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Introdução 
Os profissionais de TI e segurança sabem que o cenário de ameaças é dinâmico. 
A cada dia, os invasores estão ficando mais espertos e criando novas técnicas para 
evitar a detecção. Como os ataques na memória e sem programas maliciosos 
representam 72% das violações atualmente,1 o antivírus (AV, pela sigla em inglês) 
tradicional não é mais suficiente para garantir a segurança dos sistemas. Na verdade, 
menos de um terço das organizações acredita que o antivírus tradicional pode 
impedir os ataques avançados de ransomware tão comuns nos dias de hoje.2

Para combater essa situação de maior risco, muitas organizações estão 
adicionando mais produtos à pilha de segurança existente, o que aumenta o custo 
e a complexidade dos ambientes. Atualmente, 60% das organizações estão usando 
pelo menos 25 ferramentas de segurança cibernética diferentes para gerenciar, 
investigar e responder às ameaças de segurança.3 Infelizmente, essa complexidade 
não traz eficácia, por vários motivos.

1. Muitos silos
Ter várias soluções não será suficiente se elas não tiverem a capacidade de operar 
em conjunto. Quando têm várias ferramentas de segurança, as organizações 
trabalham com dados, sistemas e consoles que operam isoladamente. Caso elas 
tenham que fazer uma investigação, os profissionais precisarão trabalhar com 
conjuntos de dados distintos de várias soluções de segurança. É uma tarefa árdua 
e demorada que não fornece informações suficientes do contexto do incidente.

2. Gerenciamento complicado
A variedade de sistemas e produtos é um fardo para os profissionais de TI 
e segurança. É desnecessariamente complexo e requer muito treinamento. Na 
verdade, mais de 50% das organizações que implantam mais de 50 soluções de 
segurança definem sua orquestração de segurança como “muito desafiadora” 
e, por isso, quase metade (49%) dos alertas legítimos não são corrigidos.4 Isso 
gera risco significativo para a organização, pois as pessoas gastam menos tempo 
no que realmente importa.

3. Impacto no desempenho de endpoints
A execução de vários sistemas é desgastante para os endpoints. Quanto mais 
agentes são adicionados aos endpoints, mais lentos eles se tornam. As varreduras 
de antivírus e outros modelos de proteção requerem alto poder de processamento 
e, se ocorrer algum problema, a visibilidade limitada fornecida por esses sistemas 
esgotará completamente a capacidade de produção, especialmente se for 
necessário recriar a imagem das máquinas. Alguns usuários simplesmente 
desligarão a segurança de endpoints, uma situação que, na melhor das hipóteses, 
os coloca em não conformidade e, na pior, abre a porta para uma violação grave.

A maioria das equipes de TI e segurança tem dificuldade para contratar pessoal  
de segurança com qualificação suficiente. Dentre os profissionais de segurança 
cibernética, 32% acreditam que sua organização está tomando as medidas necessárias 
para lidar com o impacto da contínua escassez de habilidades em segurança 
cibernética.5 Além disso, os profissionais que executam várias soluções fragmentadas 
geralmente distribuem muito sua equipe limitada, o que acabam impedindo um 
resultado eficaz. Com um mercado tão escasso, os recursos qualificados precisam  
estar altamente focados nas principais atividades de segurança, sem a sobrecarga  
das tentativas de reunir informações de vários sistemas distintos.

As equipes de TI e segurança têm atribuições diferentes, o que contribui ainda  
mais para esses desafios de alocação de pessoal. Com muita frequência, esses 
profissionais se veem diante do dilema entre adicionar ou não uma nova ferramenta 
de segurança. Os profissionais de TI estão focados no desempenho das máquinas 
e na produtividade dos usuários finais, enquanto os profissionais de segurança se 
preocupam em ter as informações e o controle corretos para impedir ataques 
e manter os dados protegidos.
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 “Um de nossos objetivos era 
consolidar nossos produtos 
de segurança. O VMware 
Carbon Black conseguiu 
reunir vários sistemas em 
um. O acompanhamento 
das ameaças mais recentes 
o tornou um diferencial em 
relação às outras soluções 
que analisamos."

WILLIAM BOCASH 
GERENTE DE TI
STONEWALL KITCHEN

Quando a equipe de segurança deseja adicionar uma nova ferramenta que requer 
a implantação de um novo agente, a TI muitas vezes se opõe, exigindo que a equipe 
de segurança substitua um agente existente ou prepare um argumento convincente 
que justifique o valor que o novo produto proporcionará à empresa. Esse tipo de 
negociação pode se transformar em uma disputa política entre os dois 
departamentos e, por fim, causar um impacto negativo nas funções de ambos.

A conclusão é a seguinte: os profissionais de TI e segurança querem fazer mais, 
porém, suas ações são limitadas pela equipe, pelos recursos e pelo impacto que 
a adição de mais ferramentas e agentes terá em seus endpoints.

As organizações precisam de uma solução mais simples e flexível, capaz de remover 
o atrito entre os departamentos de TI e segurança, unindo todas as equipes de uma 
empresa em torno de uma fonte confiável comum. Elas precisam de uma solução 
fácil de configurar e usar, flexível o suficiente para oferecer suporte a uma ampla 
gama de serviços de segurança de endpoints, personalizável o suficiente para 
atender às necessidades específicas de cada organização e fácil de dimensionar 
para atender às suas necessidades e maturidade de segurança, tudo isso sem que 
seja preciso a adição de novos agentes, implantações ou treinamentos.

VMware Carbon Black Cloud
Segurança de endpoints consolidada e simplificada
Na VMware, entendemos o estado atual da segurança de endpoints e criamos uma 
solução capaz de atender de maneira única às necessidades atuais.

O VMware Carbon Black Cloud™ é uma plataforma de proteção de endpoints (EPP, 
pela sigla em inglês) nativa da nuvem que combina o fortalecimento inteligente do 
sistema e a prevenção de comportamentos, ambos necessários para manter as 
ameaças emergentes sob controle, usando um agente leve e um console fácil de 
usar. Em vez de implantar vários produtos, cada um com suas próprias configurações 
e políticas, esta solução oferece vários recursos de segurança por meio de uma 
plataforma comum fornecida na nuvem que compartilha um único sensor, console 
de nuvem e conjunto de dados. Quando os requisitos mudam, a adição de novos 
serviços é rápida e fácil, o que elimina a necessidade de fazer novos investimentos 
em CapEx ou implantar novos agentes.

A plataforma é integrada a um conjunto de dados de endpoints abrangente que 
pode ser usado e compartilhado entre ferramentas e serviços, sejam eles fornecidos 
pela VMware ou por outros fornecedores. Isso cria uma fonte confiável única 
e adiciona contexto à segurança de modo geral. Essa plataforma foi criada tendo 
em mente que as necessidades de segurança aumentam e mudam à medida que 
o cenário de ameaças evolui.

Nosso diferencial: técnicas de análise comportamental
Uma câmera de vigilância no endpoint
Na VMware, nos concentramos em compreender os padrões de comportamento 
dos invasores, o que nos permite detectar e impedir ataques inéditos em tempo real. 
Como um ataque sem arquivo pode ser evitado sem a compreensão de como foi 
executado? Como algo que não foi visto anteriormente pode ser reconhecido apenas 
com dados históricos de ataques? Para fornecer a melhor segurança, é importante 
entender como os invasores operam. É por isso que a análise comportamental está 
na base de tudo o que fazemos.

Para permitir essa análise, coletamos dados abrangentes de endpoints. Os dados 
avançados e a ampla visibilidade que eles fornecem são a base para uma forte 
segurança de endpoints.

O VMware Carbon Black Cloud é único. A maioria das soluções de segurança de 
endpoints começa a registrar dados apenas quando determinam que uma atividade 
é suspeita. Esse enfoque geralmente negligencia atividades anteriores que são 
essenciais para determinar a causa principal. Quando surge um problema, seja  
com a segurança de endpoints ou a higiene da TI, é difícil investigar rapidamente 
o problema ou obter informações sobre novos padrões de ataque. Em 
contrapartida, esta plataforma observa continuamente a atividade do endpoint, 
independentemente de parecer boa ou ruim, e analisa os comportamentos. Isso 
fornece aos profissionais de segurança o contexto e a confiança de que precisam 
para defender seus sistemas.
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200 terabytes de dados de 
endpoints são analisados na 
nuvem. Isso equivale a 13 vezes 
o número de iMessages 
processados.

500 bilhões de eventos de 
segurança são analisados 
diariamente. Isso equivale 
a 150 vezes o número de 
pesquisas do Google no 
mesmo período.

A VMware passou quase uma década desenvolvendo e refinando a capacidade de 
coletar com confiança, analisar com economia e armazenar com segurança grandes 
quantidades de dados, sem interromper a rede. Aproveitando o poder da nuvem, 
somos capazes de analisar mais de 200 terabytes de dados de endpoints e mais 
de 500 bilhões de eventos de segurança diariamente. Isso representa 13 vezes 
o número de iMessages processados e 150 vezes o número de pesquisas do Google 
no mesmo período. Essas técnicas de análise avançadas potencializam os vários 
serviços de segurança de endpoints oferecidos na plataforma nativa da nuvem.

Nosso diferencial: proteção superior
Evite mais ataques, retome o controle sobre os endpoints  
e preocupe-se menos
Nosso enfoque exclusivo oferece uma vantagem quando o assunto é a proteção  
de endpoints. Ao analisar os padrões de comportamento dos invasores, o VMware 
Carbon Black Cloud pode interromper os ataques, quer tenham sido vistos antes ou 
não, e mostra como eles evoluíram ao longo do tempo. Essa visibilidade nos permite 
detectar novas formas de ataque, desenvolver constantemente nossas defesas de 
segurança e fornecer controle personalizável da postura de segurança aos nossos 
clientes. Dessa forma, as organizações podem se preparar para o futuro contra 
adversários que estão constantemente desenvolvendo seus métodos.

Aplicamos o aprendizado de máquina e os modelos comportamentais para analisar 
dados de endpoints e descobrir atividades maliciosas, a fim de impedir todos os tipos 
de ataques antes que eles atinjam sistemas essenciais. A análise de transmissões 
é derivada do processamento de fluxo contínuo de eventos, uma técnica implementada 
por anos em vários setores, da detecção de fraude de cartão de crédito à negociação 
de alta frequência. Ao concentrar-se na análise comportamental contínua, em oposição 
às detecções pontuais, a plataforma pode reconhecer quando uma série de ações que 
ocorreram ao longo do tempo é suspeita. A plataforma bloqueia ataques de malware  
e ataques sem programas maliciosos, incluindo os que aproveitam softwares em boas 
condições para realizar ações maliciosas. Por exemplo, um ataque que utiliza um 
intérprete de comando como o PowerShell para localizar e criptografar todos os 
arquivos no disco pode ser executado de modo inteiramente remoto, sem que um 
arquivo ignore qualquer forma de prevenção com base em assinatura. No entanto,  
o processo que executa os comandos ainda exibirá padrões de comportamento 
semelhantes ao ransomware, que serão detectados e interrompidos. As plataforma  
lida com os padrões e indicadores de ameaças invisíveis aos antivírus tradicionais  
e de aprendizado de máquina analisando a causa principal dos ataques e, em seguida, 
aplicando esse conhecimento para fazer uma melhor previsão dos ataques futuros.

O VMware Carbon Black Cloud oferece proteção pronta para uso (para aqueles que 
desejam configurá-la uma vez e não se preocupar mais) e a opção de políticas 
altamente personalizáveis. Isso permite que as organizações interrompam ataques 
futuros abordando especificamente lacunas ou pontos cegos. Os profissionais de TI 
e segurança podem criar políticas de controle personalizadas para grupos de 
trabalho individuais em seu ambiente, controlar a frequência de atualização, definir 
exatamente quais tipos de processos podem ou não ser executados e estabelecer 
como a execução não confiável será tratada. Por exemplo, aplicativos desconhecidos 
podem ter sua operação totalmente negada ou podem ser executados, mas não ter 
permissão para estabelecer conexões de rede ou chamar intérpretes de comando. 
Esse nível de controle detalhado garante que os profissionais que precisam de 
controle específico sobre suas máquinas o terão e, ainda assim, conseguirão impedir 
ataques avançados. Ao se proteger os endpoints, é importante reconhecer que 
existem muitas maneiras de coletar a inteligência de detecção de ameaças e utilizar 
todas as fontes disponíveis. Mais de 75 dos principais fornecedores de resposta 
a incidentes do mundo usam o VMware Carbon Black para investigar violações 
diariamente, fornecendo informações sobre os ataques mais recentes. A unidade de 
análise de ameaças dedicada do VMware Carbon Black aproveita essas informações 
e investiga detalhadamente as tendências de ataque atuais, garantindo que nossas 
técnicas de análise estejam sempre atualizadas e em evolução para oferecer 
proteção contra ataques emergentes. Além disso, nossos clientes têm acesso a uma 
comunidade de usuários de mais de 30.000 especialistas em segurança, na qual os 
membros interajam entre si e recebem as mais recentes informações e inteligência 
de detecção.
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Nosso diferencial: visibilidade acionável
Elimine as suposições e feche as lacunas de segurança com rapidez
O VMware Carbon Black Cloud torna possível identificar ameaças emergentes, 
priorizar os ataques mais críticos e fornecer visibilidade detalhada da cadeia de 
ataques para ajudar os profissionais a compreender, investigar e corrigir os 
ataques rapidamente.

Embora os conjuntos de ferramentas fragmentadas possam dificultar o entendimento 
completo do que está acontecendo nos endpoints, o que obriga os profissionais 
a reunir as informações necessárias de vários lugares, nossa plataforma oferece  
uma imagem abrangente do que ocorreu no passado e do que está acontecendo no 
presente. Com o poder da TI abrangente, os profissionais de segurança têm uma ampla 
visibilidade do estado de seus endpoints, o que elimina lacunas e pontos cegos, acelera 
investigações e correções e reduz significativamente o tempo de espera.

Essa visibilidade é benéfica para todos os profissionais de segurança e é especialmente 
valiosa para caçadores de ameaças e responsáveis pela resposta a incidentes, que 
precisam de acesso rápido e claro aos dados para investigar, perseguir proativamente 
e corrigir ameaças. Nosso enfoque permite que investigações que geralmente levam 
dias ou semanas sejam concluídas em poucos minutos. Os sofisticados recursos de 
detecção combinam informações personalizadas sobre ameaças na nuvem, listas de 
observação automatizadas e integrações com o restante da pilha de segurança para 
dimensionar a perseguição com eficiência em toda a empresa.

O rápido processo de pesquisa/zoom da plataforma, com árvores e linhas do tempo, 
proporciona uma compreensão abrangente de como um ataque foi executado. 
É fácil descobrir em minutos o destino exato de um invasor, o que ele fez e a causa 
principal, a fim de eliminar rapidamente as lacunas da defesa. Com investigação 
e correção remotas de qualquer endpoint, em qualquer lugar, os profissionais de 
segurança podem reduzir o envolvimento da TI, eliminando a criação de novas 
imagens e tíquetes de suporte desnecessários.

Para aumentar e complementar os dados de eventos do sistema operacional coletados 
continuamente, a plataforma oferece ferramentas para reunir informações adicionais 
que não podem nem devem ser coletadas de modo contínuo. Os recursos de auditoria  
e correção em tempo real possibilitam que as equipes de segurança e TI avaliem  
e alterem o estado do sistema com mais rapidez e facilidade para proteger seu 
ambiente contra as ameaças mais relevantes. Essa capacidade de criar consultas 
personalizadas mostra detalhes precisos sobre o estado atual de todos os dispositivos  
e cargas de trabalho, dentro e fora da rede. Os profissionais podem, então, agir com 
base nessas informações isolando os sistemas infectados para evitar o movimento 
lateral, criando um Secure Shell remoto para qualquer endpoint, coletando  
e armazenando dados forenses adicionais para investigação pós-incidente ou 
executando scripts para correção completa.

Os administradores também têm a opção de executar consultas em grupos específicos 
de dispositivos e até mesmo em dispositivos individuais. Isso permite que o usuário 
comece de maneira ampla e, em seguida, atinja um nível mais detalhado, visando 
apenas às máquinas importantes para a investigação ou auditoria específica.

Ter as ferramentas para coletar rapidamente todas as informações necessárias 
a fim de entender totalmente um ataque e ser capaz de tomar medidas imediatas 
remotamente ajuda os profissionais a reduzir o tempo de espera e minimizar os 
riscos no ambiente.
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Nosso diferencial: operações simplificadas

Elimine a complexidade de vários fornecedores e a fadiga do agente
Enquanto a maioria dos programas de segurança de endpoints exigem vários 
sistemas fragmentados que sobrecarregam os usuários finais e complicam 
o gerenciamento, o VMware Carbon Black Cloud oferece uma plataforma única 
consolidada, que atende a várias necessidades de segurança de endpoints. Embora 
alguns fornecedores de antivírus tenham começado a usar consoles com base em 
nuvem, eles não estão aproveitando totalmente a nuvem para análises e operações 
de segurança. Além disso, outros fornecedores se autodenominam uma "plataforma", 
mas, na verdade, operam como um conjunto de produtos separados. Diferente 
dessas soluções, nossa plataforma nativa em nuvem oferece vários serviços usando 
um sensor único e leve, o que permite que as organizações consolidem produtos de 
segurança. Um console centralizado e unificado fornece aos profissionais acesso 
a vários recursos e ao conjunto de dados completo.

Essa plataforma facilita a implantação de vários serviços de segurança sem 
comprometer o desempenho do endpoint. Não é necessário comprar ou manter 
a infraestrutura no local, e nossas políticas prontas para uso podem ser 
personalizadas com facilidade para se adaptarem a qualquer ambiente. Além disso, 
quando uma organização decide que é hora de expandir seus recursos de segurança, 
ela pode adicionar de maneira contínua novos recursos sem novos sensores de 
infraestrutura ou custos de implantação.

O VMware Carbon Black Cloud se adapta automaticamente a novos ataques, 
portanto os endpoints permaneçam protegidos sem a necessidade de atualizações 
manuais. Não há mais o fardo de distribuir constantemente grandes atualizações 
de assinaturas. Nossa proteção automática contra as ameaças mais recentes 
e avançadas fornece às organizações acesso a recursos novos e atualizados assim 
que são lançados.

Reforce a postura de segurança
Quando as ferramentas de segurança podem trabalhar em conjunto, elas fornecem 
mais visibilidade, mais contexto e melhor proteção geral. Ao contrário das soluções 
tradicionais fragmentadas, nossa plataforma é extensível e integrada a APIs abertas, 

Next Gen
Anti-Virus

Endpoint Detection
& Response (EDR)

Managed
Detection

Audit & 
Remediation

Um agente leve

VMware Carbon 
Black Cloud 

Endpoint Standard

VMware Carbon Black 
Cloud Enterprise EDR

VMware Carbon 
Black Cloud 

Managed Detection

VMware Carbon 
Black Cloud Audit 
and Remediations

 “O [VMware Carbon Black] 
fornece um console único... 
[o que torna mais fácil] 
gerenciar e consolidar tudo 
em um só lugar... Podemos 
verificar o sistema do usuário 
e realizar investigações 
remotamente, o que nos 
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diretamente no endpoint e, ao 
mesmo tempo, tomar medidas 
imediatas."
HAARIS FAIZAN CYBERSOC
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA SÊNIOR
ST . GOBAIN

FIGUrA 1: Diagrama do produto VMware Carbon Black Cloud .
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sendo incorporada naturalmente ao restante da pilha de segurança de uma empresa. 
As integrações predefinidas estão disponíveis para vários provedores de soluções 
líderes do setor, como IBM, Splunk, LogRhythm, ForeScout e outros. Essa visibilidade 
compartilhada promove um entendimento comum dos problemas entre as equipes 
de segurança e TI, diminuindo o atrito e simplificando os fluxos de trabalho. Os 
profissionais de segurança e TI podem extrair mais valor de seus dados adicionando 
contexto que outras soluções não oferecem. O acesso a dados não filtrados acelera 
a investigação e a análise, levando à identificação e à correção de mais ataques.

Por exemplo, a forte integração ao IBM QRadar permite que os administradores 
aproveitem as soluções antivírus de última geração e de Endpoint Detection and 
Response (EDR) para ver, detectar e atuar na atividade do endpoint diretamente no 
console do QRadar. Quando necessário, os analistas de segurança podem realizar 
a correção imediatamente no ponto de comprometimento do console do QRadar, 
simplificando os fluxos de trabalho e agilizando a resposta.

Além das integrações, os dados coletados no endpoint podem ser exportados 
rapidamente do pipeline de dados da plataforma para uso com integrações 
específicas do cliente e processamento personalizado. As APIs abertas permitem 
que as organizações criem painéis personalizados para gerenciamento e relatórios 
integrados e criem novos fluxos de trabalho que ofereçam suporte a seus programas 
de segurança e os aprimorem. Quando as ferramentas de segurança são unificadas 
operacionalmente, a postura geral de segurança de uma organização pode melhorar 
drasticamente, reduzindo o tempo de espera e o risco.

Serviços fornecidos pelo VMware Carbon Black Cloud
Antivírus de última geração e EDR comportamental
A solução antivírus de última geração e de EDR comportamental do VMware Carbon 
Black usa o aprendizado de máquina e os modelos comportamentais para analisar 
dados de endpoints e descobrir atividades maliciosas a fim de impedir todos os tipos 
de ataques antes que eles atinjam sistemas essenciais.

O VMware oferece uma prevenção avançada e flexível que é capaz de impedir 
ataques de ransomware e ataques sem programas maliciosos. Ele evita esses ataques 
automaticamente em qualquer lugar do mundo, independentemente de o endpoint 
estar on-line ou off-line, e é capaz de acompanhar o cenário de ameaças em constante 
mudança para bloquear ataques emergentes inéditos que podem ser negligenciados 
por outras soluções. Os recursos de detecção e resposta líderes do setor da VMware 
revelam a atividade de ameaças em tempo real, para que as organizações possam 
responder a qualquer tipo de ataque assim que for identificado. A causa principal de 
um ataque pode ser descoberta em minutos por meio de visualizações que mostram 
cada estágio do ataque com detalhes da cadeia de ataque fáceis de seguir. O VMware 
Carbon Black Cloud Endpoint™ Standard permite que os administradores façam  
a triagem de alertas imediatamente isolando endpoints, inserindo os aplicativos em 
listas de bloqueios ou encerrando processos. Os profissionais podem proteger  
o Secure Shell em qualquer endpoint dentro ou fora da rede para realizar 
investigações completas e recomendações remotamente.

Monitoramento e triagem de alertas
O serviço de monitoramento e triagem de alertas gerenciado do VMware Carbon 
Black oferece aos clientes uma equipe profissional de especialistas em segurança da 
VMware de primeira classe que trabalham em colaboração com organizações que 
precisam de mais recursos para validar e priorizar alertas, descobrir novas ameaças 
e acelerar investigações.

Os especialistas da VMware nos EUA analisam, validam e priorizam alertas do 
VMware Carbon Black Cloud, ajudando a garantir que as empresas não negligenciem 
as ameaças importantes. O serviço fornece contexto adicional gerado por seres 
humanos aos alertas, como alertas de conexão ocasionados pela mesma causa 
principal, para otimizar as investigações e resolver questões de segurança. Os 
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Para configurar uma demonstração 
personalizada ou testá-la gratuitamente 
em sua organização, acesse 
carbonblack.com/request-a-demo.

Para obter mais informações ou comprar 
produtos VMware Carbon Black, ligue 
para 855-525-2489 (EUA) ou +44-118-
908-2374 (EMEA), envie um e-mail para 
contact@carbonblack.com ou acesse 
carbonblack.com/products/vmware-
carbon-black-cloud.

especialistas em ameaças da VMware identificam tendências de maneira proativa 
monitorando a atividade de ameaças em milhões de endpoints, fornecendo conselhos 
sobre ataques generalizados e detectando e confirmando retroativamente ameaças 
emergentes com base em técnicas de detecção iterativas. Os relatórios mensais 
resumem os dados de alertas, transformando o volume de um mês de dados não 
filtrados em recomendações acionáveis que ajudam os profissionais de segurança 
a ter o panorama geral e melhorar continuamente a eficácia.

EDR empresarial
O VMware Carbon Black® Cloud Enterprise EDR™, nossa solução de perseguição 
a ameaças e resposta a incidentes (IR, pela sigla em inglês), oferece visibilidade 
contínua dos principais centros de operações de segurança e profissionais de IR.

As investigações que normalmente levam dias ou semanas podem ser concluídas  
em poucos minutos. O Carbon Black Cloud Enterprise EDR correlaciona e visualiza 
informações abrangentes sobre eventos de endpoints, dando aos profissionais de TI 
e segurança maior visibilidade de seus ambientes. A detecção sofisticada da solução 
permite o monitoramento de indicadores de comprometimento (IoC, pela sigla em 
inglês) com as informações de ameaças de sua preferência, incluindo seus próprios 
feeds personalizados. Esta solução estende o reconhecimento automatizado de 
táticas, técnicas e procedimentos (TTPs, pela sigla em inglês) no Carbon Black Cloud 
Endpoint Standard com dados e ferramentas de investigação profunda para ajudar 
a entender os ataques atuais, bem como os padrões de ataque de longo prazo. 
Com a perseguição a ameaças no VMware Carbon Black Cloud, os profissionais têm  
o poder de responder e corrigir em tempo real, interrompendo ataques ativos 
e reparando danos rapidamente.

Auditoria e correção
O VMware Carbon Black® Cloud Audit and Remediation™, nossa solução de avaliação 
e correção em tempo real, permite que as equipes de segurança e TI avaliem 
e alterem o estado do sistema para proteger o ambiente contra as ameaças mais 
relevantes. Isso permite que as equipes comparem facilmente seus dispositivos, 
cargas de trabalho e contêineres com os padrões ou as regulamentações do setor 
em um console único para minimizar os riscos e simplificar os relatórios operacionais 
em toda a frota.

O Carbon Black Cloud Audit and Remediation oferece aos administradores 
visibilidade dos detalhes mais precisos sobre o estado atual de todos os endpoints. 
Ele automatiza os relatórios operacionais sobre níveis de patch e avalia a higiene  
da TI. Quando combinado com os recursos de perseguição a ameaças da VMware, 
o Carbon Black Cloud Audit and Remediation oferece um nível sem precedentes  
de visibilidade para acelerar a investigação e a perseguição a ameaças.

Conclusão
O VMware Carbon Black Cloud aproveita dados não filtrados em todos os seus 
produtos de segurança para fornecer aos clientes:

 • Proteção superior, usando modelagem preditiva e análise de transmissões para 
antecipar-se a ameaças sofisticadas

 • Visibilidade acionável, acelerando as investigações e permitindo que os 
profissionais respondam com segurança às ameaças usando uma imagem 
abrangente de eventos passados e atuais

 • Operações simplificadas, consolidando vários recursos na nuvem por meio  
de um único console de agente de endpoint e conjunto de dados

 • Extensibilidade da plataforma, aproveitando integrações predefinidas e APIs 
abertas para compartilhar dados em toda a pilha de segurança e agregar  
máximo valor
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