
10 MOTIVOS PARA ESCOLHER O 
KASPERSKY ENDPOINT SECURITY 
FOR BUSINESS

No ambiente de risco extremamente dinâmico de hoje em dia, uma segurança 
boa já não é o suficiente. O ambiente de ameaças atual exige que você proteja 
sua empresa de ameaças de segurança que você conhece, das que você 
não conhece e daquelas que você nem imagina que existam. Toda empresa 
está potencialmente sob ameaça, mas nem todas elas estão igualmente bem 
preparadas. 

Aqui estão 10 motivos pelos quais o Kaspersky Endpoint Security for Business 
deve ser seu padrão corporativo para proteger sua empresa dessas ameaças e 
daqueles que as cometem:

1.  A MAIS PODEROSA PROTEÇÃO NA INDÚSTRIA. 
A Kaspersky Lab oferece a proteção mais eficaz contra 
ameaças de malware conhecidas, desconhecidas 
e avançadas de todos fornecedores líderes. Este é 
um fato comprovado de maneira independente. 
Somente em 2014, os produtos da Kaspersky Lab 
tiveram a primeira colocação 51 vezes nos 93 testes 
e análises independentes dos quais participaram. 
Nenhum produto ou solução concorrente chega 
sequer perto disso.

2. UM ECOSSISTEMA DE INTELIGÊNCIA CONTRA 
AMEAÇAS RECONHECIDO MUNDIALMENTE. 

O entendimento da Kaspersky Lab do funcionamento 
interno de alguns dos mais sofisticados ataques 
globais, em conjunto com nossa capacidade de 
detectá-los e monitorá-los, nos tornou um parceiro e 
consultor confiável de algumas das mais respeitadas 
organizações de segurança e de cumprimento da 
lei no mundo, incluindo a INTERPOL. Essa mesma 
inteligência contra ameaças é a base de todas as 
instalações Kaspersky Security for Business.

3. UMA ÚNICA PLATAFORMA INTEGRADA. 
Nenhum outro fornecedor implementa 
tecnologias multicamadas com foco específico 
em todo o espectro de ameaças de endpoint, 
incorporadas em uma única plataforma de 
segurança. As tecnologias da Kaspersky Lab são 
criadas internamente e integradas de forma direta, 
sem conflitos, ineficiências ou sobreposições, e 
não há falhas de segurança. 

4. GERENCIAMENTO CENTRALIZADO. 
Todas as soluções de endpoint da Kaspersky Lab 
para as estações de trabalho, dispositivos móveis e 
máquinas virtuais são gerenciadas juntas por meio de 
um único console remoto, o Kaspersky Security Center, 
proporcionando total visibilidade e controle em todo o 
seu ambiente corporativo de endpoint. 
 

5. CONTROLE AVANÇADO DE APLICATIVOS. 
Vulnerabilidades nos aplicativos são pontos de entrada 
de malware significativos. A abordagem multicamadas 
da Kaspersky Lab inclui monitoramento de aplicativos 
e tecnologias de controle de acesso, bem como 
controles de inicialização dinâmica, suportados por 
nosso exclusivo Laboratório de Whitelisting interno. 
Um ambiente de teste para cenários “Default Deny” 
permite que esta poderosa conduta de segurança seja 
testada de maneira fácil e segura.

6. SEGURANÇA MÓVEL SIMPLES E DIRETA. 
Gerenciamento centralizado de dispositivos móveis 
e de aplicativos significa que você pode proteger 
seus dados remotamente, mesmo em dispositivos de 
funcionários. Um portal de autoatendimento incentiva 
os usuários a assumirem responsabilidade pela 
segurança de seus dispositivos móveis.
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7. CRIPTOGRAFIA TOTALMENTE INTEGRADA. 
As configurações de criptografia são aplicadas 
sob a mesma política de antimalware, controle de 
dispositivos e outros elementos de segurança de 
endpoints. Os dados são protegidos em repouso e em 
movimento, usando criptografia no nível de arquivo 
e de disco cheio perfeitamente integrada para o 
usuário por meio de login único e de das opções de 
autenticação com base em tokens. 
 

8. GERENCIAMENTO DO CICLO DE VIDA  
DO ENDPOINT. 

Da criação e do provisionamento da "imagem de 
ouro” a inventários, verificação de vulnerabilidade 
e gerenciamento de correções automatizado, as 
ferramentas do Gerenciamento de Sistemas Kaspersky 
fornecem gerenciamento completo do ciclo de vida de 
segurança por meio do Kaspersky Security Center. 

9. ESCALABILIDADE. 
O suporte para até um milhão de objetos do Active 
Directory se combina com controle de acesso com 
base em funções e com perfis de configuração 
para permitir flexibilidade em ambientes complexos, 
enquanto a integração com os principais sistemas 
de Informações de Segurança e Gerenciamento de 
Eventos (Security Information and Event Management - 
SIEM) para geração de relatórios e segurança permite 
a proteção em toda a empresa. O Kaspersky Endpoint 
Security for Business cresce com a sua empresa.

10. COMPROMISSO. 
A Kaspersky Lab está totalmente focada em 
segurança de TI: está em nosso DNA. Liderados por 
Eugene Kaspersky, um dos principais instrutores de 
segurança no mundo, estamos comprometidos a 
investigar crimes cibernéticos e espionagem virtual 
no mundo todo e em todos os níveis, e a desenvolver 
continuamente tecnologias inovadoras que protejam 
todos os nossos clientes de ameaças de segurança 
conhecidas, desconhecidas e avançadas.

 

Testes independentes ao longo de 2014 
reforçaram a liderança clara da Kaspersky Lab 
em proteção de endpoints.*
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Nº de testes/análises independentes
ThreatTrack (VIPRE)

Kingsoft

BullGuard

AhnLab

Qihoo 360
Avira

G-DATA

Bitdefender

ESET

Tencent

Sophos

Microsoft

Panda Security
F-Secure

Avast
AVG

Symantec

Trend Micro

Intel Security (McAfee)

Kaspersky Lab
51 vezes em 1º lugar
93 participações em 

testes/análises
3 PRIMEIROS = 71%

* Notas:

•	De	acordo	com	o	resumo	dos	resultados	dos	testes	
independentes	em	2014	de	produtos	corporativos,	para	o	
consumidor	e	produtos	móveis.

•	O	resumo	inclui	testes	conduzidos	pelos	seguintes	
laboratórios	e	revistas	de	testes	independentes:	 
Laboratórios	de	teste:	AV-Comparatives,	AV-Test,	Dennis	
Technology	Labs,	MRG	Effitas,	NSS	Labs,	PC	Security	Labs,	
VirusBulletin

•	O	tamanho	da	bolha	reflete	o	número	de	primeiros	lugares	
conquistados.

Para mais informações sobre como proteger  
a sua organização com o Kaspersky Security for 
Business, entre em contato com seu revendedor.


