RESUMO DE SOLUÇÃO

McAfee MVISION Unified Cloud Edge
O serviço de segurança SASE que possibilita uma transformação de nuvem e rede

McAfee® MVISION™ Unified Cloud Edge é a malha de
segurança entre a sua força de trabalho e seus recursos
que viabiliza um acesso rápido, direto à Internet, ao eliminar
a necessidade de rotear o tráfego pelo seu data center para
fins de segurança. A proteção de dados e contra ameaças
é realizada em cada ponto de controle, simultaneamente, para
reduzir o custo da segurança e simplificar o gerenciamento.

Conecte-se conosco
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A sua transformação digital é tão rápida
e segura quanto deveria ser?

sua infraestrutura de rede tradicional, o que resulta cada vez
mais em congestionamento e lentidão.

Estamos em meio a uma transformação digital que nos
traz vantagens imensas, mas que também apresenta vários
desafios consideráveis.
■

Enquanto a força de trabalho adota um modelo de “trabalho
em qualquer lugar”, usuários de filiais conectados via VPN
e MPLS tradicionais só conseguem acessar seus recursos
críticos de Web e nuvem roteando o tráfego de volta para

■

■

Abrir o acesso a recursos corporativos por meio de
dispositivos móveis não gerenciados significa que os dados
passam a ser acessados de maneiras novas, fora do controle
da segurança de perímetro.
Ferramentas de segurança tradicionais não são capazes de
lidar com o pico de 630% em ameaças avançadas baseadas
na nuvem ou na Web.1
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Figura 1. Arquitetura de rede tradicional
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1. McAfee: “Relatório de adoção e risco
da nuvem: trabalho em casa”
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Siga o caminho mais rápido para SASE com
o MVISION Unified Cloud Edge
MVISION Unified Cloud Edge é a malha de segurança SASE que
proporciona proteção de dados e contra ameaças em qualquer
lugar, para que você possa viabilizar acesso direto à Internet,
rápido e seguro, para a sua força de trabalho distribuída.
Enquanto a transformação digital cria um incentivo para que
as organizações “trabalhem em qualquer lugar”, é fundamental
viabilizar um acesso rápido e seguro aos dados e aplicativos
internos para os trabalhadores remotos. Com acesso oferecido
de uma borda de serviço segura, você pode proteger usuários
e dados de novas maneiras, como total visibilidade sobre
tráfego de trabalhadores remotos, controle de dispositivos não
gerenciados e monitoramento de atividades nativas da nuvem.
Viabilize acesso direto à Internet roteando filiais e usuários
remotos de forma transparente através da borda de serviço

de hiperescala nativa de nuvem da McAfee — que processa
o seu tráfego para identificar acesso não autorizado, risco
aos dados e ameaças de qualquer lugar do mundo — e, em
seguida, diretamente para a nuvem, eliminando a necessidade
de rotear tráfego pelo seu data center e de volta para fora.
■

■

■

Com a transformação em um SASE entregue na nuvem,
convergindo conectividade e segurança, as organizações
podem reduzir custos e complexidades, além de aumentar
a velocidade e a agilidade da força de trabalho.
Uma arquitetura SASE oferece total visibilidade e controle
sobre os dados em cada ponto de decisão de política, seja
no endpoint, através da Web ou na nuvem.
Controles de proteção contra ameaças, que se adaptam
a mudanças em termos de risco e contexto, permitem
proteção contra até mesmo os mais sofisticados ataques
cibernéticos e perda de dados.

Data Center

Aplicativos na nuvem
Web e aplicativos
não supervisionados

Inteligência global contra ameaças obtida
de 1 bilhão de sensores

99,999% de
disponibilidade
Latência ultrabaixa
Mais de 85 PoPs globais

Gerenciados
e não gerenciados
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Local remoto

Secure Access Service Edge
(SASE) — segundo a definição
da Gartner2 — é uma estrutura
de segurança para viabilizar
uma adoção de nuvem segura
e rápida e para ajudar a
assegurar que tanto usuários
quanto dispositivos tenham
acesso à nuvem seguro
para aplicativos, dados
e serviços, em qualquer lugar
e a qualquer momento. A SASE
converge comunicação em
rede e segurança de rede em
uma única oferta fornecida
na nuvem para atender as
necessidades da transformação
de negócios, computação de
borda e mobilidade da força
de trabalho, além de minimizar
o impacto sobre segurança,
complexidade e custo.
Para saber mais sobre SASE,
clique aqui.

DLP abrangente para endpoint, nuvem e Web

de

Análise de comportamentos
de usuários e entidades (UEBA)

Aplicativos privados

SASE

Consultoria de política orientada

Figura 2. MVISION
Unified Cloud Edge

2. Gartner: “2021 Strategic Roadmap
for SASE Convergence” (Mapa
estratégico de 2021 para
convergência de SASE)
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Forneça SASE com a borda de serviço de
hiperescala do MVISION Unified Cloud Edge
e com SD-WAN
A SD-WAN (WAN definida por software) pode transformar
a sua rede com mais simplicidade, eficiência em termos de
custo e produtividade do usuário ao simplificar e acelerar as
conexões entre usuários e recursos de nuvem. No entanto,
a menos que esteja aliada a uma plataforma de segurança
de nuvem onipresente, o tráfego ainda precisa ser forçado
de volta ao data center. Porém, isso reduz a produtividade
e exige demais de um modelo de arquitetura já ultrapassado.
A borda de serviço de hiperescala da McAfee é a malha de
segurança nativa da nuvem entre a sua força de trabalho,
a infraestrutura de WAN, serviços de nuvem e a Web.
Capacidades adicionais da nossa borda de serviço incluem:
■

Mais de 60 pontos de presença (PoPs) associados
a provedores de conteúdo em pontos de intercâmbio
de Internet (IXPs) globais.

■

■

■

A capacidade de oferecer o mais rápido acesso possível
a aplicativos de nuvem, frequentemente superando o acesso
direto à nuvem.
Uma arquitetura simplificada que permite viabilizar os
padrões de acesso da sua força de trabalho — em qualquer
lugar, em qualquer aplicativo e de qualquer dispositivo.
Operação com 99,999% de disponibilidade para manter
a sua força de trabalho conectada sem perturbações.

Faça uma convergência entre SD-WAN e ZTNA com nossa
borda de serviço oferecida na nuvem para simplificar a sua
pilha de tecnologia e ter menos o que gerenciar. Desfrute
de baixa latência e escalabilidade ilimitada com uma pegada
global de nuvem e arquitetura nativa de nuvem. Ao reunir
o MVISION Unified Cloud Edge e o SD-WAN em uma solução
SASE perfeitamente integrada, as organizações podem reduzir
a complexidade e os custos, além de proporcionar uma
experiência de usuário incrivelmente rápida.
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Figura 3. Transformação da SASE
direta para nuvem com integração
entre MVISION Unified Cloud Edge
Fluxo do tráfego e SD-WAN
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Figura 4. Casos de uso da proteção de dados multivetorial do MVISION
Unified Cloud Edge
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Políticas compartilhadas de proteção de dados são impostas
em cada ponto de controle, possibilitando a você decidir
quem pode ver os seus dados e o que é possível fazer
com eles.
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Prote

A proteção de dados multivetorial da McAfee oferece proteção
abrangente para a sua força de trabalho e elimina lacunas de
visibilidade de dados. Cada ponto de controle atua como parte
de uma solução completa.

SWG

A transformação da nuvem resultou em que uma grande parte
dos dados corporativos atualmente reside e é acessada além do
perímetro de rede e fora do alcance dos controles de segurança
de dados tradicionais. A colaboração entre nuvem e terceiros
e entre serviços de nuvem, bem como o acesso por meio de
dispositivos não gerenciados e dispositivos em casa, conectados
a periféricos, criaram novos pontos cegos que costumam exigir
diversas soluções fragmentadas de proteção de dados.

O MVISION Unified Cloud Edge reúne informações sobre
eventos de incidentes de todos os pontos de controle em um
único console de gerenciamento para uma visualização unificada
do seu ambiente de proteção de dados. A visualização unificada
de classificação e gerenciamento de dados oferece resultados
de detecção consistentes e evita as lacunas de segurança da
prevenção de perda de dados (DLP) que ocorrem quando
são utilizadas múltiplas ferramentas com políticas e relatórios
desconexos. O MVISION Unified Cloud Edge viabiliza a correlação
entre incidentes de dados de todos os vetores, permitindo
que os administradores identifiquem indícios de ataques
potencialmente graves.
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Proteção de dados multivetorial: reconhecimento
de dados em cada ponto de acesso

Impede cópia para
aplicativos pessoais de
nuvem, USB, impressão,
captura de tela etc.
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Defesa contra malware avançado e ameaças
nativas da nuvem
A migração de recursos valiosos para a nuvem foi
acompanhada pelos perpetradores de ameaças. Estão
surgindo novos métodos de ataque que aproveitam os
recursos dos provedores de nuvem para “voar abaixo do
radar” enquanto buscam e roubam informações. Além disso, o
malware avançado e o código malicioso utilizados nos ataques
sem arquivo continuam sendo uma ameaça em evolução.
Novos métodos de proteção são necessários para detectar
e bloquear essas ameaças sem afetar a produtividade dos
usuários finais. O MVISION Unified Cloud Edge defende contra
ameaças nativas da nuvem, malware avançado e ataques
sem arquivo com uma variedade de capacidades tradicionais
e inovadoras de proteção contra ameaças. Essas defesas
minimizam o risco de ataque e perda de dados enquanto
a sua empresa transforma sua rede e suas ferramentas de
produtividade em serviços baseados na nuvem.
A análise de comportamentos de usuários e entidades
(UEBA) encontra ameaças que as tecnologias tradicionais
não conseguem detectar, monitorando a atividade de nuvem
em todos os seus serviços de nuvem e refinando milhões de
eventos para identificar anomalias e ameaças no seu ambiente.
Essas anomalias são correlacionadas com incidentes de DLP,
configurações de nuvem e vulnerabilidades de aplicativos
para criar uma visualização predefinida de ataques nativos da
nuvem utilizando a estrutura MITRE ATT&CK.
Qualquer malware que tente penetrar nos seus endpoints
encontrará um caminho de inspeção rigoroso e de alta
velocidade que inclui a área restrita (sandbox) de emulação em
tempo real mais precisa do mercado. Em situações nas quais
os ataques descartam o malware em prol de explorações de
dia zero que aproveitam comandos do sistema operacional ou
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código de sites, os usuários entram automaticamente em uma
sessão do Remote Browser Isolation, possibilitando o uso pleno
da Web com nenhuma possibilidade de infecção.

Reputação
Inteligência global contra ameaças
Antimalware

Sandbox
de emulação
Seguro

Arriscado

Remote Browser
Isolation
Filtragem
de conteúdo

Varredura de DLP
Controles de atividade
Restrição de locatário

Figura 5. Proteção contra ameaças do MVISION Unified Cloud Edge,
incluindo Remote Browser Isolation

Além disso, todos os eventos do MVISION Unified Cloud Edge
podem ser compartilhados com o MVISION XDR ou soluções
de SIEM de terceiros para capacitar as equipes de operações
de segurança.
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MVISION Private Access — Primeiro ZTNA
confidencial com reconhecimento de dados
do mercado
É importante para os usuários ter acesso a aplicativos privados,
internos à rede, que frequentemente contêm informações
confidenciais. Redes privadas virtuais (VPNs) costumam ser
utilizadas para isso, mas sofrem problemas de desempenho
e expansibilidade, além de dificultarem a imposição de controles
rígidos de segurança. Embora as soluções tradicionais de
acesso a rede com confiança zero (ZTNA) ofereçam acesso
direto e rápido a ativos privados enquanto empregam
políticas de acesso dinâmico granular que evitam o excesso
de compartilhamento ou o movimento lateral, elas carecem
dos controles rígidos de proteção de dados necessários para
proteger os dados confidenciais hospedados nesses ativos.
O MVISION Private Access protege o acesso a aplicativos
privados, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo, além
de controlar a colaboração de dados com prevenção de perda
de dados (DLP) integrada. O MVISION Private Access realiza
avaliações contínuas do risco dos dispositivos conectados por
meio de derivação das informações aprimoradas sobre postura
através da tecnologia de segurança de endpoint da McAfee,
oferecendo acesso incrivelmente rápido, com “privilégios
mínimos”, a aplicativos privados através de uma borda de
serviço de hiperescala nativa da nuvem.
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MVISION Cloud Firewall — Proteja todo o tráfego
fora da Web para sites e usuários remotos
A proliferação de usuários e sites remotos desafiou os
profissionais de segurança a proteger o tráfego fora da Web
e fora da nuvem. O desvio de cada conexão para data centers
centralizados para fins de inspeção de segurança resulta em
latência na rede, afetando o desempenho do usuário.
O MVISION Cloud Firewall estende as capacidades de firewall
de nova geração (NGFW) aos usuários remotos por meio de
um modelo de serviço fornecido via nuvem, protegendo pontos
locais de acesso à Internet em todas as portas e protocolos.
A solução inclui um mecanismo sofisticado de política que
oferece conscientização contextual e um sistema de prevenção
de intrusões (IPS) de nova geração com maior eficácia, além de
proporcionar visibilidade sobre o tráfego de ponta a ponta para
otimização e diagnóstico de problemas de rede. A solução age
de forma combinada com o MVISION eXtended Detection and
Response (XDR) para bloquear ameaças de malware com um
alto grau de precisão.
O MVISION Private Access e o MVISION Cloud Firewall
convergem com o MVISION Unified Cloud Edge, oferecendo às
organizações uma solução de Secure Access Service Edge (SASE)
abrangente, fornecida via nuvem, para acelerar a transformação
de seus negócios.
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MVISION Unified Cloud Edge: o serviço de segurança SASE que possibilita uma transformação
de nuvem e rede

Saiba mais
Para saber mais, visite
www.mcafee.com/unifiedcloudedge
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custos e complexidades.

Aplicativo privado

teção contra am
Pro
ea
ça

Transformação na
segurança de nuvem

Web e aplicativos
não supervisionados

da

de

serv

Gerenciados
e não gerenciados

iç o d e hip

Sede

ere

sc

al

a

Local remoto

Transformação
de rede
Viabilize acesso direto à
Internet para os seus sites
e usuários remotos. Pare de
enviar tráfego de volta para
o seu data center e, em vez
disso, conecte-se a uma
borda de serviço de
hiperescala fornecida
na nuvem, de qualquer
lugar do mundo.

Transformação na segurança de nuvem
Minimize o risco no seu empreendimento distribuído com uma borda de serviço fornecida na nuvem que proporciona acesso
rápido e seguro a recursos de qualquer lugar do mundo, proporcionando proteção de dados e contra ameaças simultaneamente
para reduzir custos e complexidades.

Transformação de rede
Viabilize acesso direto à Internet para os seus sites e usuários remotos. Pare de enviar tráfego de volta para o seu data center e,
em vez disso, conecte-se a uma borda de serviço de hiperescala fornecida na nuvem, de qualquer lugar do mundo.

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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