
Proteja aquilo que é mais importante para a sua empresa
As ferramentas dos cibercriminosos já não são mais tão caras, então as organizações observam um crescimento drástico dos eventos de segurança 
e um aumento da probabilidade de ataques direcionados. Podemos adicionar a isso o trabalho remoto e a proliferação de métodos de troca de 
informações, além do ato de que a maioria de nós cresceu on-line e se tornou complacente com as práticas seguras de cibersegurança. Neste 
ambiente tão desafiador, como é possível ter certeza de que você tem o produto de segurança certo para a sua empresa, capaz de proteger todos 
os elementos de sua infraestrutura de TI das ameaças cibernéticas mais avançadas e de garantir a continuidade dos negócios em um mundo 
dinâmico sem estourar seu orçamento? 

O Kaspersky Endpoint Security for Business oferece a gama completa de ‘elementos’ para proporcionar defesa automatizada contra ameaças e 
fortalecimento de sistemas que crescem junto com os seus negócios, garantindo sua continuidade e seus ativos. Os resultados são claros.

Cibersegurança que está sempre à frente
As tecnologias do EDR automatizado se associam com nossa abordagem em camadas para alcançar 
o equilíbrio perfeito entre desempenho e eficiência da proteção. A Kaspersky foi nomeada Líder na 
avaliação Forrester Wave Endpoint Security Suites de 20191.

Proteja endpoints, servidores e 
gateways
As tecnologias de segurança mais testadas e mais 
premiadas do mundo ajudam a reforçar a detecção 
com o mínimo de falsos positivos, protegendo 
endpoints, servidores e gateways, assim como 
contêineres.

Agilize o gerenciamento e a 
delegação da segurança
O console unificado com modelo de implementação 
na nuvem3 ou local dá suporte à integração com o 
Active Directory, além do Controle de acesso 
baseado em funções (RBAC) e de painéis 
personalizáveis, para agilizar o acesso de acordo 
com as responsabilidades individuais de cada 
membro da equipe.

Fortaleça os sistemas e aumente 
a produtividade
A prevenção de invasões no host e os controles da 
Web, de dispositivos e de aplicativos na nuvem com 
negação padrão reduzem sua superfície de ataque 
e ajudam a manter os recursos corporativos sob 
controle, mesmo fora do perímetro da TI.

Identifique mais ataques e 
invasões com o EDR automatizado
O EDR automatizado protege os dispositivos dos 
usuários de ataques direcionados que exploram 
vulnerabilidades não corrigidas no sistema 
operacional e em aplicativos comuns. Ele também 
identifica comportamentos anormais, detectando 
e neutralizando automaticamente ransomware 
direcionado e ameaças sem arquivo.

Economize tempo automatizando 
as tarefas de implementação 
de software e do sistema 
operacional
É possível configurar novas estações de trabalho 
em filiais e home offices de maneira remota e 
automática. Você também pode distribuir e agendar 
novos aplicativos para a instalação automática após 
o expediente.

Simplifique as iniciativas de 
migração
A migração direta de soluções de proteção de 
endpoints de terceiros ajuda a garantir uma 
transição contínua e sem erros, enquanto nosso 
serviço de auditoria de garantia de qualidade 
pós-implementação verifica se a configuração está 

A inteligência de ameaças de qualidade 
superior está incorporada em nosso DNA 
e influencia tudo o que fazemos. Como 
somos uma empresa independente, somos 
mais ágeis, pensamos de maneira diferente 
e agimos mais rapidamente para enfrentar 
e neutralizar as ameaças cibernéticas, 
independentemente de sua origem ou 
finalidade. Por isso nosso produto é capaz de 
oferecer proteção adaptativa como nenhum 
outro fornecedor.

A tranquilidade no centro da 
transformação digital
A implementação automatizada de software e os 
upgrades contínuos entre as versões do produto 
minimizam o número de eventos de status de 
implementação, poupando despesas e tempo dos 
profissionais de segurança, que ficam liberados para 
tarefas mais importantes.

Reduza o custo total de 
propriedade e a complexidade
O relatório da Forrester sobre impacto econômico 
total baseado em entrevistas com clientes confirma 
que nossos clientes tiveram um retorno do 
investimento de 441% com a nossa solução2. Este 
ano, com nossa nova oferta de SaaS, nós também 
cuidamos de upgrades do console e muito mais, sem 
qualquer custo adicional, e a possibilidade de obter 
um retorno do investimento ainda maior. Nosso 
console3 em nuvem de nível corporativo permite que 
você se concentre em eventos de segurança e não 
em tarefas de manutenção.

Nosso conhecimento é a sua 
capacidade
Com as taxas de detecção elevadas e o EDR 
automatizado integrado, você responde rapidamente 
a grandes números de ataques, diminuindo o custo 
total de propriedade e minimizando a quantidade de 
eventos que exigem intervenção humana.

Um pequeno erro não pode se 
tornar um grande problema
As configurações de segurança padrão são 
otimizadas e nosso consultor de segurança 
integrado monitora as modificações, alertando 
os administradores sobre erros potencialmente 
custosos.

1  ‘The Forrester Wave™: Endpoint Security Suites, terceiro trimestre de 2019. The 15 
Providers That Matter Most And How They Stack Up’ por Chris Sherman with Stephanie 
Balaouras, Merritt Maxim, Matthew Flug e Peggy Dostie.

2  “The Total Economic Impact™ Of Kaspersky Security Solutions,” Forrester Research, Inc., 
janeiro de 2020.
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3  Há algumas restrições do alcance dos recursos e funcionalidades que podem ser via 
console da nuvem. Para a informação completa, veja a ajuda online. 

https://help.kaspersky.com/KSC/CloudConsole/en-us/195507.htm


Além da proteção de endpoints – 
agora e no futuro
Com base em fontes inigualáveis de inteligência de ameaças em tempo real e Machine Learning, 
nossas tecnologias continuam evoluindo, permitindo que você proteja aquilo que é mais importante 
para a sua empresa das ameaças cibernéticas mais recentes e complexas.

Reconhecido por tomadores de decisão e líderes do setor
Esqueça o exagero do marketing e ouça às recomendações daqueles que já fizeram o upgrade para o 
Kaspersky Endpoint Security for Business e estão aproveitando seus benefícios:

• Proteção excelente contínua – os upgrades fáceis em uma etapa garantem que você esteja 
sempre em dia e pronto para combater as mais recentes ameaças cibernéticas

• Gerenciamento amigável centralizado – um servidor, um console, um agente
• Integração mais forte dos componentes – desenvolvidos internamente com décadas das 

melhores avaliações e verificações independentes
• Tudo o que você precisa em uma única compra – custos e licenciamento transparentes. 

Gerenciamento de produtos
Setor Diversos
Tamanho da empresa < US$ 50 – 250 
milhões
Última atualização 2019
https://kas.pr/epp-ref5 

      Seus dados 
são sua vida. 
O Kaspersky 
Endpoint  
Security vai 
proteger a sua 
vida.

Experimente você mesmo
Nosso foco intenso em pesquisa e desenvolvimento nos permite implementar recursos para aquilo 
que é mais importante, oferecer tecnologias de proteção econômicas e incorporar muitas inovações 
tecnológicas em nossos produtos. Por que não experimentar a proteção adaptativa contra 
ameaças avançadas direcionadas à sua empresa? Visite esta página para obter a avaliação gratuita 
de 30 dias do Kaspersky Endpoint Security for Business.

Visão global – produtos de segurança de 
TI da Kaspersky para empresas
A proteção de endpoints, embora crítica, é apenas o início. Não importa se você adota a melhor 
estratégia de segurança ou uma estratégia de fonte única; a Kaspersky Lab oferece produtos para 
infraestruturas na nuvem híbrida e para sistemas Windows XP mais antigos que se interconectam ou 
que funcionam de modo independente para que você possa escolher sem comprometer a eficiência 
de desempenho ou sua liberdade de escolha. Saiba mais em nosso site.
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recursos
As ferramentas e tecnologias do Kaspersky 
Endpoint Security for Business são equilibradas 
de maneira inteligente em níveis progressivos para 
atender às necessidades dinâmicas de segurança 
e TI em cada ponto de sua jornada corporativa. 
Consulte as folhas de dados de cada nível – Select, 
Advanced e Total – para obter mais de detalhes.

Suporte e serviços
Operando em mais de 200 países, com 35 
escritórios em todo o mundo, nosso suporte 
técnico apoia seus especialistas em TI, fornecendo 
consultoria quando você mais precisa, 24 horas por 
dia, sete dias por semana. Nosso serviço de auditoria 
pós-implementação verifica se a configuração 
está correta e fornece garantia de qualidade para 
as implementações conduzidas por parceiros e 
clientes. Saiba mais aqui.

Nós somos comprovados. Somos independentes. Somos  
transparentes. Temos o compromisso de construir um mundo 
mais seguro, onde a tecnologia melhora nossas vidas. Por 
isso, nós a protegemos. Para que todos possam aproveitar  
as infinitas oportunidades que ela proporciona. Garanta a 
cibersegurança para um futuro mais seguro.

Saiba mais em kaspersky.com/transparency

Notícias sobre ameaças cibernéticas: www.securelist.com 
Notícias sobre segurança de TI: business.kaspersky.com/
Segurança de TI para PMEs: kaspersky.com/business
Segurança de TI para grandes empresas: kaspersky.com/enterprise

www.kaspersky.com.br
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As marcas registradas e de serviço são propriedade dos 
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