
erentes de TI de pequenas
e médias empresas gos-
tam de aparelhos de ge-

renciamento unificado de amea-
ças - os firewalls, que proporcio-
nam proteção contra malware, fil-
tragem de conteúdo, antispam e
prevenção de intrusão. Isto por-
que a implementação de um dis-
positivo multifuncional - e não
vários específicos - reduz os cus-
tos e simplifica a configuração.

Entretanto, é complicado deci-
dir se vale a pena e onde imple-
mentar uma UTM em grandes
corporações. A idéia de um pon-

to único por meio do qual todo o
tráfego flui, um lugar óbvio para
mitigação de ameaças, não fun-
ciona em uma rede onde há de-
zenas, centenas ou até milhares
de lugares distintos. Além disso,
como o desempenho é vital em
grandes redes, gerentes expe-
rientes costumam distribuir a
proteção contra ameaças em vez
de centralizá-la, simplesmente
para reduzir a probabilidade de
um gargalo de desempenho.

Da mesma forma, o estilo e a
qualidade dos recursos de mitiga-
ção de ameaças encontrados nor-

malmente em UTM para o seg-
mento SMB talvez não interessem
a uma grande empresa, onde os re-
quisitos são mais rígidos e as arqui-
teturas, mais complexas. A funcio-
nalidade e os recursos antispam
em firewalls UTM, por exemplo,
são mínimos se comparados aos
disponíveis em appliances antis-
pam/antivírus dedicados classe
empresarial stand-alone.

Com diferenças tão dramáticas
entre os requisitos de SMBs e gran-
des empresas, existe espaço para
os firewalls UTM corporativos? A
resposta é sim por três razões: me-

Prós e contras do UTM empresarial

Complexidade: Alta disponibilidade e
escalabilidade são radicalmente simplificadas
em UTM.
Gerenciamento: Única interface de gestão
proporciona melhor cobertura com menos
esforço e reduz a possibilidade de erros.
Flexibilidade: A capacidade de ativar e
desativar serviços de segurança rapidamente
suporta melhor os requisitos de resposta a
ameaças.
Custo: O custo de UTM no longo
provavelmente será inferior ao de soluções
pontuais individuais.

Performance: A habilitação de recursos de resposta
a ameaças afeta fortemente a performance e a torna
imprevisível.
Opções: A resposta a ameaças "empacotadas"
representa as escolhas que o fornecedor fez com
base em interesses comerciais, não correspondendo
ao que você escolheria para sua rede.
Redes: A mitigação de ameaças "empacotadas" em
firewalls geralmente não alcança a funcionalidade
e os recursos dos produtos stand-alone.
Separação: Diferentes equipes são responsáveis por
diferentes ameaças, e exigir coordenação e acordo
entre elas pode ser difícil e consumir tempo.

nor complexidade, gerenciamento
simplificado e maior flexibilidade.

Os gerentes de redes corporati-
vas há muito ansiavam por incor-
porar proteção adicional contra
ameaças, especialmente funções
IDS/IPS (intrusion detection sys-
tem/intrusion prevention system),
tanto no núcleo quanto nos perí-
metros de suas redes. Mas a com-
plexidade de soltar módulos IDS/
IPS stand-alone em uma rede dei-
xou-os cautelosos.

Criar um "sanduíche de fire-
wall" com balanceadores de car-
ga circundando um núcleo de fi-
rewalls agrupados é fácil de en-
tender, mas tentar reforçar este
sanduíche com mais uma cama-
da de proteção aumenta drastica-
mente a complexidade arquitetu-
ral e a potencial instabilidade.

Um sanduíche simples é consi-
derado ciência pelos arquitetos
de rede. Porém, o acréscimo de
camadas eleva-o à condição de
arte, aumentando radicalmente a
dificuldade do projeto e abrindo
uma brecha para falhas e proble-
mas. É como acrescentar outra fã-
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A GESTÃO UNIFICADA DE AMEAÇAS PRONTA PARA CORPORACÕES
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tia de queijo a um já grande san-
duíche: além de não conseguir
enfiá-lo na boca, a coisa toda po-
de desmoronar no prato.

UTM empresarial com IDS/IPS
integrado proporciona segurança
adicional em toda a rede sem o
aumento massivo de complexi-
dade que os dispositivos IPS
stand-alone criariam.

É interessante imaginar o concei-
to de um console UTM capaz de
lidar com tudo, desde roteamento
IP a alertas IDS, mas as equipes de
segurança das empresas, freqüen-
temente, querem sistemas de ge-
renciamento diferentes por uma
razão: pessoas diferentes são res-
ponsáveis por tipos diferentes de
ameaças e configurações.

De qualquer forma, algum ní-
vel de integração de gerencia-
mento pode simplificar a tarefa
de abordar estas diferentes fun-
ções. Cada console de gerencia-
mento, por exemplo, precisa ter
objetos de rede diferentes que
são usados para definir políticas:

aqui ficam meus servidores de e-
mail, aqui ficam meus usuários,
esta é a rede guest, a internet es-
tá aqui, entre outras coiss.

Toda vez que estes mesmos ob-
jetos têm que ser digitados em um
sistema de gerenciamento dife-
rente e toda vez que eles são atua-
lizados e ajustados, existe a possi-
bilidade de um erro humano ou
uma falha de comunicação criar
uma brecha na segurança. Um
console único de gerenciamento
que compartilha objetos em fun-
ções diferentes simplifica a com-
plexa tarefa de gerenciamento.

Esta visão única de gerencia-
mento é especialmente valiosa
quando se leva em conta firewall,
VPN e IDS/IPS juntos, já que to-
das estas funções seguem as mes-
mas políticas. Cada uma destas
funções precisa ter alguma visão
da topologia da rede, de quais
aplicativos estão rodando nos di-
ferentes servidores e do que estão
autorizados a fazer os diferentes
grupos de usuários. O gerencia-
mento totalmente separado para
as três funções torna difícil ou

mesmo impossível a manutenção
de políticas coordenadas.

Um console único de gerencia-
mento capacitado para UTM per-
mite um ajuste fino realista de po-
líticas nas três funções, aumen-
tando a segurança geral.

Os arquitetos de segurança cor-
porativa costumam desdenhar o
excesso de recursos - antivírus,
antispam, antimalware, antiphis-
hing - que estão sendo incorpo-
rados a dispositivos UTM para
SMB. Com mentalidade "best of
breed" (melhor da marca) e gran-
des orçamentos correspondentes,
eles pouco se interessam em ati-
var recursos IPS nos firewalls
existentes. Entretanto, sempre há
situações específicas em que po-
de ser muito benéfico acionar um
antivírus, por exemplo.

Recursos de segurança adicio-
nais que estão latentes em grandes
firewalls e podem ser ativados com
o clique de um mouse proporcio-
nam aos gerentes de rede maior
flexibilidade, o que tem um valor

significativo. O bloqueio de vírus
invasores em um firewall UTM po-
de ser um salva-vidas quando os
softwares antivírus normais param
de funcionar de repente em decor-
rência de falha de hardware, soft-
ware ou atualização.

Considere também os requisi-
tos de uma rede que seja aberta a
convidados: a maioria das empre-
sas optou por proxies HTTP para
filtragem de conteúdo e proteção
antiphishing, mas muitas talvez
queiram permitir que os usuários
temporários escolham um tipo de
proteção diferente e não assumam
a carga de garantir que eles este-
jam funcionando adequadamente
com o proxy corporativo. Para tais
redes, talvez seja mais simples e
eficaz habilitar estes recursos em
um firewall UTM.

A flexibilidade de ativar ou de-
sativar serviços de segurança ra-
pidamente usando um firewall
UTM dá suporte aos melhores re-
quisitos de resposta a ameaças,
mesmo que estes recursos rara-
mente sejam utilizados. (Tradução
de Computerworld/EUA) mus
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