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Ao embarcarmos em 2022, temos a oportunidade de deixar os desafios do ano passado para trás e abraçar 
um novo normal que inclui fornecer às empresas e aos seus funcionários a capacidade de se conectar a 

aplicativos de negócios de qualquer lugar de maneira segura e protegida. Com a Silver Peak agora fazendo 
parte de Aruba, nossa capacidade de ajudar as empresas a transformar com sucesso suas arquiteturas 

de WAN e segurança e avançar na transformação digital nunca foi tão grande. Com tantos avanços 
empolgantes em tecnologias de borda de WAN, incluindo a aceleração da adoção de IoT, avanços em 

automação e IA junto com o surgimento de novas tecnologias de transporte, continuamos acelerando 
a transformação de borda da rede.

 Tendo isso como pano de fundo, temos oito previsões para o ano que acreditamos que 
permitirão que as empresas concretizem totalmente a promessa de transformação da nuvem 

enquanto avançam em direção à nossa visão de uma rede de longa distância autônoma.
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David Hughes 
Fundador da Silver Peak 
e Diretor da divisão de WAN
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1. As empresas navegam por um
novo caminho para o SASE
Se as empresas pretendem cumprir a promessa completa da 
transformação digital e da nuvem, ao mesmo tempo em que 
dão suporte a um novo normal de trabalho remoto, devem 
transformar ambas as suas arquiteturas de WAN e de 
segurança — não apenas uma ou outra. Conforme o ruído 
em torno do SASE diminui, o imperativo estratégico será 
navegar com sucesso por um caminho de arquiteturas de 
segurança de perímetro centradas 
em datacenters legados em direção a uma 
arquitetura de SASE centrada na nuvem. Isso 
exigirá uma borda de SD-WAN inteligente 
que unifique os recursos de segurança 
incorporados na borda com orquestração e 
direção automatizadas para os principais 
serviços de segurança fornecidos pela 
nuvem. As empresas valorizarão bordas 
neutras e não cativas, uma vez que dão 
suporte simultaneamente à arquitetura de 
segurança legada, navegam em direção 
ao SASE para uma experiência de usuário 
aprimorada e enfrentam os desafios de 
segurança associados a novas iniciativas 
de IoT.
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2. Empresas enfrentam
desafios de segurança de IoT
A transformação digital está impulsionando uma proliferação de dispositivos 
IoT, o que, por sua vez, está criando novos desafios de segurança. Uma 
estrutura de zero-trust que limita a conectividade do dispositivo apenas ao 
necessário se tornará essencial para conter ameaças e evitar movimentos 
laterais após uma violação. Embora os agentes de endpoint possam ser 
usados para fornecer acesso zero trust para usuários e aplicativos, os agentes 
não podem ser instalados na maioria dos dispositivos conectados, como 
impressoras, caixas registradoras, câmeras e sensores. A nova borda de 
WAN terá que implementar segmentação granular com base na identificação 
do dispositivo, aplicar políticas de segurança distintas para cada classe de 
endpoints de IoT e fornecer recursos de segurança incorporados suficientes 
para suportar casos de uso entre segmentos leste-oeste.
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3. A nova borda evoluirá
para reunir os
princípios de SD-WAN,
SD-Branch e SASE

A borda é o ponto central para a transformação da WAN e da 
segurança e está no centro de três mudanças arquitetônicas. Em 
primeiro lugar, a SD-WAN fornece conectividade e direção que 
priorizam a nuvem de acordo com a política ou intenção de negócios. 
Em segundo, o SASE fornece uma maneira melhor e mais direta de 
conectar usuários a aplicativos de negócios. Por fim, o SD-Branch se 
tornará cada vez mais importante para simplificar a filial à medida que 
a adoção da IoT se acelera. O SD-Branch permitirá que as empresas 
implementem políticas consistentes baseadas em funções que unem 
identidade, dispositivo e aplicativo, estendendo o controle da borda 
com e sem fio ao dispositivo de borda WAN e em toda a rede de longa 
distância. O acoplamento de SD-WAN, SD-Branch e SASE aumentará 
de maneira significativa a postura de segurança e produzirá  
eficiências operacionais.
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4. Estratégias de borda serão
reavaliadas de acordo com
uma nova norma

Quando a COVID-19 surgiu, as empresas precisaram se adaptar de 
maneira rápida e reagiram implementando as opções de trabalho 
remoto mais convenientes disponíveis. Geralmente, isso envolvia uma 
combinação de VDI, acesso VPN remoto e dispositivos gerenciados 
em nuvem simples de implantar, como access points remotos. 
Agora sabemos que a pandemia global mudou para sempre a forma como 
trabalhamos e conduzimos negócios. Em 2022, as empresas 
irão analisar o que aprenderam no ano passado e desenvolverão 
suas estratégias de trabalho remoto, aplicando uma perspectiva de 
prazo mais longo do local de trabalho. Isso incluirá a eliminação de 
compensações entre segurança e experiência do usuário e a entrega 
de uma experiência mais consistente, enquanto os usuários trabalham 
em casa, na estrada ou no escritório.
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5. LEO se une ao 5G na
corrida para se tornar
a tecnologia WAN
wireless de preferência
As tecnologias de acesso WAN wireless têm a vantagem de 
serem onipresentes e rápidas de implantar. No entanto, a opção 
tradicional de 4G/LTE era cara e oferecia menor largura de banda em 
comparação às tecnologias com fio. Isso limitou as implantações para 
casos de uso em que os serviços existentes não estão disponíveis 
e o tempo de implantação é crítico, incluindo canteiros de obras e 
lojas pop-up, e para backup onde a conectividade LTE é utilizada 
como último recurso. À medida que o 5G é implementado de forma 
mais ampla, ele pode ser adotado para conectividade primária 
para desempenho aprimorado e competitividade de custos. Para 
oferecer suporte ao trabalho em casa, as empresas estenderão 
suas malhas SD-WAN para as residências, unindo serviços de banda 
larga de consumidor e 5G para fornecer a mais alta qualidade de 
experiência para aplicativos de voz e vídeo sensíveis à latência e 
melhorar significativamente a disponibilidade e resiliência da rede e 
de aplicativos. Também estamos testemunhando os primeiros testes 
de serviço de banda larga por satélite de órbita terrestre baixa (LEO) 
e esperamos que, , surja uma nova corrida entre a banda larga 5G e 
a LEO, com cobertura promissora no futuro para todas as partes do 
mundo. Isso será uma vantagem para empresas que exigem 
conectividade em locais remotos, adicionando a banda larga LEO à 
lista de opções de conectividade SD-WAN.
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6. A IoT conduzirá
a necessidade de
segmentação
dinâmica
A segmentação da rede é fundamental para conter violações 
de segurança. Até o momento, a maioria das empresas 
segmentou o tráfego usando VLANs e tecnologia de roteamento 
e encaminhamento virtual (VRF). Isso permite que eles separem o 
tráfego de Wi-Fi convidado do tráfego de aplicativos de negócios de 
transações de caixa registradora e tráfego de dispositivos IoT. Com a 
transformação digital gerando um aumento de implantações de dispositivos 
IoT e potencial para o movimento lateral de uma classe de dispositivos 
comprometidos para outras, está surgindo um novo requisito para segmentação 
mais refinada por tipo de dispositivo IoT. Isso aumentará o número de segmentos 
necessários em uma filial  típica de dígitos únicos para cinquenta ou mais, multiplicando o 
número de VLANs, sub-redes e VRFs, por sua vez aumentando a complexidade e a sobrecarga 
de administração exponencialmente. Veremos um aumento significativo na adoção de arquiteturas 
de segmentação dinâmica que criam segmentos virtuais com base na função do usuário final, tipo 
de dispositivo e postura de segurança de endpoint, permitindo que dezenas ou mesmo centenas de 
segmentos sejam criados, conforme a necessidade, sem exigir VLAN ou alocação de sub-redes. Essa 
tendência vai começar da borda, na filial e no campus. A segmentação granular será estendida em 
toda a WAN por implementações avançadas de SD-WAN e SD-Branch, percebendo o verdadeiro 
potencial da segmentação dinâmica totalmente orquestrada de borda a borda.
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7. Avanços na automação
e IA impulsionam as
empresas em direção
a uma rede de longa
distância autônoma

INTRO UM DOIS TRÊS QUATRO CINCO SEIS SETE OITO

Um número crescente de empresas está se beneficiando dos avanços 
na automação e no uso de IA na borda WAN para simplificar ainda 
mais o gerenciamento de aplicativos. As plataformas de borda 
SD-WAN avançadas são voltadas para os negócios, refletindo uma 
abordagem de cima para baixo para alinhar os recursos de rede 
às necessidades em constante mudança dos negócios. Avanços 
em áreas como análise de ameaças e diagnósticos automatizados 
estão tornando a rede mais segura e resistente a interrupções nas 
condições de rede subjacentes e a um cenário de ameaças em 
constante expansão. Os engenheiros de rede estão ficando mais 
confiantes em "deixar a rede trabalhar sozinha", reconhecendo os 
benefícios de poderem se concentrar mais   no desenvolvimento  
dos negócios e menos na administração do dia a dia.9
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8. A empresa definida
por software surgirá

Assim como testemunhamos com SD-WAN, onde a automação 
e IA criaram uma maneira muito melhor de implementar WANs, 
os mesmos princípios definidos por software estão sendo 
aplicados em outras áreas, como datacenters e LAN de campus. 
Em 2022, esses silos definidos por software começarão a se 
reunir em uma arquitetura corporativa definida por software 
mais ampla. Vimos as primeiras etapas com o SD-Branch, que 
unifica SD-LAN,  
SD-WAN e segurança de filial em uma estrutura de 
orquestração. Com a ajuda de metadados VXLAN, a 
segmentação dinâmica de segurança pode ser estendida do LAN 
através da WAN e para o datacenter ou nuvem. Com automação 
de ponta a ponta, IA e controle de política baseado em funções 
conduzidos de forma consistente em locais remotos, campus, 
datacenter e nuvem, as empresas se beneficiarão da  
geração de ganhos significativos em eficiência e  
agilidade de negócios.
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A Silver Peak, recentemente adquirida pela Aruba, uma empresa da Hewlett 
Packard Enterprise, entrega a promessa de transformação da nuvem com 
um modelo de rede que prioriza os negócios. A plataforma de rede de longa 
distância autônoma Aruba EdgeConnect libera as empresas das abordagens 
de WAN convencionais para transformar a rede de uma restrição em um 
acelerador de negócios. Mais de 2.000 empresas distribuídas globalmente  
implantaram soluções Aruba SD-WAN em 100 países.

https://www.arubanetworks.com/br/empresa/fale-conosco/formulario-de-contato/

