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Sumário Executivo
As organizações de TI continuam a enfrentar desafios em suas jornadas de transformação tecnológica, 
como:
• Provisionamento excessivo ou insuficiente
• Restrições no orçamento de capital
• Ciclos de aprovisionamento demorados
• Complexidade na migração da infraestrutura
• O ritmo frenético das mudanças tecnológicas 
• Limitados recursos e habilidades da equipe de TI
Os líderes de TI estão em busca de uma experiência muito mais simples e ágil. O APEX Data Storage 
Services é um portfólio "as a service" de recursos de armazenamento escaláveis e elásticos projetado 
para ser tratado como OpEx.1 Essa oferta permite que você otimize para ter simplicidade, reduzindo 
o provisionamento excessivo e insuficiente, bem como os ciclos complexos de aprovisionamento e 
migração. Você pode gerenciar sua experiência de "as a service" facilmente em uma única interface: 
o APEX Console. 

Este artigo se baseia em estratégias seguras de desenvolvimento, que são fundamentais para projetar e 
desenvolver aplicativos e programas na Dell. O foco deste white paper é um cenário de implementação do 
APEX Data Storage Services no local. 

Este white paper aborda: 

1.  os riscos de segurança que as organizações devem considerar; 
2.   as responsabilidades associadas à proteção de informações por meio da Matriz de responsabilidade 

compartilhada; 
3.   como as estratégias e as medidas de segurança do APEX Data Storage Services garantem a 

segurança e a integridade de seus dados.

Considerações de segurança do APEX Data Storage Services
As organizações precisam examinar os possíveis riscos associados à integração da infraestrutura de 
terceiros ao ambiente do data center. Algumas das principais considerações de segurança para as 
organizações que usam ou planejam usar armazenamento fornecido em um modelo "as a service" são:

•  Governança de segurança: a governança de segurança é essencial porque delineia as respectivas 
responsabilidades do provedor de serviços e do cliente. A Dell tem sua própria governança de 
segurança, que é mapeada para várias estruturas e controles importantes do setor. Eles podem ser lidos 
mais adiante neste documento na seção Segurança e conformidade.

•  Considerações sobre proteção de dados: armazenar dados e informações altamente confidenciais 
em sistemas de armazenamento de terceiros traz mais riscos aos clientes. Uma violação de dados 
confidenciais pode levar a perdas tangíveis e intangíveis, como a reputação da empresa, que podem 
ter um impacto direto sobre a lucratividade organizacional e também resultar em possíveis problemas 
regulamentares. Portanto, os clientes do modelo "as a service" precisam ter garantia de que os dados 
estejam protegidos, o que inclui a confirmação de que o provedor de serviços dispõe de controles de 
redução de riscos, mas não se limita a isso.

•  Jurídico/conformidade: as organizações que estão pensando em adotar serviços de armazenamento 
público ou privado precisam entender as implicações legais associadas aos tipos de dados que podem 

1 O tratamento como OpEx está sujeito à análise e às políticas de contabilidade internas do cliente.



ser armazenados no provedor de armazenamento. Entre outras coisas, as leis aplicáveis (por exemplo, 
RGPD e CCPA) e a confidencialidade dos dados armazenados podem ter um impacto significativo nos 
riscos implicados associados à sua abordagem de armazenamento de dados.

 Os riscos que a Dell reduzirá estão relacionados à segurança da oferta de serviço e à infraestrutura de 
suporte. É responsabilidade do cliente gerenciar os riscos da operação dos dados, sistemas e aplicativos 
na nuvem.

Responsabilidades da Dell e do cliente do APEX Data Storage Services
Além da opção de serviços de bloco e arquivo gerenciados pela Dell, os clientes têm a flexibilidade e o 
controle para escolher quem executa as operações diárias de gerenciamento. Com o gerenciamento da Dell, 
você mantém o controle operacional de cargas de trabalho e aplicativos, enquanto a Dell gerencia e mantém 
a infraestrutura no local. Como alternativa, as organizações de TI que buscam ainda mais controle sobre 
a experiência com o "as a service" podem escolher a opção de gerenciamento feito pelo cliente, projetada 
para capacitar você com a propriedade de tarefas como monitoramento da utilização da capacidade, 
gerenciamento de infraestrutura e otimização de recursos. 

Foi desenvolvido um modelo de responsabilidades compartilhadas que delineia com clareza, função por 
função, os respectivos deveres do cliente e da Dell, bem como níveis compartilhados de responsabilidade. 
Ele destaca uma estratégia de entrega de aplicativos que permite que as equipes do cliente se concentrem 
nas operações do dia a dia sem a necessidade de se preocuparem com a infraestrutura subjacente 
necessária para o serviço. 

Para obter uma visão geral detalhada das funções e responsabilidades, consulte a documentação localizada 
aqui: https://www.dell.com/support/home/pt-br/product-support/product/apex-data-storage-service/docs
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https://www.dell.com/support/home/pt-br/product-support/product/apex-data-storage-service/docs


Categoria Atividade de serviço
Gerenciado 
pelo cliente

Gerenciado 
pela Dell

Cliente Dell Cliente Dell

Implementação

Energia, espaço, HVAC, acesso aos dados do 
cliente e à rede de gerenciamento*  
Conectividade remota, garantindo acesso à 
telemetria para monitorar a integridade e o uso*    
Instalação e provisionamento inicial  

Monitoramento

Desempenho, capacidade e disponibilidade 
do sistema  
Alterações de configuração para manter o 
compromisso de desempenho e tempo de 
funcionamento  

Operação

Implementar atualizações do software do sistema 
e de firmware (manutenção do sistema)**  
Definir e manter políticas de sincronização, 
snapshots e proteção de dados  
Gerenciar o acesso aos dados: volumes, 
exportações NFS e compartilhamentos SMB  

Otimização
Recomendações de desempenho e configuração  
Expansão de capacidade e gerenciamento de 
buffer proativos  

Suporte

Suporte proativo de hardware e software do 
sistema 24x7 e substituição de peças no local  
Orientação com instruções operacionais  

Desativação Limpeza de dados no local e recuperação de 
ativos com coordenação do cliente  
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*Em instalações de colocação gerenciadas pela Dell, a Dell é a principal responsável por essas atividades
**Na opção de gerenciamento feito pelo cliente, o cliente é responsável por iniciar a manutenção semestral do sistema. Na opção de gerenciamento 
feito pela Dell, a manutenção do sistema é feita continuamente, conforme necessário
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Como as informações são protegidas

Em soluções gerenciadas pelo cliente, é responsabilidade do cliente implementar, manter e dar suporte 
a todas as configurações e atividades de segurança que afetam a infraestrutura implementada na 
localização do cliente para fins de segurança e conformidade, controle de acesso, gerenciamento de 
ameaças e vulnerabilidades, criptografia de dados e resposta a incidentes.

APEX Console

O console de gerenciamento de TI com autoatendimento reduz a complexidade para facilitar a 
identificação, a implementação, o monitoramento e a expansão rápida de soluções. Assim, você pode 
atender às necessidades de negócios e reduzir o risco operacional. A redução de complexidades e riscos 
operacionais por meio do console garante um modo simples, porém seguro, de gerenciar os serviços. 

Segurança e conformidade

O APEX Data Storage Services protege os dados da Dell e dos clientes utilizando políticas e estratégias 
de estruturas estabelecidas. Isso pode ajudar os clientes a atenderem aos requisitos do próprio 
programa de conformidade. Quando aplicável, o desenvolvimento de aplicativos e produtos na Dell utiliza 
mapeamentos para essas estruturas e normas estabelecidas para ajudar a garantir que os princípios e 
requisitos de segurança apropriados sejam refletidos no ciclo de vida do desenvolvimento. As medidas 
de segurança que protegem o APEX são inspiradas nas normas de CCM, da ISO e do NIST, além de 
estruturas de controle para dar garantias de segurança.  

• Controles de segurança e privacidade do NIST para sistemas e organizações federais de informação
• Sistemas de gerenciamento de segurança das informações da ISO 27000
• Cloud Control Matrix (CCM)

Controles de acesso
O acesso às informações armazenadas na infraestrutura subjacente do APEX Data Storage Services 
deve ser protegido contra acessos, divulgações e modificações não autorizados. As seguintes práticas de 
controle de acesso ajudam a manter a segurança do acesso aos dados:

• Considerações sobre casos de negócios para níveis mais altos de garantia
• Verificação de confiança de identidade e interoperabilidade de processamento de informações 

(por exemplo, SSO)
• Permissões e recursos de suporte para controles do cliente sobre as regras de autenticação, 

autorização, contabilidade e contabilidade (AAA) para acesso a dados e sessões

Gerenciamento de ameaças e vulnerabilidades
O APEX Data Storage Services é compatível com estratégias de gerenciamento de ameaças e 
vulnerabilidades para garantir que a infraestrutura seja protegida contra riscos e vulnerabilidades 
identificados. Essas estratégias são extraídas de metodologias usadas no ciclo de vida de 
desenvolvimento seguro da Dell e incluem:

1.  A consistência na aplicação de patches na infraestrutura subjacente garante que os recursos e as 
lacunas de segurança mais atuais sejam implementados. A Dell usa uma metodologia regulamentada 
para verificar a infraestrutura subjacente do APEX Data Storage Services. 

2.  Métodos para identificar riscos/vulnerabilidades de segurança são implementados como um 
componente do APEX Data Storage Services. Esses métodos incluem verificações e testes de 
segurança. 

Nota: Os clientes têm a responsabilidade de garantir que os aplicativos conectados à infraestrutura do APEX Data Storage Services 
sejam gerenciados e atualizados com consistência para evitar que sejam usados como vetores de ataque. 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-53r4.pdf
https://www.iso27001security.com/html/27000.html
https://cloudsecurityalliance.org/research/cloud-controls-matrix/
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Criptografia
O APEX Data Storage Services criptografa dados usando algoritmos aprovados pelo NIST, definidos 
pela NIST Special Publications 800-131Ar2. Os algoritmos de criptografia do NIST definem o uso de 
algoritmos criptográficos e comprimentos de chave. Estas são as normas que a Dell usa para considerar 
a infraestrutura de chave pública para proteger ativos e informações: 

• Algoritmos criptográficos obsoletos são desativados por padrão
• Os dados classificados como confidenciais enquanto em trânsito e em repouso podem e devem ser 

criptografados
• O comprimento das chaves simétricas deve ser de, no mínimo, 256 bits
• O comprimento das chaves assimétricas deve ser de, no mínimo, 2.048 bits para RSA e DSA e de 

256 bits para algoritmos de curva elíptica (EC)
• DES Triplo (3DES) deve ser reforçado para a linha de base AES de 256 bits para todos os aplicativos

Resposta a incidentes
A Dell lida com incidentes e eventos de segurança de acordo com uma metodologia documentada de 
geração de relatórios e gerenciamento. Esse processo garante que os clientes sejam notificados em 
tempo hábil, quando necessário, e que as etapas apropriadas sejam tomadas para resolver o incidente.

A Dell usa o seguinte processo para responder a incidentes:

• Preparação
• Detecção/análise
• Contenção/erradicação
• Recuperação
• Relatório

Preparação Detecção 
e análise

Contenção, 
erradicação e 
recuperação

Atividade 
pós-incidente
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Auditoria e responsabilidade do sistema
O APEX Data Storage Services aproveita processos de conformidade e garantia para avaliar 
continuamente a eficácia dos controles de segurança em vigor para proteger dados e informações na 
plataforma. Isso inclui auditorias e avaliações periódicas para identificar e corrigir a não conformidade. 

Análises e avaliações independentes são realizadas pela Dell ao menos uma vez por ano para garantir 
que o APEX, que se baseia em estruturas estabelecidas como o CCM da Cloud Security Alliance, esteja 
em conformidade com as políticas e normas estabelecidas do setor.

A avaliação incluirá:

• Avaliação do host
• Avaliação dos aplicativos da Web 
• Avaliação dos serviços da Web 
• Avaliação móvel 
• Avaliações binárias (quando aplicável)

Gateway de conexão segura
O gateway de conexão segura é uma conexão bidirecional segura entre o APEX Data Storage 
Services e a infraestrutura do cliente. Instaurar a ferramenta Gateway de conexão segura criará uma 
transferência segura de dados e uso apenas por usuários/dispositivos autorizados. Essa solução monitora 
proativamente o bem-estar e a prevenção de problemas.

O cliente é responsável por manter os usuários e seus atributos correspondentes, bem como por criar 
suas conexões em na própria infraestrutura. A Dell será responsável pelo gerenciamento dos servidores 
e redes que darão suporte à comunicação. Os serviços exigem protocolos altamente protegidos por parte 
da Dell e do cliente para todas as comunicações. A Dell também fornecerá guias de configuração durante 
a implementação.
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Conclusão
O APEX Data Storage Services será um facilitador para suas jornadas de transformação com a capacidade 
de solicitar e dimensionar o armazenamento com essa avançada solução de Armazenamento as a Service. 
Os clientes podem confiar no compromisso da Dell em oferecer uma experiência confiável, privada e 
segura de coleta, comunicação, transporte, uso e armazenamento de dados na infraestrutura do APEX 
Data Storage Services.

Para obter mais informações sobre o APEX Data Storage Services, acesse Dell.com/APEX-Storage

Glossário

Termo	 Definição
APEX  APEX é um portfólio de ofertas "as a service" da Dell Technologies que simplificam a 

transformação digital aumentando a agilidade e o controle de TI. 
NIST National Institute of Standards and Technology
EC Curva elíptica
RSA Rivest–Shamir–Adleman
AAA Autenticação, autorização e contabilidade 
CCM Cloud Control Matrix
DSA Algoritmo de assinatura digital
SSO Logon único
OpEx Despesas operacionais
RGPD Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados
CCPA California Consumer Privacy Act
AICPA American Institute of Certified Public Accountants
PCI DSS Norma de segurança de dados do setor de pagamentos por cartão
CSP Provedor de serviços em nuvem
SRS Secure Remote Services

AVISO
Este white paper é apenas para fins informativos e representa as práticas atuais da Dell, que estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Ele não 
formaliza quaisquer compromissos ou garantias da Dell e de suas afiliadas, fornecedores ou licenciantes. As responsabilidades e o passivo da 
Dell com seus clientes são controlados pelos contratos da Dell que não fazem parte nem são modificadas por este white paper. Os clientes são os 
responsáveis exclusivos por fazer sua própria avaliação independente das informações fornecidas neste white paper.

https://www.dell.com/pt-br/dt/apex/cloud-services/data-storage-services.htm

