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Introdução
As equipes de TI e segurança têm boas razões para não confiar na internet pública. Um relatório da 
Verizon revelou que tentativas de phishing e malware representaram 39% de todas as invasões de 
dados em 2020. E um estudo da Forrester Consulting encomendado pela Cloudflare revelou que, em 
2020, 61% das empresas com mais de 1.000 funcionários experimentaram um aumento dos ataques de 
phishing em comparação com os anos anteriores. 

Todos os profissionais de TI e segurança têm interesse em evitar que sua organização seja incluída 
nessas estatísticas. Especificamente, desejam o seguinte: 
•  Bloquear tentativas de phishing e malware, que mudam suas táticas constantemente para 

escapar à detecção.
•  Deter a perda de dados de modo geral, seja por meio de dispositivos infectados ou de interações 

com usuários.
•  Obter melhor visibilidade da navegação de funcionários na internet de modo a entender o 

panorama de ameaças específico para a sua organização e reagir mais rapidamente às violações 
que chegam a ocorrer. 

Esses casos de uso são elementos importantes da segurança Zero Trust, segundo a qual não se deve 
confiar implicitamente no código e nos ativos de internet que, portanto, precisam ser processados com 
segurança no momento da interação com o usuário. 
Para atingir esses objetivos, algumas organizações estão recorrendo ao isolamento de navegadores, 
recurso no qual a navegação de funcionários na internet é mantida separada da infraestrutura e das 
redes locais. Quando implementado de forma abrangente e eficiente, o isolamento de navegadores 
demonstra o potencial de se tornar a maneira mais poderosa de mitigar ataques provenientes da 
internet. Infelizmente, até o momento, tem se mantido como uma tecnologia de nicho devido a vários 
desafios, incluindo seu alto custo, experiências de navegação insatisfatórias, obstáculos de 
gerenciamento logístico e lacunas de segurança.
Este artigo descreve esses desafios detalhadamente para ajudar as equipes de segurança e de TI 
a entenderem melhor suas necessidades de segurança relativas à navegação na internet. Também 
descreve um método para superar esses desafios e, para terminar, explica como a Cloudflare integrou 
esse método à sua rede global.

Desafios das estratégias mais comuns de isolamento de navegadores
O malware, o phishing e a perda de dados afetam as organizações em todos os setores e áreas. O 
isolamento de navegadores costuma ser implantado com maior frequência como uma solução para 
os dois primeiros tipos de ameaças, reforçando a lista de bloqueios, a equiparação de arquivos e as 
abordagens comportamentais usadas por gateways seguros da web.
Na prática, porém, o isolamento de navegadores muitas vezes fica aquém desses objetivos. 

Por que isso ocorre? Pense nas limitações dos métodos mais comuns de isolamento de navegadores: 

https://enterprise.verizon.com/resources/executivebriefs/2020-dbir-executive-brief.pdf
https://enterprise.verizon.com/resources/executivebriefs/2020-dbir-executive-brief.pdf
https://www.cloudflare.com/pt-br/lp/forrester-opportunity-snapshot-zero-trust/
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Capturas de tela com streaming da atividade de navegação a partir da nuvem

Essa abordagem, às vezes denominada “forçação de pixels”, captura eventos no navegador do usuário 
final e os transmite para um navegador remoto hospedado na nuvem, que realmente executa ações 
de navegação e transmite uma sequência de imagens de pixels da janela do navegador remoto de 
volta para o usuário final. Assim, qualquer código malicioso, independentemente de ter sido baixado 
automaticamente ou por iniciativa deliberada de um usuário, é mantido separado do dispositivo do 
usuário final. Já os sites com potencial de phishing — como páginas com campos de formulário para 
nomes de usuário/senhas — podem ser exibidos no modo apenas leitura ou com uma mensagem de 
alerta adicionada. 

Essa abordagem é bastante eficiente quando se trata de isolar dispositivos nos pontos de terminação 
contra malware e phishing. No entanto, costuma apresentar problemas como:

Latência para o usuário final: quando o isolamento remoto de navegadores fica hospedado 
na nuvem pública ou em uma rede privada geograficamente limitada, os usuários finais podem 
experimentar latência quando estiverem fisicamente distantes dos data centers de isolamento 
de navegadores. Esse problema consiste de situações nas quais o tráfego do usuário final 
passa por outras ferramentas de segurança — como um gateway seguro da web — que 
não estão hospedadas nos mesmos data centers ou que exigem diversas "passagens" por 
contêineres arquitetados de forma ineficiente.

Altos custos:  a codificação contínua do streaming de vídeo das páginas da web remotas 
para os dispositivos de ponto de terminação do usuário final é muito cara do ponto de vista 
computacional. Além disso, consome uma quantidade de largura de banda significativa, 
mesmo quando altamente otimizada. Esses custos normalmente são repassados para os 
clientes. 

Lacunas de segurança: já que a "forçação de pixels" geralmente resulta em experiências 
de usuário final insatisfatórias, muitas organizações exigem seu uso apenas para as equipes 
com acesso a dados particularmente sensíveis, como os de finanças, recursos humanos ou 
executivos da empresa. A organização também pode aplicar a navegação remota apenas a um 
pequeno percentual de páginas da web vistas como especialmente arriscadas. De um jeito ou 
de outro, a organização permanecerá exposta, seja por meio de funcionários desprotegidos 
ou de sites "confiáveis" que se tornaram comprometidos.

Grande necessidade de largura de banda: o streaming de imagens é faminto de largura 
de banda, o que pode sobrecarregar a infraestrutura de rede e afetar negativamente a 
experiência do usuário final. Além disso, a densidade de pixels aumenta exponencialmente 
com a resolução, o que significa que as sessões de navegação remota (particularmente as 
fontes) em dispositivos HiDPI podem parecer enevoadas ou fora de foco.

DICA N.° 1
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Detalhamento de sites na nuvem e subsequente despojamento de códigos maliciosos

Esse método costuma ser denominado "manipulação do DOM". No desenvolvimento front end, o DOM, 
ou Modelo de Objeto de Documento, é a representação em dados dos objetos que compõem a estrutura 
e o conteúdo de uma página da web. Na manipulação do DOM, um navegador remoto hospedado na 
nuvem examina o HTML, CSS e outros elementos de uma página da web e tenta eliminar códigos ativos 
como Javascript, explorações conhecidas e outros conteúdos potencialmente maliciosos. Em seguida, o 
navegador remoto encaminha esse código para o navegador do usuário final, que o utiliza para reconstruir 
uma versão "limpa" da página. Além disso, como ocorre na "forçação de pixels", a manipulação do DOM 
também pode sinalizar determinadas páginas como riscos de phishing.

Já que transfere apenas o código do site, ao invés de um streaming completo da experiência de navegação, 
a manipulação do DOM requer menos largura de banda e pode resultar em experiências do usuário final 
mais rápidas. 

No entanto, costuma apresentar problemas como:

Latência do usuário final:  como ocorre com a "forçação de pixels", se o isolamento de 
navegadores por manipulação do DOM funcionar na nuvem pública — ou em uma rede privada 
geograficamente limitada — os usuários finais continuam sujeitos a experimentar latência 
quando os servidores de origem estiverem muito distantes ou o isolamento de navegadores e 
outras ferramentas de segurança estiverem hospedados em data centers diferentes. 

Experiências de links de sites quebrados: inevitavelmente, as tentativas de remover código 
malicioso ativo, reconstruir HTML e CSS e reconstruir arquiteturas de sites fora do comum 
resultam em links quebrados ou páginas que não são renderizadas corretamente. Além 
disso, sites que funcionam hoje poderão não funcionar amanhã, já que os editores de sites 
podem fazer alterações diárias que atrapalhem a funcionalidade da reconstrução do DOM. A 
manipulação do DOM luta até mesmo para se compatibilizar com serviços comuns à empresa 
inteira, como o Google G Suite ou o Microsoft Office 365. O resultado é uma infinidade de 
problemas que exigem uma quantidade significativa de recursos de TI em um interminável 
jogo Cabeça de Martelo. 

Custos elevados: alguns serviços de manipulação do DOM ficam hospedados em 
infraestruturas de nuvem pública de terceiros, o que incorre em custos adicionais que 
normalmente são repassados para os clientes. De um jeito ou de outro, a organização 
permanecerá exposta, seja por meio de funcionários desprotegidos ou de sites "confiáveis" 
que se tornaram comprometidos.

Lacunas de segurança:  assim como ocorre com a “forçação de pixels”, a experiência 
não confiável do usuário final com a manipulação do DOM geralmente significa que as 
organizações usam o recurso apenas esporadicamente. Além disso, embora seja uma 
forma de isolamento de navegadores, a manipulação do DOM mantém o envio de código de 
terceiros não confiável para os dispositivos no ponto de terminação. Se o serviço falhar ao 
identificar o código malicioso — um risco constante, graças à contínua evolução do panorama 
de ameaças — os dispositivos no ponto de terminação continuam correndo o risco de 
sucumbir. 

DICA N.° 2
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Isolamento da atividade de navegação em uma máquina virtual dentro do dispositivo

Nessa abordagem, o software instalado em um dispositivo no ponto de terminação cria uma máquina 
virtual isolada do restante do sistema operacional do dispositivo. Toda a atividade de navegação ocorre 
nessa máquina virtual, de forma que nenhum malware baixado poderá infectar o resto do dispositivo.  
Além disso, como ocorre com outras abordagens, o software pode sinalizar determinadas páginas como 
riscos de phishing.

Infelizmente, essa abordagem inclui os seguintes problemas:

Altas demandas de CPU e RAM:  a execução de uma máquina virtual separada pode tornar 
muitos computadores pessoais mais lentos, resultando em experiências de navegação mais 
lentas para os usuários finais. 

Dificuldades de gerenciamento dos pontos de terminação:  o isolamento de navegadores 
por meio de um software local requer que as equipes de TI instalem e atualizem o referido 
software em todos os dispositivos no ponto de terminação — uma exigência impraticável 
para grandes organizações. Essa complexidade logística torna-se ainda mais acentuada 
quando as organizações contam com um grande número de funcionários remotos ou utilizam 
prestadores de serviços terceirizados que não usam dispositivos fornecidos pela empresa.

Problemas de compatibilidade com dispositivos móveis:  o isolamento de navegadores 
baseado em máquina virtual no dispositivo requer implementações específicas para cada 
sistema operacional. Os dispositivos móveis costumam não ser compatíveis. 

Falhas de isolamento:  os serviços locais de isolamento de navegadores periodicamente 
enfrentam vulnerabilidades que permitem que códigos maliciosos acessem o sistema 
operacional principal. Sob esse tipo de circunstância, as equipes de TI ou os usuários finais 
precisam instalar patches e atualizações manualmente, mas se o patch não for instalado 
corretamente, o dispositivo no ponto de terminação poderá permanecer vulnerável.

Experiência do usuário final insatisfatória: as implementações baseadas em máquinas 
virtuais geralmente exigem que os usuários finais usem navegadores, janelas ou desktops 
“virtualizados” separados. Isso requer treinamento e cria novas obrigações para o suporte  
de TI.

DICA N.° 3
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Esses desafios imediatos criam desafios adicionais

Consequências diretas como altos custos, experiências do usuário final insatisfatórias e dificuldades de 
gerenciamento dos pontos de terminação não são os únicos desafios das abordagens de isolamento de 
navegadores mais comuns. 

Um outro que podemos citar são as consequências no longo prazo do comprometimento de dispositivos. 
Quando os usuários finais fazem login em aplicativos confidenciais por meio de um dispositivo 
comprometido, o malware poderá acessar os dados desse aplicativo sem que o usuário esteja ciente.

Além disso, todas essas abordagens de isolamento de navegadores lutam para evitar determinados tipos 
de perda de dados. Os agentes internos continuam sendo capazes de carregar informações sensíveis, 
enviá-las por e-mail e inseri-las em formulários on-line.

Uma melhor abordagem do isolamento remoto de navegadores
Apesar dos problemas mencionados na seção anterior, as organizações continuam dispostas a adotar a 
navegação remota. 

Felizmente, existem tecnologias que podem ajudar:

DICA N.° 4

Problema Solução

Latência

Uso de uma grande rede de borda: ao invés de hospedar o isolamento de navegadores 
em um número limitado de data centers na nuvem pública, opte por uma rede de  
borda global que esteja próxima aos usuários finais em qualquer lugar. Além disso, use um 
software de isolamento de navegadores situado nos mesmos data centers que hospedam 
gateways seguros da web e outras ferramentas de segurança. 

Exigência de um 
uso intenso 
de largura de 
banda

Sem forçação de pixels:  a implementação do streaming de imagens da atividade remota 
do navegador é impraticável para as grandes empresas, tanto do ponto de vista do custo 
quanto da experiência do usuário. 

Experiências  
de links de sites 
quebrados

Use a tecnologia nativa do navegador:  os navegadores remotos que usam tecnologia  
já incorporada aos aplicativos comuns de navegação dos dispositivos no ponto de  
terminação são mais confiáveis quando se trata da reconstrução de todos os tipos de 
sites com precisão.

Altos custos  
de computação

Computação em nuvem de última geração:  evite hospedar o isolamento remoto de 
navegadores na nuvem pública e use técnicas eficientes de computação sem servidor  
que aprimorem a virtualização e conteinerização ao eliminar a orquestração e o  
gerenciamento dos recursos subjacentes do servidor de modo a usar esses recursos de 
forma mais eficaz. 

Lacunas de  
segurança

Use a tecnologia nativa do navegador: ao invés de tentar decidir qual código enviar ou 
bloquear, a tecnologia de navegação nativa pode evitar totalmente o envio de código, já 
que é capaz de enviar apenas a última etapa do processo de renderização que compõe a 
página.

Dificuldades  
específicas
do ponto de  
terminação

Sem isolamento de navegadores local:  o processo de isolar a atividade de navegação 
nos dispositivos do ponto de terminação é muito lento e difícil de  
gerenciar, tornando essa abordagem completamente desatualizada. 

Para ver como essas tecnologias funcionam na prática, confira o exemplo do Isolamento de Navegadores 
da Cloudflare, que é nativamente integrado à nossa plataforma Zero Trust, o Cloudflare for Teams.



8+55 (11) 3230 4523 | enterprise@cloudflare.com | www.cloudflare.com/pt-br/

Como a Cloudflare torna a navegação remota mais econômica e menos disruptiva para o  
usuário final

No nível mais alto, a Cloudflare evita dificuldades específicas do ponto de terminação simplesmente 
rodando em uma rede de borda global, não nos dispositivos do ponto de terminação. Mais especificamente, 
a tecnologia da Cloudflare remove também os outros problemas:

Continue lendo para um mergulho mais profundo na técnica de NVR descrita acima:

DICA N.° 5

Problema Solução Implementação da Cloudflare

Latência
Uso de uma 
grande rede de 
borda

O isolamento remoto de navegadores ocorre em todos os data centers da rede de borda da 
Cloudflare, que abrange mais de 200 cidades em 100 países e fica a 100 milissegundos de 
distância de 95% da população mundial conectada à internet. Essa mesma infraestrutura 
oferece serviços de CDN e DNS global com latência ultra baixa. 
Além disso, nossa navegação remota interage de forma integrada com nosso proxy de 
encaminhamento ao aplicar todos os outros filtros (como bloquear parte de uma página) 
e inspeções, sem exigir diversas aprovações e superação de obstáculos entre soluções 
pontuais díspares.

Exigência de um 
uso intenso 
de largura de banda

Tecnologia nativa 
do navegador

A tecnologia de Renderização do Vetor de Rede da Cloudflare (saiba mais lendo abaixo) 
transmite comandos de composição no lugar de imagens de pixels ou código “purificado”. 
Esse método requer apenas uma fração da largura de banda consumida pela navegação 
normal ou pela manipulação do DOM, para nem mencionar a "forçação de pixels".

Experiências de 
links de site 
quebrados

Tecnologia nativa 
do navegador

O navegador remoto da Cloudflare é baseado no mecanismo de código aberto Chromium, 
a mesma base sobre a qual são desenvolvidos o Google Chrome e 21 outros navegadores 
comuns. Os significativos investimentos feitos continuamente no mecanismo Chromium 
garantem seu alto nível de compatibilidade com sites. 

Além disso, já que transmite comandos de composição no lugar de código “purificado”, a 
tecnologia de Renderização do Vetor de Rede da Cloudflare garante que mesmo as mais 
complexas páginas da web continuem funcionando perfeitamente.

Altos custos de 
computação

Computação em 
nuvem
de última 
geração

Já que o isolamento de navegadores da Cloudflare opera em nossa própria rede, não 
precisamos repassar os custos da nuvem pública para nossos clientes. E já que somos 
capazes de orquestrar e administrar os recursos de servidor com grande eficiência,  
conseguimos evitar a demora de alguns segundos que costuma ocasionar a "partida  
a frio" dos aplicativos hospedados na nuvem pública.

Lacunas de  
segurança

Tecnologia nativa 
do navegador

Ao transmitir comandos leves de vetores de composição — em lugar dos códigos do 
site original —, a Cloudflare elimina o risco de códigos não confiáveis serem executados 
no dispositivo do ponto de terminação. O malware não detectado compromete apenas 
o navegador remoto, sem afetar o ponto de terminação. E como a Cloudflare oferece 
experiências sólidas para o usuário final, as empresas podem aplicar a navegação remota a 
casos de uso menos arriscados que, de outra forma, poderiam ficar desprotegidos.

Controle 
detalhado do
comportamento 
do usuário final

As ferramentas de prevenção de perda de dados geralmente protegem os dados enquanto 
estão transitando pela rede, permitindo ou bloqueando a transmissão.

O Isolamento de Navegadores da Cloudflare irá facultar aos administradores um controle 
aprofundado sobre:*

• Permissões para copiar/colar/imprimir
• Ações envolvendo carregar/baixar arquivos
• Os locais onde os arquivos baixados são armazenados
• Atividades de teclado em geral
• Permissões de preenchimento de formulários
                                                                                                                                          
 * Em breve



9+55 (11) 3230 4523 | enterprise@cloudflare.com | www.cloudflare.com/pt-br/

A Renderização do Vetor de Rede permite melhores experiências do usuário final e fecha lacunas de 
segurança
Como mencionamos acima, o navegador remoto da Cloudflare é baseado no Chromium. Um recurso 
arquitetônico essencial do navegador Chromium é o uso do Skia, um mecanismo de criação de gráficos 
multiplataforma amplamente utilizado pelo Android, Google Chrome, Chrome OS, Mozilla Firefox e muitos outros 
navegadores. Todos os navegadores compatíveis com HTML5 conseguem renderizar o Skia. Tudo que é visível 
em uma janela do navegador Chromium é renderizado por meio da camada de renderização do Skia, incluindo 
a interface de usuário da janela do aplicativo, como os menus. Mas o mais importante é que todo o conteúdo da 
janela da página da web é renderizado por meio do Skia. A Cloudflare consegue até mesmo isolar os arquivos 
baixados e movê-los para vários locais de acordo com as necessidades do usuário final.
A tecnologia de Renderização do Vetor de Rede (NVR) da Cloudflare intercepta os comandos de composição 
do Skia do navegador remoto Chromium, os tokeniza e os comprime e, em seguida, os criptografa e transmite 
ao longo do fio para qualquer navegador web compatível com HTML5 sendo executado localmente no desktop 
do ponto de terminação ou dispositivo móvel. Os comandos da API do Skia capturados pela NVR são anteriores 
à renderização, o que significa que são altamente compactos. E já que o Skia é tão amplamente disseminado, a 
navegação remota da Cloudflare funciona em qualquer navegador web moderno.
A Renderização do Vetor de Rede também é mais segura. Como mencionamos acima, já que a Cloudflare 
envia aos dispositivos no ponto de terminação comandos de composição em lugar de um código real do site, o 
transporte de dados subjacente não constitui um vetor de ataque.

 
Saiba mais e comece a usar
Desde o primeiro dia de atuação da Cloudflare, nossa missão tem sido ajudar a construir uma internet 
melhor e democratizar tecnologias que, anteriormente, eram acessíveis apenas para grandes empresas 
com redes sofisticadas, equipes de TI dedicadas e orçamentos gigantescos. O isolamento remoto de 
navegadores é uma parte importante dessa missão.
Ao tornar o isolamento de navegadores mais econômico e fornecer experiências excepcionais ao usuário 
final, esperamos que mais organizações sejam capazes de experimentar o verdadeiro valor da tecnologia. 
Como ocorre com um passado não muito distante no qual a criptografia HTTPS era reservada às páginas 
de login “confidenciais” e aos checkouts do comércio eletrônico, acreditamos que a confiança em 
códigos arbitrários de sites nos parecerá tão arcaica quanto, à medida que criamos o novo paradigma de 
navegação Zero Trust.

Para saber mais sobre o Isolamento de Navegadores da Cloudflare e como o recurso pode ajudá-lo a obter 
a navegação Zero Trust, acesse o link https://www.cloudflare.com/pt-br/teams/browser-isolation/.

DICA N.° 6

https://skia.org/
https://www.cloudflare.com/pt-br/teams/browser-isolation/
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