanecem ao longo de todo o ciclo de vida. Quando as cargas de 
trabalho se tornam obsoletas, o mesmo ocorre com as respectivas políticas 
de segurança, o que reduz o acúmulo de políticas ao longo do tempo 
e simplifica o gerenciamento.

Principais recursos
•  Proteção via firewall com estado 
distribuído: oferece proteção via 
firewall com estado até a camada 
7, incorporada no kernel do 
hypervisor, distribuída por todo o 
ambiente com integração direta 
em ambientes nativos da nuvem, 
nuvens públicas nativas e hosts 
bare-metal

•  Microssegmentação com 
reconhecimento de contexto: cria 
dinamicamente grupos e políticas 
de segurança e os atualiza 
automaticamente com base em 
vários atributos e informações 
de aplicativo de camada 7 para 
proporcionar uma política de 
microssegmentação adaptável

•  Gerenciamento de nuvem: 
integrado de modo nativo 
ao VMware vRealize® Suite, 
ao OpenStack, entre outros, 
totalmente compatível com o 
provedor Terraform, módulos 
Ansible e integração PowerShell

•  Integração de terceiros: aprimora 
os serviços avançados de rede 
e segurança por meio de um 
ecossistema de fornecedores 
terceirizados líderes do setor

•  Suporte nativo da nuvem: oferece 
suporte a rede e segurança 
avançadas de nível empresarial em 
plataformas de contêiner, VMs e 
hosts bare metal com visibilidade 
de rede de contêineres

•  NSX Intelligence™: reduz o tempo 
para descobrir, analisar e aplicar 
políticas de segmentação de 
aplicativos sem a necessidade de 
implantação de novas ferramentas 
ou agentes; simplifica as operações 
de segurança por meio da 
segurança intrínseca à infraestrutura

•  NSX Distributed IDS/IPS™: um 
mecanismo avançado de detecção 
de ameaças desenvolvido 
especificamente para detectar 
o movimento lateral de ameaças 
no tráfego leste-oeste usando 
técnicas de análise distribuída 
e distribuição de assinaturas 
selecionadas integradas
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Figura 2: Aplicação da segurança no nível mais detalhado do data center.

Automação
À medida que o ritmo do escopo das organizações continua a crescer 
e acelerar, a automação da rede e da segurança virtualizadas garante que 
os serviços e aplicativos sejam criados e implantados na velocidade dos 
negócios. Ao automatizar as tarefas de aprovisionamento de rede, que 
são propensas a erros se forem feitas manualmente, a velocidade da 
implantação de aplicativos aumenta consideravelmente.

O VMware NSX emparelhado com software de gerenciamento de nuvem 
(por exemplo, VMware vRealize Automation Cloud™) pode gerenciar 
o aprovisionamento, a implantação, as operações e a desativação dos 
aplicativos e da infraestrutura de rede e segurança a partir de um painel 
de controle central. Ao integrar o ciclo de vida de rede e segurança ao 
processo usando ferramentas como Terraform e Ansible, a VMware 
automatiza todas as operações de infraestrutura e elimina a rede 
e a segurança como um gargalo no ciclo de vida do aplicativo.

A automação da rede e da segurança de apps tradicionais (baseados em 
VM) e novos (baseados em contêineres) é possibilitada pela extensão de 
políticas comuns de rede e segurança em ambas as estruturas. Além disso, 
ela permite a implantação, a mobilidade e a desativação automáticas dos 
aplicativos em data centers locais, nuvens privadas e nuvens públicas.
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Figura 3: Implantações rápidas e repetíveis com rede e segurança automatizadas.

Rede multi-cloud
O NSX e o NSX Cloud™ oferecem um modelo unificado de rede e segurança 
em todos os locais, eliminando a configuração manual da rede e alcançando 
uma alta eficiência operacional por meio da automação da rede. As políticas 
de rede e segurança permanecem com a carga de trabalho individual ao 
longo de todo o ciclo de vida, o que simplifica a política e o gerenciamento 
em ambientes híbridos e multi-cloud. A federação do NSX permite o 
gerenciamento centralizado de políticas em todos os locais (no ambiente 
local e na nuvem), oferecendo simplicidade operacional e aplicação 
consistente em todas as nuvens.

Ela também permite que as organizações migrem VMs ou data centers 
inteiros de um local para outro com o mínimo ou nenhum tempo de 
inatividade do aplicativo. Desta forma, as organizações podem agilizar a 
recuperação durante migrações planejadas e interrupções não planejadas. 
Como a rede e a segurança abrangem ambientes heterogêneos, as 
organizações também podem aproveitar os recursos de vários data centers 
físicos para operar como uma única nuvem privada. Essa forma de criação 
de pools de recursos com data centers ativos-ativos é chamada de criação 
de pools de vários data centers ou metro-pooling – um pool unificado.

Juntos, eles oferecem mobilidade de aplicativos de modo seguro e 
contínuo, facilitando a migração da/para a nuvem ou entre sites físicos. 
O NSX e o NSX Cloud estendem a mesma plataforma virtualizada de rede 
e segurança que as organizações de TI usam na infraestrutura delas para 
a nuvem ou outros locais, o que resulta em um processo de migração 
rápido e com pouca intervenção humana.
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Figura 4: Obtenha rede e segurança consistentes em todos os locais e nuvens e reduza 
o impacto das interrupções.

Rede e segurança para aplicativos modernos
O VMware NSX é integrado a novas plataformas de apps para oferecer 
funcionalidade de rede e segurança (como balanceamento de carga, proteção 
via firewall, alternância e roteamento), tudo isso feito totalmente em software, 
consumível em uma infraestrutura como código e orientado por API. 

À medida que os aplicativos se tornam cada vez mais baseados em 
arquiteturas de microsserviços e contêineres, é necessário conectar e 
proteger esses novos aplicativos até ao nível da carga de trabalho individual. 
O NSX trata contêineres e microsserviços como cidadãos de primeira classe, 
da mesma forma que qualquer outra carga de trabalho ou endpoint, incluindo 
a capacidade de estabelecer redes de camada 3. Ele pode estabelecer redes 
entre contêineres de modo nativo, além de realizar a microssegmentação até 
ao nível do contêiner individual, permitindo a microssegmentação de 
microsserviços, com políticas que acompanham as cargas de trabalho 
à medida que são aprovisionadas, alteradas, movidas e desativadas.

O NSX é integrado a várias plataformas de orquestração de aplicativos 
e contêineres, ambientes de hypervisor e de nuvem pública. Ele também 
é integrado a diferentes plataformas de aplicativos para oferecer rede 
e segurança inerentes e ágeis a novos aplicativos à medida que são 
desenvolvidos.
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Processamento
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Figura 5: Integre rede e segurança avançadas a cargas de trabalho em contêineres em 
todas as nuvens, locais, plataformas e estruturas de aplicativos.

Acelere o valor dos negócios hoje mesmo 
e prepare-se para o futuro
As organizações que implantaram o NSX constatam que ele rapidamente se 
torna o fator decisivo do sucesso das organizações de TI e um componente 
fundamental das respectivas estratégias de multi-cloud e de infraestrutura 
de data center. Atualmente, milhares de clientes do NSX aceleram a 
agregação de valor à organização ao oferecer alguns de seus aplicativos 
mais confidenciais e essenciais em redes virtuais rápidas, ágeis e seguras 
de uma forma inacessível às redes tradicionais baseadas em hardware.

Essa evolução da rede e da segurança permite que os clientes do NSX 
obtenham benefícios significativos e imediatos, além de eliminar as tarefas 
demoradas e complexas que antes ocupavam grande parte da largura de 
banda organizacional. Isso, por sua vez, oferece flexibilidade a essas 
organizações para que possam considerar melhores estratégias 
organizacionais ao planejarem o futuro da organização e as funções 
necessárias de TI para apoiar essa visão.

Saiba mais
Para obter mais informações, 
consulte os seguintes recursos:

•  Página do produto: VMware NSX

•  Datasheet: VMware NSX

•  Visão geral da solução: VMware 
NSX Intelligence

•  Página do produto: VMware 
NSX Distributed IDS/IPS
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