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McAfee SaaS
Web Protection

Segurança na Web, baseada em nuvem, para uma rede segura e protegida

Principais vantagens
Atualizações contínuas
protegem todos os
usuários, mesmo fora
da rede, contra ataques
de malware de dia zero
e em constante evolução
■■ Impõe políticas de utilização
da Internet e oferece
visibilidade sobre a utilização
da Web por meio de
relatórios detalhados
por usuário ou grupo
■■ Mais de 100 categorias
de conteúdo permitem
controle flexível de
conteúdo para ajudar
a proteger seu negócio
contra processos judiciais
■■ Oferece controle sobre
centenas de tipos de
mídias e aplicativos on-line,
incluindo sites de mídias
sociais que podem reduzir
a produtividade
■■ Substitui as crescentes
necessidades locais de
funcionários e custos de
capital dos equipamentos
por um serviço de
assinatura perfeitamente
dimensionável e previsível
■■ Proteção comprovada —
o McAfee SaaS Web
Protection já protege
a utilização da Web para
milhares de clientes
e centenas de milhares de
usuários em todo o mundo

■■

A Web abriu as portas para oportunidades infinitas de negócios, não só para
a sua empresa, mas também para o crime cibernético. Cada conexão à Web
oferece um ponto de entrada potencial para infecção, infiltração maliciosa
e risco corporativo. O McAfee® SaaS Web Protection oferece defesas vitais,
fáceis de usar e repletas de recursos contra ataques dinâmicos de malware
com base na Web e dados sobre ameaças sempre atualizados do McAfee
Global Threat Intelligence. Gerenciado 24 horas por dia e sete dias por semana
por especialistas em segurança na Web e na nuvem que utilizam as melhores
práticas do setor, o McAfee SaaS Web Protection ajuda você a obter um
controle eficaz e econômico sobre ameaças e acessos indesejados na Internet.
O conteúdo dinâmico e a interatividade da Web
podem aumentar a distribuição de ameaças
sofisticadas com origem na Web capazes de evitar
a detecção por medidas de segurança tradicionais.
Para proteger funcionários, clientes, propriedades
intelectuais e a rede, sua organização precisa de
uma segurança proativa na Web. Isso significa
uma solução que não se limite a bloquear apenas
URLs conhecidos como nocivos, mas também
ataques desconhecidos e ocultos, ameaças mistas
e spyware. Ao compreender o comportamento do
conteúdo da Web e o contexto em que ele opera,
o McAfee SaaS Web Protection pode prever
intenções maliciosas usando o McAfee Gateway
Anti-Malware Engine, bloqueando ameaças
que outras soluções de segurança deixariam
entrar na rede.
O uso irrestrito da Web também pode levar
a usuários improdutivos e problemas jurídicos.
Gerenciar um acesso seguro e apropriado
à Internet pode consumir muitos recursos,
mas não precisa ser assim. Configurar regras

de políticas com nosso console baseado na
nuvem é simples e oferece controle granular
sobre conteúdo on-line, tipos de mídia,
aplicativos e até o horário do dia em que
sites específicos podem ser acessados.
Sem hardware ou software para instalar,
o McAfee SaaS Web Protection é uma solução
confiável e econômica para a segurança
abrangente da Web. Criado em uma plataforma
comprovada de software como serviço (SaaS
- Software-as-a-Service), esse serviço global
oferece latência quase zero, o melhor tempo
de atividade do mercado e expansibilidade de
nível corporativo para garantir o desempenho
necessário para os ambientes mais exigentes
e distribuídos. Se você já tem filtragem da
Web em suas instalações, nosso serviço
é uma solução de baixo custo e baixo risco
que pode melhorar o seu perfil de segurança
com antimalware avançado ou simplesmente
proteger escritórios de filiais e usuários móveis.
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Filtragem de malware

Principais motivadores
Desejo de reduzir
a sobrecarga de manutenção
da sua tecnologia existente
de segurança da Web
■■ Problemas crescentes
com malware
■■ Exigência de oferecer
segurança de nível
corporativo para usuários
remotos e móveis
■■

O McAfee Global Threat
Intelligence reúne dados
sobre ameaças do
mundo todo

As ameaças e conteúdos
maliciosos na Web estão
presentes em todo o mundo,
assim como a pesquisa
da McAfee. A rede McAfee
Global Threat Intelligence
coleta, analisa e distribui
dados em tempo real de mais
de 100 milhões de sensores
em mais de 120 países:
Na América do Norte, os
URLs de spam representam
41% de todas as ameaças
na Web, seguidos por sites
maliciosos e sites suspeitos
de serem maliciosos
■■ Na Europa/Oriente Médio/
África, os URLs de spam
e phishing representam,
cada um, 31% do total,
com sites maliciosos
correspondendo
a outros 29%
■■ Na América Latina e na
América do Sul, 36% dos
URLs maliciosos estão
associados à hospedagem
de spam, enquanto 30%
hospedam sites de phishing
e 25% hospedam outros
tipos de sites maliciosos
■■ Por outro lado, na Ásia/
Pacífico, 31% do total
é composto por sites
questionáveis: servidores
registrados de tal forma
que o site deve ser
monitorado de perto Os
URLs de spam formam
o maior grupo seguinte,
com 29%, seguidos por
sites maliciosos, com 24%
■■

(Fonte: McAfee Labs)
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Figura 1. Fluxo de requisições de Web do McAfee SaaS Web Protection.

Proteção completa na Web

O McAfee SaaS Web Protection protege todo
o tráfego de entrada e saída da Web. Ele
impõe as políticas de uso de Internet da sua
organização por meio da aplicação automática
de regras de acesso a todos os usuários
controlados por políticas. O tráfego que viola
sua política é bloqueado antes de entrar em
sua rede. Para o tráfego permitido, o McAfee
SaaS Web Protection usa técnicas sofisticadas
para analisar a natureza e a intenção de todo
conteúdo e código ativo das páginas da Web
solicitadas com um mecanismo antimalware
avançado, combinado ao antivírus e a filtros
globais de reputação de ameaças. Isso oferece
proteção imediata contra malware, vírus
e outras explorações, bloqueando páginas
maliciosas e removendo elementos ameaçadores
e distribuindo conteúdo seguro para que os
usuários possam continuar com seu trabalho.

Análise de conteúdo para detecção
de malware que se modifica

O malware em sites pode ser transferido
sorrateiramente para os dispositivos de visitantes
desavisados, resultando em vazamentos de
propriedade intelectual ou informações de
clientes. Ao analisar o conteúdo ativo de uma
página da Web e compreender sua intenção
ou comportamento previsto, podemos proteger
proativamente contra malware de dia zero,
ameaças mistas, sites de phishing e ataques
direcionados que tentam roubar suas informações,
tudo graças ao nosso premiado McAfee Gateway
Anti-Malware Engine.

Controle flexível e abrangente

A utilização da Web em um ambiente de negócios
é uma faca de dois gumes; com frequência,
é tanto um centro de produtividade como uma
plataforma conveniente e, às vezes, cara, para
atividades impróprias. Proteger os usuários contra
malware é essencial, mas essa não é a sua única
prioridade. Deter a perda de dados e manter
os funcionários produtivos pode economizar
dinheiro e evitar processos jurídicos debilitantes.
Com opções abrangentes de filtragem da Web,
incluindo aproximadamente 100 categorias
de sites, centenas de tipos de mídia, mais
de 1.000 aplicativos on-line e até tráfego SSL
criptografado, você pode garantir que o acesso
à Web seja livre de atividades ofensivas,
indesejáveis ou improdutivas. Os usuários ainda
podem experimentar a liberdade da Web, sem
distrações que desperdicem tempo. Ao mesmo
tempo, você ganha a capacidade de:
■■

■■

■■

Fazer buscas detalhadas sobre aplicativos
específicos da Web e permitir que os
funcionários acessem sites de mídias
sociais em horários específicos.
Manter os dados no local desativando
a função de upload ou impondo
criptografia de arquivos antes
de fazer upload para sites de
compartilhamento de arquivos on-line,
mas permitir o download de arquivos
de colaboradores externos.
Permitir que funcionários remotos
ou móveis tenham acesso livre à Web,
mas continuar a impor uma segurança
de nível corporativo.

Controles detalhados como esses são mais
eficazes do que o bloqueio indiscriminado do
acesso à Internet, e permitem a você promover
uma experiência on-line segura e produtiva.
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Autenticação transparente simplificada,
além de proteção dentro e fora da rede

O roteamento do tráfego de Web dos seus
funcionários não poderia ser mais fácil do que
com o McAfee SaaS Web Protection. Você pode
utilizar tecnologias de roteamento padrão,
como um arquivo de configuração automática
de proxy (PAC) ou configuração de proxy de
navegador, ou tornar isso ainda mais fácil com
o McAfee Client Proxy. Com essa tecnologia de
software cliente opcional e gratuita, você pode
implementar autenticação e redirecionamento
perfeitamente integrados, sem ter de gerenciar
um plug-in de navegador ou cookies, desviar
o tráfego para um hub central ou mesmo criar
arquivos PAC. O McAfee Client Proxy, à prova
de adulteração, permite que políticas de
proteção e segurança da Web sejam aplicadas
a usuários fora da rede e em roaming, mesmo
que seu acesso à Internet esteja sendo provido
por um portal público, como um cibercafé,
hotel ou outro hotspot Wi-Fi.

Saiba mais

Proteger a sua empresa é simples e econômico
com os serviços de segurança baseados em
nuvem da McAfee. Use o McAfee SaaS Web
Protection combinado com os nossos serviços
McAfee SaaS Endpoint Protection, McAfee
SaaS Email Protection e McAfee SaaS Email
Archiving para cobrir todas as vulnerabilidades
de ameaças digitais e conformidade.
Além das ofertas de software como serviço
(SaaS), a McAfee tem ofertas de produtos
integrados que incluem formatos SaaS,
virtuais e de appliance para quem procura
as soluções de segurança mais flexíveis.
Para obter mais informações, visite
www.mcafee.com/br/products/security-as-aservice/index.aspx ou www.mcafee.com/br/
products/web-protection.aspx.

Geração de relatórios
e administração convenientes

Dashboards personalizáveis ajudam cada
administrador a monitorar tendências e obter
um melhor entendimento sobre como
a organização usa os recursos da Web e de
e-mail. A partir de qualquer navegador, você
pode isolar problemas, documentar atividade
imprópria, estar em conformidade com a geração
de relatórios normativos e ajustar configurações
de filtragem para impor políticas de utilização
da Web. Notificações personalizadas alertam os
usuários sobre violações de políticas e conteúdo
bloqueado na Web. Alertas administrativos
oferecem conhecimento instantâneo sobre
eventos de segurança importantes.
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