
COMEÇAR

Guia do comprador para 
substituição de antivírus
Adaptado do guia do SANS para avaliar a segurança 
de endpoints de última geração



Introdução
Atualmente, as empresas enfrentam um conjunto único de desafios 
de segurança
Você precisa de uma segurança que funcione e seja fácil de implementar e gerenciar, 
mas está trabalhando com orçamento e recursos limitados. Muitas organizações 
sabem que sua solução antivírus atual deixam a desejar, mas não sabem por onde 
começar a procurar por algo novo. De acordo com a ESG Research, 65% das 
organizações acreditam que o nível de habilidade de sua equipe de segurança pode 
ser melhorado e 48% usam mais de 25 produtos de segurança. O resultado é: 
pessoas mais sobrecarregadas e, em última análise, uma segurança menos eficaz.

Nem toda solução de segurança de endpoints pode atender às suas necessidades. 
É fundamental encontrar a solução certa, que seja fácil de implantar, fácil de gerenciar 
e que possa proteger seu negócio em expansão com a melhor relação custo-
benefício. Para ajudar as equipes a avaliar rapidamente as opções de segurança de 
endpoints, o SANS Institute criou um guia detalhado para avaliar soluções, incluindo 
antivírus de última geração. O guia descreve os requisitos necessários que as 
empresas devem atender e explica como se preparar para executar um teste.

Para ajudá-lo a avaliar rapidamente as opções disponíveis para substituição do 
software antivírus, adaptamos seções importantes do guia do comprador do SANS, 
incluindo a lista de verificação de avaliação básica, perguntas orientadoras para 
definir sua avaliação e sete etapas para conduzir seu test-drive.
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Requisitos essenciais para proteger seus negócios 
Proteção e detecção
• Fornecer proteção que interrompa todos os tipos de ataques modernos, e não apenas malware; permitir 

o reconhecimento e a eliminação de padrões de comportamento malicioso*

• Ter acesso a várias formas de prevenção, incluindo a capacidade de definir políticas diferentes para 
endpoints diferentes, como os trabalhadores remotos*

• Permitir a criação, o teste e a rápida implantação de políticas para aprimorar a prevenção e reduzir 
falsos positivos*

• Identificar e colocar em quarentena qualquer malware conhecido e desconhecido

• Proteger-se contra ataques sem arquivo, como exploits Flash, exploits de vulnerabilidades do navegador 
e outras técnicas usadas pelos invasores

• Garantir que o software antivírus de última geração não possa ser desativado ou alterado por um usuário 
não autorizado

Lista de verificação de avaliação

*O VMware Carbon Black considera esses itens excepcionalmente essenciais
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Inteligência com base em nuvem e técnicas de análise de Big Data
• Transferir a inteligência de detecção de ameaças de várias fontes para um mecanismo de inteligência 

e análise com base em nuvem; usar essa inteligência para identificar o comportamento malicioso 
e reforçar a proteção de endpoints*

• Capturar dados de atividade de endpoint não filtrados e transferi-los para a nuvem para fins de análise 

• Incorporar tecnologias novas e em evolução na oferta de produtos por meio da nuvem para identificar 
e bloquear agressivamente os ataques

• Ter a participação do fornecedor na comunidade de inteligência de detecção de ameaças 

Visibilidade e contexto
• Criar e personalizar consultas e relatórios relacionados ao estado e à atividade do endpoint em toda 

a organização*

• Revelar toda a cadeia de processos afetados pelo malware/comportamento malicioso*

• Fornecer ferramentas de visualização, usando apresentações gráficas e em linguagem simples para 
visibilidade em tempo real e análise retrospectiva de eventos*

• Registrar todos os resultados/ações resultantes da detecção/resposta a malware/comportamento 
malicioso; apresentar todas as informações registradas em um formato legível por seres humanos, 
independentemente da interface administrativa

• Integrar-se a outras ferramentas, como um sistema de gerenciamento de informações e eventos de 
segurança (SIEM, pela sigla em inglês), para oferecer suporte mais amplo de detecção e resposta

*O VMware Carbon Black considera esses itens excepcionalmente essenciais
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Desempenho
• Minimizar eventos falso-positivos, que ocorrem quando o produto bloqueia  

o acesso a um programa legítimo*

• Fornecer proteção, incluindo a identificação de novos comportamentos  
potencialmente maliciosos, com impacto mínimo na experiência do usuário do endpoint*

• Exercer um impacto leve nos recursos do sistema de endpoint

Requisitos operacionais
• Integrações padrão e personalizadas a produtos de terceiros*

• Console de gerenciamento consolidado com base em nuvem para todos os módulos*

• Implantação simples; compatível com métodos manuais e automatizados de implantação de endpoints*

• Defesa colaborativa; compatível com fluxos de trabalho de várias funções e grupos relacionados 
à segurança

• Várias plataformas de endpoint compatíveis: Windows, Mac e Linux

*O VMware Carbon Black considera esses itens excepcionalmente essenciais
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*Os testes padronizados permitem 
uma comparação lado a lado 
dos fornecedores de segurança, 
definindo um amplo conjunto de 
critérios de ataque e aplicando-o 
igualmente a muitos produtos. 
A participação nesses testes pode 
mostrar a diferença entre os 
produtos em ambientes similares. 

Na VMware, recomendamos que 
os resultados do NSS Labs sejam 
considerados, pois eles oferecem os 
testes mais abrangentes que existem.

1.  Qual é o melhor período para a avaliação? Qual é a urgência da seleção do produto com base 
na avaliação?

2.  Em quais sistemas de endpoint a segurança de endpoints de próxima geração (NGES, pela 
sigla em inglês) será executada (por exemplo, desktops de usuário de produção, laptops 
corporativos, servidores de produção etc.)?

3.  Quanto sua organização pode investir na avaliação de desempenho em um ambiente simulado 
que espelha a produção? Nem todas as organizações podem se dar ao luxo de ter um 
ambiente de teste sofisticado.Talvez seja necessário avaliar o produto estritamente com base 
em testes realizados por terceiros e/ou um teste limitado em seu próprio equipamento.*

4.  Quais são os critérios necessários para diferentes categorias de usuários (por exemplo, 
desenvolvedores, analistas de segurança, administradores de sistema, usuários de endpoint)?

5. Como uma infraestrutura com base em nuvem mudará seu procedimento operacional típico?

Cinco perguntas a serem respondidas
Antes de testar uma solução antivírus de última geração1

Após definir os requisitos da solução antivírus de última geração, é hora de se preparar para 
avaliar os produtos potenciais. Há cinco perguntas principais que o SANS recomenda que 
você responda antes de realizar o test-drive de um produto:

1. Essas perguntas foram retiradas diretamente do guia SANS.
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Como testar
Soluções antivírus de última geração
Quando você estiver totalmente preparado para testar possíveis soluções, execute as sete etapas 
recomendadas pelo SANS para a realização do test-drive.

1. Configure seu ambiente de avaliação.
• Escolha uma amostra dos diferentes tipos de máquinas que você gerencia (por exemplo, estações de 

trabalho Windows 7, 8 e 10, laptops etc.).

• Crie imagens das máquinas de teste com base na configuração padrão do endpoint da sua organização.

• Familiarize-se com qualquer console de nuvem e requisitos de configuração dos produtos que você está 
avaliando. Isso deve incluir uma análise de como funcionarão os requisitos ponto a ponto que podem 
afetar a comunicação. Considere a disponibilidade da conectividade de última milha, que normalmente 
não será levada em conta pela solução com base em nuvem, bem como os métodos de proteção do 
endpoint com base em nuvem e os dados e/ou metadados criados na nuvem a partir dos endpoints da 
sua organização.

2. Avalie do ponto de vista de seus principais usuários: administradores e usuários de endpoint. 
Nada mais frustrante do que escolher um produto que dificulta a administração e/ou gera chamadas 
constantes para o suporte técnico. Na VMware, acreditamos que é importante garantir que a tecnologia 
não afete o usuário final. À medida que você percorre a lista de verificação essencial, preste atenção 
especial aos itens que afetam seus administradores e usuários. As principais considerações  
devem incluir facilidade de configuração e flexibilidade para criar políticas de segurança  
separadas, mas eficazes, para diferentes grupos de usuários.
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3. Estabeleça possíveis casos de uso e objetivos de avaliação, incluindo:
• Ataque de phishing

• Equipamento ou máquina BYOD (uso de dispositivos pessoais) infectada

• Ransomware latente

• Ameaça interna ou direcionada

O teste de um equipamento ou máquina BYOD infectado requer que exista malware em uma máquina 
antes da instalação das soluções antivírus de última geração que você testará. Não deixe de tomar as 
devidas precauções para isolar do restante do seu ambiente qualquer máquina que você exponha 
intencionalmente a malware.

Quanto ao ransomware, existem pacotes de teste que podem simulá-lo efetivamente no ambiente sem 
expor as máquinas aos riscos envolvidos na execução de um ransomware real. Se você decidir realizar 
o teste com um ransomware real, certifique-se de que as precauções adequadas sejam tomadas para 
isolar o laboratório ou as máquinas de teste do restante do ambiente.
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4. Se você estiver avaliando mais de um produto, tente manter a consistência entre todos os 
produtos avaliados. Para cada caso de uso, desenvolva um cenário bem definido que:
• Descreva as etapas do caso de uso

• Considere o que o antivírus de última geração deve mostrar

• Documente o desempenho e os resultados esperados com base em sua análise preliminar dos 
recursos do produto

Por exemplo, as etapas de um cenário de ransomware bem definido podem incluir fornecimento 
de ransomware > pacote de ransomware em execução> pacote de ransomware interrompido. 
A expectativa é que o antivírus de última geração mostre o vetor de fornecimento, o local de 
armazenamento dos arquivos ransomware, a tentativa de criptografia, como ela foi detectada ou 
identificada e as informações adequadas para aprimorar a política de segurança de cenários futuros. 
Durante o teste, monitore o desempenho dos endpoints em teste e qualquer impacto que os produtos 
testados possam ter no desempenho padrão. Aplique esse mesmo cenário a cada solução proposta 
individualmente.

5. Crie um scorecard que permita avaliar (em uma escala de 1 a 10) a funcionalidade do produto 
quanto aos requisitos operacionais. Mais uma vez, lembre-se de aplicar o mesmo padrão ao 
avaliar todos os produtos.

6. Crie documentos e scripts de avaliação apropriados com base nos cenários e resultados 
anteriores da avaliação do produto.

7. Conduza a avaliação, documente os resultados e determine os principais produtos 
e fornecedores para análise posterior.



Obtenha mais informações
Para ler o guia do SANS integralmente, 
acesse carbonblack.com/sans-evaluation-guide.

Junte-se a nós on-line:
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