Data sheet

McAfee Endpoint
Protection for Mac
Diga “sim” aos Macs no local de trabalho

Pontos fundamentais
Não é coincidência que os
ataques à segurança dos
Macs tenham aumentado
aproximadamente na mesma
proporção que a participação
de mercado dos Macs.
Eis aqui um panorama da
situação de segurança dos
Macs atualmente:
■■

■■

■■

■■

■■

Os Macs estão ganhando
participação de mercado,
enquanto que a participação
de PCs baseados no
Windows está diminuindo
Os Macs são escolhidos
por mais e mais usuários
comerciais, de especialistas
em marketing a engenheiros
e executivos
Os Macs no local de
trabalho costumam
conter os mesmos
dados confidenciais —
ou ter acesso a esses
dados — que outros
computadores pessoais
Como resultado, os hackers
e criminosos cibernéticos
estão começando
a encarar o Mac como
um alvo potencialmente
mais recompensador
que no passado
Moral da história: as
empresas precisam proteger
os Macs, tanto quanto seus
PCs com base em Windows

O McAfee® Endpoint Protection for Mac protege os endpoints Apple Macintosh
com uma proteção completa e avançada, incluindo antivírus, antispyware,
firewall e proteção de aplicativos. Ele bloqueia malware e outras ameaças
à segurança antes que estas possam danificar ou infectar desktops e laptops
Apple Macintosh e se disseminar pela rede da sua empresa. O McAfee Endpoint
Protection for Mac também trata de requisitos de conformidade assegurando
que os Macs tenham o mesmo nível de proteção que os PCs com base em
Microsoft Windows, ao mesmo tempo que mantém ou até mesmo reduz os
custos operacionais. Com a crescente popularidade e participação de mercado
desfrutada pela Apple, os usuários empresariais estão pedindo para trazer Macs
para o local de trabalho. O McAfee Endpoint Protection for Mac permite que
você responda “sim” com confiança.
Há vários mitos e equívocos no que se refere
a computadores Macintosh. Um dos mais
interessantes é a ideia de que os Macs são,
de alguma forma, imunes aos vários tipos de
ataques à segurança (vírus, cavalos de Troia,
spyware e mais) que afligem os PCs com base
em Windows. A realidade é que eles são tão
vulneráveis quanto. De fato, o uso dos Macs
pode criar no seu perímetro de segurança
pequenas brechas, suficientemente grandes
para permitir a entrada de hackers, permitindo
que estes infiltrem o restante da sua rede.
Quando os Macs eram raros no mundo dos
negócios (exceto nos estúdios de design
e agências criativas), isso não era um problema.
No entanto, com a crescente participação de
mercado da plataforma Mac e a necessidade
das empresas demonstrarem 100% de
conformidade com requisitos de segurança,
proteger o seu negócio significa proteger
os endpoints Mac dos seus usuários finais.

Felizmente, com o McAfee Endpoint Protection
for Mac, satisfazer esse requisito é tão fácil
e econômico quanto para os PCs com base
em Windows da sua empresa. Além disso,
ao consolidar o gerenciamento dos seus
endpoints, você melhora a conformidade
da segurança por toda a empresa, ao mesmo
tempo que economiza em custos operacionais.

Tecnologia de segurança muito além
do antivírus

Conforme os Macs entraram na grande massa
da força de trabalho, a McAfee reagiu com uma
tecnologia de segurança madura que não fica
atrás das ameaças emergentes.
Não é como o antivírus que o seu pai usava.
Com sua avançada proteção antimalware
que inclui antispyware, um robusto firewall
de sistema e proteção de aplicativos (bem
como antivírus), o McAfee Endpoint Protection
for Mac oferece cobertura completa para os
usuários de Mac da sua empresa.
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Figura 1. O McAfee Endpoint Protection for Mac protege os seus Macs — e fecha as brechas do seu perímetro de segurança.

O McAfee Endpoint Protection for Mac foi
desenvolvido para bloquear vírus, spam,
spyware e outras explorações maliciosas:
■■

■■

■■

■■

O antispyware bloqueia spyware
e outros programas potencialmente
indesejados (PUPs) antes que estes
se instalem e comecem a roubar
informações pessoais.
A varredura ao acessar é uma proteção
sempre ativa que também oferece
funções de varredura seletiva para
melhorar o desempenho do sistema.
O firewall de desktop impede que ataques
com base em rede infectem o Mac e fecha
a porta para criminosos cibernéticos,
ao mesmo tempo que permite o tráfego
legítimo e até impede que sondas
identifiquem vulnerabilidades.
A proteção de aplicativos oferece
a capacidade de proibir que aplicativos
não aprovados sejam executados no
seu Mac e impede que programas
maliciosos modifiquem os
aplicativos existentes.

Gerenciamento centralizado e simultâneo
de Macs e PCs

Além dos recursos e capacidades avançados
oferecidos pelo Endpoint Protection for Mac,
a McAfee é a única a oferecer uma abordagem
de console único para o gerenciamento de
segurança de endpoints, tanto para Macs
quanto para PCs com base em Windows.
O software McAfee ePolicy Orchestrator®
(McAfee ePO™) permite:
■■

■■

■■

■■

■■

Reduzir os custos de gerenciamento
operacional, tornando mais fácil gerenciar
todos os endpoints com menos recursos.
Responder mais rapidamente a incidentes
de segurança, independentemente de onde
se originem.
Confirmar a conformidade com requisitos
de segurança, com o suporte de poderosas
capacidades de geração de relatórios.
Trazer novos Macs para a rede com
rapidez e sem complicações.
Atualizar configurações de segurança
em todos os endpoints, PCs e Macs,
ao mesmo tempo.

O software McAfee ePO oferece essas vantagens
para empresas com qualquer número de usuários
na força de trabalho dispersa de hoje em dia,
independentemente de sua localização ou de
sua preferência em plataforma de software
ou endpoint.
McAfee Endpoint Protection for Mac
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Requisitos de sistema
■■

■■

■■

■■

■■

Participação do sistema operacional Mac

Apple Mac OS X 10.10
(Yosemite) ou posterior
Apple Mac OS X 10.9
(Mavericks) ou posterior
Apple Mac OS X 10.8
(Mountain Lion) ou posterior

Bloqueio de aplicativos e dados

O recurso de proteção de aplicativos do McAfee
Endpoint Protection for Mac protege contra
ameaças de roubo de dados que tentam
modificar aplicativos legítimos existentes
ou instalar software novo malicioso.
■■

Apple Mac OS X 10.7
(Lion) ou posterior
Apple Mac OS X 10.6
(Snow Leopard) ou posterior

■■

Participação do sistema operacional Windows

■■

Permite que os administradores determinem
quais aplicativos são aprovados para
execução em seus Macs e impeçam os
demais de serem instalados ou executados.
Impede que programas maliciosos tenham
acesso às conexões de rede de entrada
ou saída.
Bloqueia endpoints Mac para assegurar
a conformidade com as políticas da empresa.

Os criminosos cibernéticos são
ladrões imparciais

Fonte: StatCounter (percentual trimestral de participação
do mercado de sistemas operacionais na América do Norte)

Figura 2. A crescente participação de mercado da Apple
(Fonte: StatCounter Global Stats).

Firewall avançado com monitoramento
de estado

O McAfee Endpoint Protection for Mac oferece
a proteção de firewall mais avançada do
mercado para Apple Macs.
■■

■■

■■

■■

■■
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Ele impede o acesso não autorizado
a redes específicas, sub-redes, hosts,
endereços IP e domínios.
Rastreia a conexão de saída da rede
e garante que a conexão de entrada seja
uma resposta à conexão de saída.

Para os cibercriminosos, não importa de
onde venham os dados. Assim como em
negócios legítimos, tudo o que importa
para eles é maximizar seu investimento.
Essa é a principal razão pela qual os criminosos
não prestavam muita atenção aos Macs quando
estes representavam uma mínima parcela do
mercado e eram utilizados principalmente por
estudantes universitários, designers e músicos.
No entanto, isso mudou.
A conclusão para esse segmento é que,
conforme a participação de mercado dos
Macs cresce e eles desempenham um papel
cada vez mais importante na rede corporativa,
as empresas precisam se certificar de que
eles sejam protegidos. A “segurança pela
obscuridade” não bastará mais como defesa.

Mantém o seu Mac gerenciado em
conformidade com as políticas de firewall
da sua empresa, impondo as mesmas
políticas de firewall de rede a sistemas
Mac e Windows usando uma extensão
comum do software McAfee ePO.
Impede o acesso a sites não autorizados
usando políticas de bloqueio de DNS.
Protege o seu Mac dentro e fora do escritório,
usando políticas com percepção de local.
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