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Múltiplos agentes de segurança de endpoint, distribuições de produtos isolados e diversos
consoles de gerenciamento são uma abordagem insustentável para a segurança de endpoint.
São necessárias demasiadas etapas manuais para se distribuir, investigar ou fazer alterações
dentro de tais ambientes. Ninguém deveria depender de seis ou sete ferramentas de
gerenciamento e agentes de software para proteger endpoints — e agora não precisa mais.
Agora é hora de fazer o upgrade para o McAfee® Endpoint Security (ENS). Ele é nossa
plataforma de segurança moderna, nativa na nuvem, com defesas mais eficientes, precisas
e avançadas que se integram com nossa solução de EDR que tem a nuvem como prioridade.

McAfee Endpoint Security
A mais completa e proativa de
nossas soluções de segurança
de endpoint.
■

McAfee® MVISION EDR

■

McAfee® MVISION Insights

■

McAfee® MVISION ePO

Veja a seguir cinco razões pelas quais você deve considerar uma migração do seu
ambiente de endpoint para o ENS.
1. D
 esfrute das vantagens da segurança nativa
na nuvem
O McAfee Endpoint Security utiliza insights sobre
ameaças em tempo real, análise comportamental e
contramedidas de segurança baseadas na nuvem para
uma defesa contra ameaças altamente eficiente e com
pouca demanda de recursos. Após migrar para o ENS,
você pode gerenciar o seu ambiente com um console
baseado em SaaS e aproveitar defesas baseadas
na nuvem, como autoaprendizagem e inteligência
artificial. Isso significa que é possível eliminar custos de
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operações e manutenção de infraestrutura associados
ao gerenciamento no local, detectar mais ameaças de
dia zero com análise comportamental e continuar a sua
jornada rumo à nuvem com soluções integradas de EDR,
CASB e Unified Cloud Edge.

Detecção e resposta
baseada em nuvem,
leve e integrada

Visibilidade total sobre
todos os usuários,
dispositivos e serviços
de nuvem

Preteja os dados do
dispositivo à nuvem
e previna ameaças
nativas na nuvem

Conecte-se conosco
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2. Capacidades avançadas

3. Melhor visibilidade

E se você não estiver pronto para ferramentas mais
avançadas que se integram com o ENS? Você ainda pode
obter capacidades cruciais de defesa e correção avançadas
fazendo um upgrade que pode ter um efeito imediato.

O tempo é crucial na investigação de uma ameaça. Reunir
dados de múltiplas fontes e consoles e classificá-los por
meio de alertas aumenta a janela de vulnerabilidade
para os atacantes. Esse ônus pode ser eliminado, graças
à combinação do ENS com o MVISION ePO, que oferece
excelente visibilidade, incrementa a produtividade da TI,
simplifica as operações, unifica a segurança e reduz os
custos. O MVISION ePO também reduz a possibilidade
de erros e permite à sua equipe de segurança gerenciar
a segurança de maneira mais eficiente e com mais
eficácia estando em qualquer lugar — tudo isso através
de um único painel. A triagem é ainda orientada pelas
ferramentas de visualização de dados que priorizam as
ameaças segundo sua gravidade, para que você possa
investigar rapidamente as ameaças detalhadamente.

O ENS vem com uma análise comportamental que
revela ameaças e suas tentativas de evasão de detecção
observando suas ações, e não apenas sua aparência.
As ameaças podem tentar se esconder, mas seus
comportamentos maliciosos persistem e o ENS as revela
e condena com base neles. Uma outra capacidade
é a contenção dinâmica de aplicativos, que evita arquivos
e processos suspeitos contendo-os no endpoint antes
que a ameaça possa comprometer os seus sistemas.
Além disso, o recurso aprimorado de correção permite
devolver um sistema afetado por ransomware ao estado
mais recente de bom funcionamento — o que evita
a restauração demorada de uma imagem de disco.
Ao aproveitar essas capacidades avançadas, você pode
eliminar a necessidade de camadas de ferramentas de
segurança que aumentam os custos e os falsos alertas.
Nossa plataforma de endpoint simplificada prepara
os seus sistemas para o futuro, com investigações
orientadas por inteligência artificial e autoaprendizagem
para obter uma eficácia líder no setor.

Detecte até 60% mais
ameaças avançadas
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Chega de restauração de imagens
e recuperação manual, graças
à correção automática aprimorada
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Uma outra vantagem do upgrade para o ENS é que você
estará preparado para distribuir o MVISION EDR, o qual
introduz monitoramento contínuo do seu ambiente.
Investigações são realizadas por meio de uma ferramenta
exclusiva, orientada por inteligência artificial, que elimina
a fadiga decorrente do grande volume de alertas e ajuda
a abreviar as investigações, de horas para minutos.
Finalmente, o ENS está pronto para o MVISION
Insights, que oferece inteligência proativa e decisiva
para os administradores. Com o MVISION Insights, os
administradores podem substituir a abordagem reativa
do “apagar de incêndios” por um fortalecimento proativo
dos endpoints assim que uma nova tática de ameaça
despontar em qualquer lugar do mundo.

Analistas do setor
afirmam que o McAfee
ENS e o software ePO
são a razão pela qual
muitas organizações
compram com a McAfee
e permanecem com ela.

Mais investigações, de
horas para minutos
83% ou mais de redução
nos tempos de resposta
a incidentes1
Dados alinhados com
a estrutura MITRE ATT&CK
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4. Mais eficiência

5. Recomendado pelos seus pares

Ambientes complexos sobrecarregam administradores,
usuários e endpoints. Porém, com o ENS, você vai
gerenciar menos e se concentrar mais no que realmente
importa, graças a uma única plataforma e a um único
agente utilizados para distribuir e gerenciar múltiplas
defesas. O uso de um único console de gerenciamento
em vez de múltiplos produtos individuais integra as
suas capacidades e reduz o tempo necessário para
o gerenciamento de políticas.

Certamente, qualquer fornecedor de segurança pode
citar uma razão para você comprar ou acreditar no valor
de seu produto. Nós acreditamos que procurar a opinião
de quem usa o produto e convive com ele é uma
abordagem melhor para demonstrar o valor do ENS.

Nossa plataforma foi desenvolvida de maneira que
soluções adicionais futuras possam ser integradas
e acrescentadas facilmente, em vez de exigir que
você distribua e mantenha mais um produto
autônomo específico.

34%

Interface de usuário 34% mais rápida

48%

Instalação 48% mais rápida

50%

Utilização de memória pela CPU até 50% melhor

8 minutes

Redução do tempo de correção para
uma média de 8 minutos

50%

Menos processos em uso

Essa eficiência se traduz em investigações mais eficazes
e, dependendo do seu ambiente, você pode reduzir
a duração das varreduras de minutos para segundos.
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O número de distribuições do ENS está aumentando,
o que é evidenciado pelo crescimento do nosso
lançamento mais recente para mais de um milhão de
endpoints por mês. Nossos usuários têm o ENS instalado
em diversos formatos físicos de endpoints ATM/POS,
vários ambientes de sistemas de controle industrial
e computadores pessoais de usuários finais tradicionais,
para citar apenas alguns exemplos.

“A migração do VSE para o ENS foi
importante e, graças ao software ePO,
ocorreu sem problemas em comparação
com fazer as coisas localmente no
endpoint. A extensão de migração do
ePO converteu nossas regras do VSE em
um formato adequado para o ENS, o que
nos poupou tempo e trabalho.”
— Administrador de endpoints de uma grande escola pública

O que a sua equipe
poderia fazer com
40 horas a menos
despendidas na sua
distribuição atual de
proteção de endpoint?
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Conclusão
Se você está sobrecarregado pela sua atual distribuição
de segurança de endpoint, se pretende mover mais
do seu ambiente para a nuvem ou se é um usuário da
McAfee que deseja ferramentas de defesa e resposta
contra ameaças avançadas de dia zero, a resposta
é o McAfee Endpoint Security. O McAfee Endpoint
Security coleta insights sobre ameaças de múltiplas
camadas de engajamento, utilizando um único agente
de software para eliminar redundâncias causadas por
múltiplos produtos separados. O resultado é uma
abordagem integrada de segurança de endpoint que
elimina redundâncias e correlação manual de ameaças.
Em suma, nós vemos mais, protegemos mais e oferecemos
a mais sólida inteligência global contra ameaças.
Pronto para migrar? Comece em
www.mcafee.com/movetoens.

1. h
 ttps://www.mcafee.com/enterprise/pt-br/assets/case-studies/cs-californiadepartment-water-resources.pdf
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Sobre a McAfee
A McAfee é a empresa de segurança cibernética do
dispositivo à nuvem. Inspirada pelo poder do trabalho
em equipe, a McAfee cria soluções que tornam
nosso mundo um lugar mais seguro para empresas
e consumidores. Ao criar soluções que operam
com produtos de outras empresas, a McAfee ajuda
as empresas a orquestrar ambientes cibernéticos
verdadeiramente integrados, onde a proteção,
a detecção e a neutralização de ameaças ocorrem de
forma simultânea e colaborativa. A McAfee protege
todos os dispositivos dos clientes para que eles tenham
segurança em seu estilo de vida digital, tanto em casa
quanto em trânsito. Com sua iniciativa de trabalhar
ao lado de outras empresas de segurança, a McAfee
lidera os esforços de unificação contra os criminosos
cibernéticos. O resultado? Todos saem ganhando.
www.mcafee.com/br

Av. Nações Unidas, 8.501 – 16º andar
Pinheiros – São Paulo – SP
CEP 05425-070, Brasil
www.mcafee.com/br
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