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McAfee MVISION Cloud
Segurança na nuvem que acelera os negócios
O McAfee® MVISION Cloud protege dados e detém ameaças na nuvem, em SaaS, PaaS
e IaaS, de um ponto único de imposição nativo da nuvem.
Visibilidade
Tenha visibilidade sobre quaisquer
usos e dados na nuvem.

Principais casos de uso
■

Controle
Assuma o controle sobre dados
e atividades de nuvem de
qualquer fonte.

Proteção
Proteja-se contra ameaças e
configurações incorretas na nuvem.

■

■

■

■

■

Imponha políticas de prevenção de
perda de dados (DLP) aos dados
na nuvem, em sincronia com o seu
DLP de endpoint
Evite o compartilhamento não
autorizado de dados confidenciais
com as pessoas erradas
Bloqueie a sincronização e o
download de dados corporativos
para dispositivos pessoais
Detecte contas comprometidas,
ameaças internas e malware
Criptografe dados na nuvem com
chaves às quais somente você
tem acesso
Tenha visibilidade sobre aplicativos
não aprovados e controle suas
funcionalidades

Conecte-se conosco
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A plataforma MVISION Cloud

Correção autônoma

Mecanismo de políticas unificadas

Instrui os usuários a corrigir incidentes de política e, após
a correção, resolve automaticamente os alertas gerados
e reduz a revisão manual dos incidentes.

Aplica políticas unificadas a todos os serviços de nuvem,
tanto nos dados estacionários quanto em trânsito.
Aproveite os modelos de política, importe políticas de
soluções existentes ou crie políticas novas.

Modelos de política predefinidos
Oferece modelos de política predefinidos com base em
exigências do negócio, regulamentos de conformidade,
setor, serviço de nuvem e benchmarks de terceiros.

Assistente de criação de políticas
Define políticas personalizadas utilizando regras
conectadas por lógica booleana, exceções e correção
em múltiplos níveis com base na gravidade do incidente.

Gerenciamento de incidentes de política
Uma interface unificada para revisão de incidentes,
execução de ações manuais e reversão de ações
automáticas de correção para restaurar arquivos
e permissões.

Registro de nuvem
Oferece o maior e mais preciso registro de serviços de
nuvem do mundo, com uma pontuação CloudTrust de 1
a 10 baseada em uma avaliação de risco de 261 pontos.

Proteção de privacidade
Faz uso de um processo unidirecional e irreversível para
tokenizar informações de identificação do usuário no
local e ocultar a identidade corporativa.
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Orientação dentro do aplicativo
Instrui os usuários em tempo real dentro do aplicativo
nativo de e-mail, mensagens e colaboração no qual
o incidente ocorreu.

Mapeador de atividade orientado por IA
Utiliza inteligência artificial para compreender os
aplicativos e mapear as ações dos usuários em um
conjunto uniforme de atividades, possibilitando um
monitoramento padronizado e controles sobre aplicativos.

Principais casos de uso
(continuação)
■

Faça auditorias para determinar
se as configurações estão de
acordo com benchmarks do
setor e altere automaticamente
essas configurações
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Proteção em múltiplas nuvens
Imponha um conjunto uniforme de políticas de segurança
em todos os serviços de nuvem, com a possibilidade de
associar violações de políticas e investigar atividades,
anomalias e ameaças em serviços específicos.

usuários individuais, qualquer pessoa da organização
ou qualquer um que tenha um link.

Análise de acesso

Visibilidade sobre quaisquer usos e dados
na nuvem

Compreende o contexto do acesso, como
o sistema operacional do dispositivo, o status de
gerenciamento do dispositivo, sua localização e contas
corporativas/pessoais.

Análise de conteúdo

Análise de uso da nuvem

Aproveita palavras-chave, padrões alfanuméricos
predefinidos, expressões regulares, metadados
de arquivos, impressões digitais de documentos
e impressões digitais de bancos de dados para
identificar dados confidenciais em serviços de nuvem.

Análise colaborativa
Detecta permissões granulares de visualizador, editor
e proprietário em arquivos e pastas compartilhados com

Resume a utilização da nuvem, incluindo serviços de
nuvem sendo utilizados por um usuário, volumes de
dados, quantidade de uploads, quantidade de acessos
e atividades permitidas/negadas ao longo do tempo.

Monitoramento de atividades na nuvem
Captura uma trilha de auditoria abrangente de todas as
atividades de usuário e de administrador para dar suporte
a análises forenses e investigações pós-incidente.

“O McAfee MVISION
Cloud oferece insights
sobre a lacuna de
serviços de TI e nos
permite localizar
tendências e padrões
para que possamos
oferecer serviços
melhores para nossos
clientes e tomar
decisões melhores em
nossos investimentos
e planejamento
estratégicos de
longo prazo.”
— David Stevens, CIO, condado
de Maricopa
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Controle sobre dados e atividades na nuvem
Prevenção de perda de dados (DLP) na nuvem
Impõe políticas com base nas suas próprias regras
de conteúdo para prevenir perda de dados na
infraestrutura de nuvem, nos aplicativos de nuvem, entre
arquivos e em dados estruturados e não estruturados.
As regras e políticas locais do McAfee® Data Loss
Prevention (DLP) podem ser sincronizadas com
o MVISION Cloud e aplicadas a serviços de nuvem.

Controle sobre múltiplas fontes
Impõe políticas de DLP a dados transferidos por upload
para a nuvem, criados na nuvem, compartilhados com
colaboradores, compartilhados de nuvem para nuvem
entre serviços e transferidos da nuvem por download.

Resposta em múltiplos níveis
Define políticas com múltiplos níveis de gravidade
e impõe ações de resposta distintas com base no nível
de gravidade do incidente. Ações de resposta, como
uma varredura de DLP, podem ser desencadeadas
automaticamente por uma configuração incorreta
encontrada em uma auditoria.

Quarentena
Isola em um local administrativo seguro, dentro do
serviço de nuvem onde são encontrados, os arquivos
que acionam políticas. A McAfee nunca armazena os
arquivos colocados em quarentena.

Criptografia
Protege dados confidenciais com esquemas de
criptografia corroborados por especialistas e que
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preservam as funções originais, utilizando chaves
controladas pelo cliente em dados tanto estruturados
quanto não estruturados.

Gerenciamento de direitos à informação
Aplica proteção por gerenciamento de direitos aos
arquivos transferidos por upload ou download em
serviços de nuvem, assegurando que os dados
confidenciais sejam protegidos onde estiverem.

Controle de colaboração
Reduz permissões de arquivo e de pasta para edição
ou visualização por usuários especificados, remove
permissões e revoga links compartilhados. As permissões
podem ser definidas com base na confidencialidade
dos dados.

“Com a McAfee,
podemos impor
políticas de segurança,
como prevenção de
perda de dados (DLP),
gerenciamento de
direitos, classificação de
dados, proteção contra
ameaças e criptografia
por meio de uma
única plataforma de
segurança projetada na
nuvem, para a nuvem.”
— Mauro Loda, arquiteto-chefe de
segurança na nuvem, DuPont
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Aplicativos conectados
Oferece visibilidade sobre aplicativos de terceiros
conectados a serviços de nuvem aprovados, como
aplicativos do tipo mercado. Assuma um controle orientado
por políticas sobre aplicativos de terceiros com base em
permissões de acesso, aplicativos ou usuários específicos.

Remoção
Remove permanentemente dos serviços de nuvem
os dados que violam a política, para cumprir com os
regulamentos de conformidade.

Controle de acesso contextual
Impõe regras de permissão/bloqueio de acesso a grosso
modo, com base em controles granulares de nível de
atividade, no tipo de dispositivo e no risco do nível de
serviço para evitar upload e download de dados.

Autenticação adaptável
Exige etapas adicionais de autenticação em tempo real por
meio de integração com soluções de gerenciamento de
identidade com base em políticas de controle de acesso.

Controle de aplicativos na nuvem
Política granular para serviços de nuvem não aprovados,
incluindo a capacidade de permitir ou bloquear
atividades e controlar o acesso a locatários não
aprovados, tudo isso no console do MVISION Cloud.
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Proteção contra ameaças e configurações
incorretas na nuvem
Auditoria da configuração de segurança
Descobre as configurações de segurança atuais da
infraestrutura ou do aplicativo de nuvem e sugere
modificações para melhorar a segurança com base
em padrões do setor, como os benchmarks do Center
for Internet Security (CIS). As auditorias podem ser
executadas antes da distribuição de código em
infraestruturas IaaS (infraestrutura como serviço)
para reduzir o risco preventivamente.
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Correção automatizada de configurações

Análise de usuários privilegiados

Possibilita uma resposta baseada em políticas para
as configurações incorretas encontradas em uma
auditoria, alterando automaticamente a configuração
(por exemplo, desativando o acesso público a um bucket
de armazenamento IaaS).

Identifica permissões de usuário excessivas, contas
inativas, acesso inadequado, ampliação indevida
de privilégios e provisionamento não autorizado
de usuários.

Análise de comportamentos de usuários
e entidades (UEBA)

Identifica malware e detecta comportamentos
característicos de vazamento de dados de serviços
de nuvem por malware. Os serviços de nuvem podem
ser submetidos a varreduras solicitadas de eventos
passados ou em tempo real.

Cria automaticamente um modelo de autoaprendizagem
com base em heurística múltipla e autoaprendizagem
para identificar padrões de atividade característicos de
ameaças de usuário em múltiplos serviços de nuvem.

Aprendizagem orientada
Proporciona interferência humana nos modelos de
autoaprendizagem, com uma visualização em tempo real
que mostra o impacto de uma mudança de sensibilidade
nas anomalias detectadas pelo sistema.

Detecção de comprometimento de contas
Analisa tentativas de login para identificar acessos
impossíveis entre regiões distintas, ataques de força
bruta e locais não confiáveis, característicos de
contas comprometidas.

Deteccão de ameaças internas
Emprega autoaprendizagem para detectar atividades
que indiquem comportamentos negligentes ou
maliciosos, incluindo roubo de dados confidenciais
por parte de elementos internos.
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Detecção de malware

Remoção de malware
Elimina ameaças avançadas neutralizando e removendo
malware permanentemente.

“A McAfee ajuda-nos a compreender como
os funcionários utilizam o Salesforce para
identificar ameaças internas, credenciais
comprometidas e acesso de usuário com
excesso de privilégios”.
— Mike Bartholomy, gerente sênior de segurança
da informação, Western Union
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Integrações de tecnologia empresarial
■

■
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Prevenção contra perda de dados (DLP)
Gerenciamento de eventos e informações
de segurança (SIEM)

■

Gateway de Web seguro (SWG)

■

Firewall de próxima geração (NGFW)

■

Serviço de gerenciamento de chaves (KMS)

■

Gerenciamento de identidades e acessos (IAM)

■

Gerenciamento de direitos à informação (IRM)

■

Gerenciamento de mobilidade corporativa (EMM/MDM)

■

Serviços de diretório (LDAP)

McAfee MVISION Cloud

DATA SHEET

Modos de distribuição
McAfee Sky Link
Conecta-se a APIs de serviços de nuvem para obter
visibilidade sobre dados e atividades de usuário,
além de impor políticas a dados transferidos por
upload ou compartilhados, quase em tempo real,
e a dados estacionários.

McAfee Lightning Link
Estabelece uma conexão direta, fora de banda, com
os serviços de nuvem para impor políticas em tempo
real, com cobertura abrangente de dados, usuários
e dispositivos.

McAfee Sky Link
McAfee Lightning Link

McAfee Sky Gateway
Modo universal
McAfee Sky Gateway
Modo de e-mail

McAfee Ground Link
Administra a conexão entre a McAfee e serviços locais
de diretório LDAP, soluções de DLP, proxies, firewalls
e serviços de gerenciamento de chaves.

McAfee Sky Gateway
Impõe políticas em linha, em tempo real, para dados
em movimento.
■

■
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Modo de e-mail: aproveita o fluxo de e-mail
nativo para impor políticas a todas as mensagens
enviadas pelo Exchange Online, tanto em modo de
monitoramento passivo quanto em linha.
Modo universal: posiciona-se entre o usuário
e o serviço de nuvem e desvia o tráfego após
a autenticação para cobrir todos os usuários
e todos os dispositivos, sem o uso de agentes.

McAfee MVISION Cloud

McAfee Ground Link
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Cloud Security Advisor
O Cloud Security Advisor é um portal na plataforma
MVISION Cloud Security que permite aos usuários
rastrear seu progresso em termos de segurança
de nuvem. Ele oferece recomendações exclusivas
para empresas sobre como priorizar esforços para
implementação de controles de segurança de nuvem.
O Cloud Security Advisor inclui:
■

■

■
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Relatório sobre segurança na nuvem: uma visão
geral das principais estatísticas de uso, com ênfase em
métricas de segurança fundamentais, como tamanho
da implementação de nuvem, incidentes, dados em
risco e quantidade de usuários.
Pontuações e quadrante do Cloud Security Advisor:
oferece pontuações de visibilidade e controle, cada
qual em uma escala de 100. Essas pontuações se
baseiam em métricas de segurança de nuvem e no
progresso da implementação, sendo comparadas
com similares do setor (de porte semelhante).
Recomendações sobre segurança na nuvem:
oferece às empresas um conjunto exclusivo de
recomendações prescritivas em uma ordem
priorizada para melhorar a segurança na nuvem.
As recomendações são ponderadas com pontos,
tendo como base seu impacto potencial.
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MVISION Cloud for Containers
Cargas de trabalho de contêiner são uma evolução
natural da virtualização, sendo otimizadas para
aproveitar ao máximo as vantagens da nuvem.
O MVISION Cloud Container Security oferece uma
plataforma de segurança de nuvem unificada, com
estratégias otimizadas para proteção de cargas
de trabalho de contêiner em constante mudança
e a infraestrutura da qual elas dependem.
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O MVISION Cloud for Containers oferece:
■

Avaliação de vulnerabilidades para componentes
de contêiner
− Avalie o código incorporado nos contêineres no
momento da montagem e periodicamente para
assegurar que os riscos conhecidos sejam expostos
ou resolvidos e, com isso, reduzir as oportunidades
dos malfeitores de penetrar em uma carga de
trabalho de contêiner

■

Gerenciamento da postura de segurança na nuvem
para sistemas de coordenação e infraestrutura de
contêiners, como o Kubernetes
− Certifique-se de que a configuração do ambiente
não seja uma fonte de riscos
− Certifique-se de que a configuração do ambiente
não varie com o passar do tempo, incorrendo em
riscos não intencionais

■

Nanossegmentação para comunicação entre
contêineres
− Confiança zero: sempre verificar; nunca confiar.
Descubra e monitore o comportamento das
comunicações de rede entre processos de contêiner
de uma maneira que possa lidar com a natureza
efêmera dos contêineres, sem depender de fatores
externos, como um endereço IP

Av. Nações Unidas, 8.501 – 16º andar
Pinheiros – São Paulo – SP
CEP 05425-070, Brasil
+(11) 3711-8200
www.mcafee.com/br
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− Detecte comunicações anormais e notifique ou
bloqueie com base nas preferências do usuário
− Detecte alterações nos padrões de comunicação
entre versões de contêineres conforme o aplicativo
evolui com o passar do tempo
− Aproveite configurações notoriamente boas como
uma maneira de proteger as cargas de trabalho,
em vez de continuar com uma notoriamente ruim

McAfee e o logotipo da McAfee são marcas comerciais ou marcas registradas da McAfee, LLC ou de suas afiliadas nos EUA e em outros países.
Outros nomes e marcas podem ser propriedade de terceiros. Copyright © 2019 McAfee, LLC. 4366_1119
NOVEMBRO DE 2019

