Data Sheet

McAfee Email Gateway
Defenda o e-mail corporativo

Principais vantagens
Proteção completa
de entrada e saída
■■ Segurança abrangente
contra todas as ameaças
originárias de e-mails
recebidos
■■

■■

Criptografia de e-mail
incorporada
Prevenção de perda de
dados e modelos de
conformidade incorporados
que protegem contra
a perda de informações
confidenciais

Segurança, gerenciamento
e expansibilidade avançados
■■ Disponível como um
appliance virtual, appliance
de hardware, servidor
blade ou como uma
solução híbrida integrada
com o McAfee SaaS
Email Protection
■■

O e-mail é indispensável e é um dos serviços mais importantes para
o funcionamento de qualquer ambiente empresarial. Sua capacidade de
distribuir uma ampla gama de informações instantaneamente através de
limites organizacionais, geográficos e políticos faz dele uma ferramenta
essencial e um desafio de segurança extraordinário. O McAfee® Email Gateway
ajuda a incrementar a sua segurança de e-mail e a consolidar as suas defesas
com proteção contra ameaças recebidas, prevenção de perda de dados
enviados, criptografia, conformidade avançada e administração centralizada
em um único appliance fácil de distribuir.
Desafios da segurança de e-mail

■■

Gerenciamento centralizado,
pesquisas em mensagens,
geração de relatórios
e quarentenas

Clusters e balanceamento
de carga integrado para
atender aos requisitos
locais mais exigentes
Aproveite o Security
Connected através do
software McAfee® ePolicy
Orchestrator® (McAfee ePO™),
do McAfee Global Threat
Intelligence (McAfee GTI),
do McAfee Advanced Threat
Defense e da abordagem de
segurança de e-mail híbrida.

■■

Vejamos os problemas críticos de segurança de
e-mail enfrentados pelas empresas atualmente:

■■

■■

■■

Os ataques contidos nos e-mail
recebidos são, cada vez mais, trabalho
de criminosos organizados em busca
de informações para explorar visando
ganho financeiro. Esses ataques
empregam sofisticadas técnicas de
engenharia social e modificam-se
rapidamente para fugir das defesas
convencionais baseadas em assinaturas.
O e-mail é um vetor primário de perda
ou roubo de dados confidenciais
e sigilosos, seja por funcionários
bem-intencionados, mas descuidados,
ou malfeitores agindo internamente.
Devido à sua importância operacional
e vulnerabilidade disseminada, o e-mail
tornou-se alvo de regulamentação além
de fronteiras políticas e industriais.
As normas existentes incluem cartões
de pagamento (PCI DSS), serviços
financeiros (GLBA), assistência médica
(HIPAA) e todas as empresas de capital
aberto dos EUA (SOX).

■■

Aproximadamente 75% do volume
global de e-mail é spam, com diferenças
marcantes de um país para outro.
O spear phishing está se tornando
mais direcionado, mais motivado
financeiramente e mais eficaz do
que nunca.
O McAfee Labs identificou
aproximadamente 2.250 URLs de
phishing por dia no quarto trimestre
de 2013, quantidade que se manteve
consistente ao longo do ano.

Por que aceitar defesas fragmentadas
e inadequadas?

As atuais defesas de e-mail corporativo evoluíram
e a maior parte da segurança de e-mail existente
concentra-se exclusivamente na entrada, não
oferecendo proteção alguma contra perda
de dados pela saída. Isso significa que você
encontrará defesas compostas por uma variedade
de soluções individuais — antimalware, antispam,
antiphishing, antivírus, criptografia, prevenção
de perda de dados — adquiridas de diversos
fornecedores, distribuídas separadamente
e redimensionadas repetidas vezes. A maioria
não cumpre com os atuais padrões de
desempenho de práticas recomendadas.

Data Sheet

Prêmios de 2013
■■

■■

■■

■■

Líder do Magic Quadrant
da Gartner na categoria de
gateway de e-mail seguro
Líder do Forrester Wave na
categoria de segurança de
conteúdo de e-mail
Five-star Best Buy (melhor
compra) da SC Magazine,
na categoria de melhor
segurança de conteúdo
de e-mail
Inovadores da indústria:
Proteção de dados,
da SC Magazine

Por exemplo, enquanto as melhores soluções
antispam atingem 99% ou mais de precisão em
detecção de spam, muitas defesas de e-mail
existentes conseguem apenas 95% ou menos.
Uma diferença de 4% pode parecer pequena,
mas a realidade é uma diferença de 400% em
penetração de spam e potenciais infecções do
sistema. Quando o spam é medido em bilhões de
e-mails, um aumento de 4% pode ter um impacto
significativo nos negócios, sobrecarregando
a infraestrutura de e-mail e consumindo
a largura de banda. Quando até mesmo uma
fração do e-mail indesejado penetra as defesas,
os usuários podem ficar sobrecarregados com
a triagem e exclusão do spam. A oportunidade
para infecções por malware aumenta, resultando
em maiores custos, perda de produtividade
e potencial perda de dados.
O resultado inevitável é que a maioria das
organizações de TI gasta muito tempo e dinheiro
na manutenção de defesas paliativas, proteção
contra fuga de informações confidenciais da
organização, demonstração de conformidade
regulatória e remediação das consequências
de uma segurança de e-mail inadequada.
Há uma demanda empresarial enorme por uma
solução de segurança de e-mail abrangente que
integre defesas de entrada e saída, simplifique
a administração e melhore a conformidade.
O McAfee Email Gateway é essa solução.

Proteção de e-mail abrangente
Segurança líder no mercado
O McAfee Email Gateway integra proteção contra
ameaças de entrada com prevenção de perda
de dados de saída, conformidade e criptografia
de e-mail avançadas, desempenho, geração de
relatórios e gerenciamento unificado, tudo em
uma única plataforma por um preço único.
■■

■■
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Ao combinar informações da rede
local com inteligência de reputação do
McAfee GTI, ele proporciona a proteção
mais completa disponível contra
ameaças de entrada, spam e malware.

■■

■■

■■

A integração com o McAfee Advanced
Threat Defense possibilita a detecção
do malware mais sofisticados e evasivo
através de uma combinação inovadora
de análise de código estático e análise
dinâmica (em área restrita ou “sandbox”).
Suas sofisticadas tecnologias de
varredura de conteúdo, múltiplas
técnicas de criptografia e tratamento
de mensagens granular e com base em
políticas previnem a perda de dados
de saída e simplificam a conformidade.
A total integração com o software
McAfee ePO proporciona gerenciamento
completo da solução, dentro ou
através de clusters, com capacidades
de geração de relatórios e registro de
classe empresarial que simplificam as
cargas de trabalho de administração
e conformidade para reduzir
significativamente os custos.

Proteção abrangente contra ameaças de entrada
O McAfee Email Gateway identifica e bloqueia
o spam recebido com mais de 99% de precisão
enquanto oferece proteção integrada contra
vírus, malware, phishing, coleta de diretórios,
ataques de negação de serviços (DoS) e ataques
de devolução de e-mail. Ele previne ameaças de
dia zero, ataques mistos e direcionados e reduz
consideravelmente o impacto dos surtos de
spam através de uma potente combinação
de classificação dinâmica de spam e resposta
a ameaças. O McAfee Email Gateway oferece
atualizações utilizando reputação de URLs,
mensagens e remetentes fornecida pelo
McAfee GTI.
Um mecanismo antivírus secundário também
está incluído para ajudar os clientes a oferecer
proteção em camadas contra malware e para
lidar com requisitos de conformidade.

A varredura de links no momento do
clique e as capacidades de emulação
comportamental do McAfee Gateway
Anti-Malware Engine interrompem
ataques que utilizam URLs maliciosos
como catalisador.
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A varredura de links no momento do clique
interrompe a evolução dos ataques.
O McAfee ClickProtect, um recurso do McAfee
Email Gateway, elimina ameaças associadas
a URLs incorporados dentro de mensagens de
e-mail. Ele verifica se ocorreu alguma alteração
na intenção do URL entre o momento em que
a mensagem passou pela varredura (hora
da varredura), independente dela parecer
inofensiva, e o momento em que o URL
é clicado pelo usuário (hora do clique). Essa
reinspeção pode incluir tanto uma verificação
de reputação do URL como uma emulação
proativa utilizando a mesma tecnologia Gateway
Anti-Malware líder de mercado no McAfee
Web Protection. Os administradores podem
configurar políticas tanto para o momento da
varredura quanto para o momento do clique
e ativar a emulação de URL para proteger os
usuários do clique. O Safe Preview oferece
uma visualização prévia das páginas a serem
abertas, empregando a inteligência obtida dos
usuários como camada adicional de segurança.
Para evitar totalmente o acesso à Web originário
de mensagens de e-mail, os URLs podem ser
detectados e removidos completamente ou
substituídos por um texto explicativo.
O McAfee Advanced Threat Defense detecta
malware sofisticado e evasivo.
O McAfee Advanced Threat Defense detecta
o malware furtivo e de dia zero de hoje com
uma abordagem inovadora e em camadas.
Ele combina análises de código estático
e análises dinâmicas (em área restrita
ou “sandbox”) profundas para investigar
o comportamento real do malware. Uma forte
integração entre o Mcafee Email Gateway
e o McAfee Advanced Threat Defense permite
que essa análise seja realizada em arquivos
suspeitos anexados ao e-mail, bloqueando os
que forem considerados maliciosos antes que
eles cheguem à caixa de entrada.
Métodos com menor intensidade analítica,
como assinaturas e emulação em tempo real,
beneficiam o desempenho, enquanto a adição
da análise completa de código estático ao
recurso de área restrita (sandbox) oferece
informações detalhadas de classificação de
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malware e amplia a proteção contra ameaças
evasivas e altamente camufladas, além de
permitir a identificação da reutilização de
código por malware associado. Caminhos
de execução atrasada ou contingente, que
geralmente não são executados em um
ambiente dinâmico, podem ser detectados
com a descompactação e análise completa
do código estático.
Juntas, as análises dinâmica e de código estático
oferecem uma avaliação completa e informações
detalhadas, como resumo comportamental,
gravidade do malware, associações a famílias de
malware, caminhos de execução e porcentagem
do código executada durante a análise dinâmica.
A filtragem de e-mail “cinza” reduz ainda mais
o e-mail indesejado.
O e-mail indesejado pode incluir mala direta
legítima que tenha sido solicitada pelo usuário,
mas que não é mais desejada (por exemplo,
notificações e periódicos da indústria). Embora
esse tipo de e-mail “cinza” não seja considerado
spam, ele pode representar um incômodo
significativo para os destinatários. A aplicação
de filtros para viabilizar ações, incluindo
bloqueio e quarentena, ajuda a manter limpas
as suas caixas de entrada.
Proteção abrangente de saída para manter
o conteúdo protegido
A criptografia de e-mail está incluída.
Uma criptografia de e-mail integrada com
imposição de políticas está incluída como
recurso padrão, utilizando uma combinação
de tecnologias B2B (TLS, S/MIME e OpenPGP)
e B2C (push ou pull), garantindo que mesmo
destinatários sem recursos de criptografia
possam receber e responder e-mails com
segurança. A tecnologia push/pull inclui um
cliente de webmail com personalização da
identidade visual, além de permitir recuperação
e visualização de mensagens criptografadas em
dispositivos móveis. A aplicação de criptografia
no gateway em vez de no desktop elimina
a necessidade de que os usuários determinem
os requisitos de criptografia e evita o problema
comum de os usuários esquecerem de
criptografar dados confidenciais.
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Conformidade e prevenção contra perda de dados.
Também está integrado e incluído como
recurso padrão um conjunto robusto de
modelos internos de conformidade, os
mesmos encontrados no McAfee Data Loss
Prevention. Técnicas de impressão digital,
análise lexicográfica e cluster complementam
a correspondência de padrões e palavras-chave
para proporcionar uma detecção abrangente
de dados estruturados e não estruturados.
O gateway identifica com precisão conteúdo
regulamentado (HIPAA, SOX, GLBA), informações
de identificação pessoal, como cartões de
crédito, números de CPF, identificadores
específicos do local e outros dados de clientes
e funcionários. Propriedade intelectual e dados
não estruturados, como código fonte, patentes,
informações financeiras e planos de negócios,
também podem ser detectados e providências
podem ser tomadas em relação aos mesmos.
Na detecção, ele permite uma ampla variedade
de ações com base em políticas, incluindo
criptografia forçada (push, pull, TLS), alerta,
redirecionamento, quarentena, bloqueio
e outras ações personalizadas.
Poder administrativo abrangente
O McAfee Email Gateway ajuda os
administradores a proporcionar a melhor
proteção de e-mail possível e documentá-la com
relatórios de nível empresarial, logs abrangentes
e exportáveis, alertas e dashboards configuráveis
em tempo real e relatórios com detalhamento.
Ele combina desempenho, expansibilidade
e estabilidade com um modelo de entrega
flexível para assegurar o máximo retorno do
investimento com gastos administrativos
mínimos. A solução pode ser totalmente
gerenciada a partir do console administrativo
do McAfee Email Gateway ou de dentro do
software McAfee ePO, além de oferecer:
Controles sofisticados de política e utilização
tornam fácil a administração.
Interface elegante e intuitiva, com
instalação e configuração baseadas
em assistente
■■

■■

■■
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Integração de diretórios/protocolo LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol)
Gerenciamento centralizado para uma
segurança de e-mail completa, com
imposição de políticas granulares,
pesquisa em mensagens e logs de
conversação detalhados

■■

Geração de relatórios em tempo real,
incluindo dashboards interativos
e capacidades de detalhamento
de relatórios

Uma arquitetura avançada proporciona
alto desempenho.
Varredura assíncrona com base
na memória
■■

■■

■■

Clusters e balanceamento de carga
integrados para uma alta disponibilidade
O McAfee Quarantine Manager, incluso
e altamente expansível, fornece serviços
de quarentena consolidados para vários
appliances McAfee Email Gateway,
filas de quarentena personalizadas,
além de aliviar as cargas de trabalho
de armazenamento e processamento,
com capacidade para até 1,5 milhão
de mensagens e suporte para até
200.000 usuários

Certificações e suporte.
Certificação Common Criteria EAL2+,
incluindo conformidade NDPP
■■

■■

Certificação e validação FIPS 140-2 L1
por software

■■

Suporte para cartão de credencial (x.509)

■■

Suporte a IPv6

Preparada para o futuro: proteção total
de e-mail para qualquer empresa
Flexibilidade de distribuição
O McAfee Email Gateway pode ser distribuído
como um appliance de hardware (quatro
tamanhos diferentes de appliance), como
uma máquina virtual ou em uma arquitetura
de servidor blade. Essa flexibilidade permite
proteção acessível e expansibilidade para os
ambientes de mensagens empresariais mais
exigentes. Além disso, o McAfee Email Gateway
é parte do McAfee Email Protection, que oferece
a flexibilidade de distribuir a sua segurança de
e-mail na forma de um gateway de e-mail no
local (hardware ou virtual), um serviço Securityas-a-Service (SaaS) com base na nuvem ou uma
combinação híbrida integrada com um único
preço por assinatura.
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Organizações que procuram tirar proveito das
vantagens da nuvem, mas preferem manter
o controle no local, podem aproveitar a solução
híbrida integrada, que conta com o McAfee
Email Gateway como centro de controle para
gerenciamento de políticas no local e com base
na nuvem, relatórios consolidados, pesquisa de
mensagens e quarentena. Um cenário típico para
uma solução híbrida é uma organização que
queira bloquear conteúdo malicioso ou incômodo
na rede, o qual reduz a largura de banda, e tratar
do manuseio e criptografia de informações
confidenciais a partir de um appliance no local.

soluções protegem. Inteligência e dados
correlacionados são compartilhados com
nossos produtos e soluções. Isso significa que
a segurança de e-mail da McAfee, parte da
Intel Security, sempre tem as mais recentes
informações, atualizadas até o último minuto.
O McAfee Advanced Threat Defense detecta
o atual malware furtivo e de dia zero e integra-se
perfeitamente com vários produtos, incluindo
o McAfee Email Gateway. Ao atuar como um
recurso compartilhado entre múltiplas soluções,
o McAfee Advanced Threat Defense proporciona
expansibilidade com economia para toda a rede,
minimizando os custos operacionais.

Security Connected

Você ganha recursos de nível corporativo que
satisfazem as maiores e mais exigentes cargas de
trabalho — tudo isso com o mínimo de despesa
e supervisão administrativa. A combinação única
de funcionalidade, desempenho, confiabilidade
e valor tornaram o McAfee Email Gateway
a solução de segurança de e-mail preferida
das organizações de TI de mais da metade
das empresas Fortune 500. Para obter mais
informações sobre as soluções McAfee Email
Gateway, visite www.mcafee.com/br/products/
email-and-web-security/email-security.aspx.

A estrutura Security Connected ajuda os
clientes da McAfee a aprimorar suas posturas
de segurança, otimizar a segurança para
maior economia e alinhar estrategicamente
a segurança com as iniciativas empresariais.
A integração com o software McAfee ePO reúne
o gerenciamento e a geração de relatórios
dentro e através de soluções de segurança.
O McAfee Global Threat Intelligence (McAfee GTI),
que aproveita todo o portfólio de soluções da
McAfee, reúne inteligência coletiva de todos
os vetores de ameaça possíveis que nossas
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