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Proteção de aplicativos nativos
da nuvem com o MVISION CNAPP
Todas as empresas estão passando por uma transformação digital. A maioria das
empresas está aproveitando a agilidade e a velocidade de inovação da nuvem
pública, unicamente ou em conjunto com seus data centers privados. Essas
empresas precisam de uma arquitetura simplificada, que lhes permita superar
o custo e a complexidade da colcha de retalhos de produtos pontuais e se beneficiar
do ecossistema nativo da nuvem — sem grandes investimentos em ferramentas
ou desenvolvedores qualificados.
O McAfee® MVISION Cloud Native Application Protection Platform (MVISION CNAPP)
estende a proteção de dados do McAfee® MVISION Cloud. Ele oferece tanto
prevenção de perda de dados (DLP) quanto detecção de malware para fins de
prevenção de ameaças, governança e conformidade. O MVISION CNAPP aborda de
forma abrangente os requisitos desse novo mundo dos aplicativos nativos da nuvem,
melhorando os recursos de segurança e reduzindo o custo total de propriedade da
segurança na nuvem.
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Introdução ao MVISION Cloud Native
Application Protection Platform
O MVISION CNAPP é a primeira plataforma do setor
a considerar o contexto dos dados e aplicativos em uma
convergência exclusiva entre gerenciamento da postura
de segurança na nuvem (CSPM) para infraestrutura de
nuvem pública e plataformas de proteção de cargas
de trabalho na nuvem (CWPP) para proteger cargas
de trabalho, incluindo máquinas virtuais, contêineres
e funções sem servidor.
Segundo a Gartner, “Há sinergia na combinação das
capacidades de CWPP e CSPM e vários fornecedores
estão seguindo essa estratégia. Essa combinação
criará uma nova categoria de CNAPPs que poderá
fazer varreduras em cargas de trabalho e configurações
durante o desenvolvimento e proteger cargas de
trabalho e configurações durante a execução.”1
CSPM é uma classe de ferramentas de segurança
que possibilita o monitoramento de conformidade,
integração de DevOps, resposta a incidentes, avaliação
de riscos e visualização de riscos. Segundo a Gartner,
“Quase todos os ataques bem-sucedidos contra serviços
de nuvem resultam de erros, mau gerenciamento e má
configuração pelo cliente. Os líderes em gerenciamento
de riscos e segurança devem investir em ferramentas
e processos de gerenciamento da postura de segurança
na nuvem para identificar e corrigir esses riscos, proativa
e reativamente.”2

CWPPs são soluções de proteção de segurança
centradas em cargas de trabalho, normalmente com
base em agentes. Elas atendem os requisitos específicos
de proteção de cargas de trabalho de servidor nas
modernas arquiteturas de data center híbrido que se
estendem ao âmbito local, a máquinas físicas e virtuais
e a múltiplos ambientes de infraestrutura como
serviço (IaaS) de nuvem pública. Isso inclui suporte
para arquiteturas de aplicativo baseadas em contêineres.
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Figura 1. MVISION CNAPP — Em detalhes.
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Componentes do MVISION CNAPP
O MVISION CNAPP oferece cinco componentes principais:

MVISION CNAPP: Cloud Native Application Protection Platform
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Figura 2. Os cinco elementos do MVISION CNAPP.

1. Identificação: descubra e priorize com base
no risco

■

A capacidade de descobrir, classificar e priorizar
riscos de forma abrangente entre dados, aplicativos
e provedores de nuvem pública.
■
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Obtenha visibilidade sobre dados regulados
ou confidenciais armazenados em serviços de
armazenamento em nuvem, como Amazon S3, Azure
Blob Storage e GCP Cloud Storage. Realize varreduras
solicitadas para identificar arquivos maliciosos ou
colocar automaticamente em quarentena arquivos
que contenham dados protegidos.
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■

Detecte configurações de segurança incorretas
e corrija desvios em plataformas IaaS, bem como em
serviços populares de contêineres, como Amazon EKS,
ECS, AWS Fargate, Azure Kubernetes Services e Google
Kubernetes Engine.
Dimensione a segurança e capacite as equipes de
desenvolvimento, operações e arquitetura. Identifique
aplicativos arriscados e forneça feedback quase em
tempo real sobre resolução de incidentes e exposição
não intencional a riscos.
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2. Construção e distribuição: “shift left”
e DevSecOps

■

A capacidade de proteger contra desvios de configuração
e oferecer avaliações de vulnerabilidades enquanto a
infraestrutura está sendo “construída na forma de código”.
■

■

■

Integre segurança na cadeia de CI/CD para detectar
e corrigir proativamente configurações inseguras,
vulnerabilidades de software ou alterações em
configurações outrora seguras.
Automatize verificações e controles de segurança
em diversos estágios ao longo da cadeia de código,
acelerando e simplificando a resolução de problemas
de segurança.

■

Descubra comunicações entre aplicativos baseadas
em configurações reconhecidamente corretas para
proteger o comportamento de cargas de trabalho
e contêineres complexos e dinâmicos. Isso inclui
determinar padrões de referência em termos do
comportamento de um aplicativo em um ambiente
controlado e, em seguida, utilizar essa referência
como um parâmetro do que é aceitável na produção.
Proteja aplicativos nativos da nuvem com recursos
como listas ativas de permissões, monitoramento
de arquivos e fortalecimento do sistema operacional
com capacidades de imposição dinâmica para prevenir
a execução não autorizada de código vulnerável
em aplicativos.

Viabilize um dimensionamento em escala corporativa
aplicando práticas líderes do setor, como imutabilidade
de infraestrutura e cadeia de imagens de referência,
para incorporar segurança em imagens de cargas de
trabalho com controles, como o Center for Internet
Security (CIS) Benchmarks para Linux e Windows.

3. Tempo de execução: confiança
comportamental zero
A possibilidade de criar uma política de confiança
zero baseada em observação comportamental
com segmentação de serviços e aplicativos.

Figura 3. MVISION CNAPP: visualização resumida da priorização orientada por risco.
4

Proteção de aplicativos nativos da nuvem com o MVISION CNAPP

RESUMO DE SOLUÇÃO

4. Operação: estenda a MITRE ATT&CK às
ameaças de nuvem e ao SOC

■

A capacidade de detectar e corrigir ameaças nativas
da nuvem por meio de mapeamento com a estrutura
MITRE ATT&CK.
■

■

■

Capacite o centro de operações de segurança (SOC)
mapeando ameaças nativas da nuvem com a estrutura
MITRE ATT&CK para correção proativa.

■

Faça um gerenciamento granular de permissões em
toda a infraestrutura de nuvem. Ajude a identificar
permissões de usuário, contas inativas e acesso
inadequado. Bloqueie usuários arriscados, revogue
o acesso e imponha autenticação adicional.
Cumpra requisitos de auditoria e automatize controles
de segurança para cargas de trabalho, dados
e armazenamento.

Visualização do tráfego no fluxo de rede para
proporcionar visibilidade granular, detectar tráfego de
rede suspeito ou malicioso e utilizar informações sobre
ameaças para eliminar falsos positivos.
Viabilize uma proteção ativa e proativa contra ameaças
identificando contas comprometidas, ameaças internas,
ameaças associadas a usuários privilegiados e malware
utilizando como base modelos automatizados, políticas
predefinidas ou regras e limiares personalizados.

5. Proteção: permissões, dados e conformidade
contínua
A capacidade de assegurar conformidade contínua
e a continuidade dos negócios.
■
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O MVISION CNAPP oferece a cobertura de uma
conformidade contínua, possibilitando que empresas
rastreiem seus aplicativos e plataformas nativos da
nuvem em relação a estruturas regulatórias, como
os padrões PCI-DSS, HIPAA, NIST 800-53 e GDPR.
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Figura 4. MVISION CNAPP: visualização de serviços individuais.
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Em resumo
Para que os aplicativos existentes obtenham a agilidade,
a expansibilidade, a resiliência e a redução de custos
inerentes à computação nativa da nuvem, as empresas
precisam mudar, de projetos de realocação (“lift-andshift”) para uma estratégia modernizada de migração
para a nuvem. O MVISION CNAPP combina capacidades
de segurança utilizando as mesmas políticas contra
ameaças e de proteção de dados do MVISION Cloud para
melhorar a conformidade enquanto simplifica e acelera
a adoção de aplicativos nativos da nuvem.
Para obter mais informações, visite
McAfee.com/CNAPP ou convide-nos para
uma demonstração em McAfee.com/demo.
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