VISÃO GERAL DO PRODUTO

Tecnologia multicamada, machine learning e
expertise humana trabalhando em conjunto com um
equilíbrio dinâmico fornecido pelo parceiro No. 1 de
segurança global para endpoint da União Europeia

CYBERSECURITY
EXPERTS ON
YOUR SIDE

O que é uma
Plataforma de
Proteção de
Endpoint?
Uma plataforma de proteção de endpoint
(EPP) é uma solução instalada nos
dispositivos de endpoint para prevenir
ataques de malware baseados em arquivo,
detectar atividade maliciosa e fornecer as
capacidades de investigação e reparação
necessárias para responder a incidentes de
segurança dinâmicos e alertas.
As soluções de proteção de endpoint da ESET
elevam a abordagem multicamada que utiliza
múltiplas tecnologias trabalhando com
equilíbrio dinâmico, que possui a habilidade de
constantemente equilibrar a performance, a
detecção e os falsos positivos.

Por que soluções
de proteção de
endpoint?
RANSOMWARE
Ransomware tem sido uma
preocupação constante para as
indústrias em todo o mundo desde
o Cryptolocker em 2013. Apesar
do ransomware existir há muito
tempo, ele nunca foi uma ameaça
principal com a qual as empresas
se preocuparam. Contudo,
agora um único incidente de
ransomware pode facilmente
tornar uma empresa inoperável
criptografando arquivos
importantes ou necessários.
Quando uma empresa sofre
um ataque de ransomware, ela
rapidamente se dá conta de que
os backups que ela têm não são
recentes o suficiente, de modo que
a empresa muitas vezes sente que
tem que pagar o resgate.
As soluções de proteção de
endpoint da ESET fornecem
camadas de defesa que não
somente previnem o ransomware,
mas também detectam se ele
alguma vez já existiu na empresa.
É importante prevenir e detectar
o ransomware, já que cada vez
que alguém paga um resgate,
isso convence os criminosos de
continuarem utilizando
este ataque.

ATAQUES
DIRECIONADOS E
BRECHAS DE DADOS
Hoje em dia, o cenário da
cibersegurança está evoluindo
constantemente com novos
métodos de ataque e ameaças
nunca vistas antes. Quando
um ataque ou brecha de dados
acontece, as empresas são
tipicamente surpreendidas
que suas defesas foram
comprometidas ou estão
completamente desinformadas
até mesmo se o ataque ocorreu.
Depois que o araque é finalmente
descoberto, as empresas então
implementam reativamente
mitigações para evitar que o
ataque se repita. Contudo, isso
não os protege de um próximo
ataque que pode usar um outro
vetor totalmente novo.
As soluções de proteção
de endpoint da ESET usam
informações de inteligência
de ameaça baseado em suas
referências para as soluções. São
usados endpoints como sensores
em todo o mundo - em virtude
de sua presença global que
prioriza e efetivamente bloqueia
as novas ameaças antes que elas
se espalhem em qualquer outro
lugar do mundo. Adicionalmente,
a maioria das plataformas de
proteção de endpoint apresentam
atualização baseada em Nuvem
para responder rapidamente
caso uma detecção seja perdida,
sem ter que esperar por uma
atualização normal.

ATAQUES SEM
ARQUIVOS
Novas ameaças, chamadas
malware sem arquivo, existem
exclusivamente na memória
dos computadores, tornando
impossível para as proteções
baseadas em escaneamento
de arquivo detectá-las. Além
disso, alguns ataques sem
arquivo irão potencializar os
aplicativos instalados atualmente
construídos dentro do sistema
operacional para fazer com que
seja ainda mais difícil detectar
uma carga maliciosa, Por
exemplo, o uso do PowerShell
nestes ataques é muito comum.
As plataformas de proteção
de endpoint da ESET possuem
mitigações prontas para detectar
aplicativos malformados ou
sequestrados para proteger contra
ataques sem arquivo. A ESET
também criou escaneamentos
delicados que constantemente
checam a memória para qualquer
coisa suspeita. Utilizando essa
abordagem multicamada,
nós asseguramos que sempre
estaremos um passo a frente dos
mais novos malwares.

As soluções de proteção de endpoint da ESET fornecem camadas de
defesa para não somente prevenir malware, mas também detectar
se uma ameaça já existiu alguma vez na empresa.

Novas ameaças,
Quando ocorre um ataque

chamadas de malware

ou brecha de dados, as

sem arquivo, existem

empresas ficam tipicamente

exclusivamente

surpresas de suas defesas

na memória do

estarem comprometidas ou

computador, tornando

nem sabem que o ataque

impossível que as

ocorreu.

proteções baseadas em
escaneamento a proteja.

“ESET tem sido uma solução de segurança confiável por anos. Ela faz o que
tem que fazer; você não tem que se preocupar. Em resumo, a ESET se destaca
por: confiabilidade, qualidade e serviço.”
—Jos Savelkoul, Team Leader, Departamento de ICT, Zuyderland Hospital,
Holanda, + de 10.000 licenças

Soluções de proteção de endpoint
da ESET

ESET Endpoint Security para Windows/macOS/Android
ESET Endpoint Antivirus para Windows/macOS/Linux
ESET File Security para Windows Server/Linux/Azure
ESET Mobile Device Management para Apple iOS

A diferença da
ESET
PROTEÇÃO MULTICAMADA

PERFORMANCE SEM PRECEDENTES

A ESET combina tecnologia multicamada, machine
learning e expertise humana para fornecer aos clientes
o melhor nível de proteção possível. Nossa tecnologia
é constantemente ajustada e muda para fornecer o
melhor equilíbrio entre detecção, falsos positivos e
performance.

Por inúmeras vezes, a maior preocupação de uma
empresa é o impacto na performance de uma solução
de proteção de endpoint. Os produtos ESET continuam
a se superar na performance e a vencer nos testes de
terceiros para provar quão leve nossos endpoints são
nos sistemas.

SUPORTE DE PLATAFORMA CRUZADA

PRESENÇA MUNDIAL

Os produtos de proteção de endpoint da ESET
suportam todos os sistemas operacionais, incluindo
Windows, Mac OS, Linux e Android. A partir de um
único painel, todos os produtos de endpoint podem ser
totalmente gerenciados; o Mobile Device Management
para iOS e Android está completamente integrado
também.

A ESET tem escritórios em 22 países em todo o mundo,
laboratórios de pesquisa e desenvolvimento em 13 e
presença em mais de 200 países e territórios. Isso nos
ajuda a fornecer dados para deter malware antes que
ele se espalhe pelo mundo, bem como priorizar novas
tecnologias baseadas nas ameaças mais recentes ou
em possíveis novos vetores.

ESET
Symantec
Trend Micro
Kaspersky Lab
McAfee

58 mb
153.2 mb
392.6 mb

Carga de rede mais baixa entre todos os
vendedores testados

595.1 mb
977.2 mb

2533.2 mb

Sophos
Fonte: AV-Comparatives. Teste de Performance de Rede, Business Security Software.

“...o melhor testemunho? As estatísticas de nosso
helpdesk depois que começamos a usar ESET: nosso
pessoal do suporte não recebe mais chamados - eles não
têm que lidar com quaisquer problemas de antivírus ou
relacionados com malware! ”
- Adam Hoffman, Gerente de Infraestrutura de TI. Mercury Engineering,
Irlanda, 1.300 licenças.

A tecnologia
Nossos produtos e tecnologias se
baseiam em 3 pilares

ESET LIVEGRID

MACHINE LEARNING

EXPERTISE HUMANA

Sempre que uma ameaça de dia
zero, como um ransomware, é
vista, o arquivo é enviado para
o sistema de proteção contra
malware baseado em Nuvem
- LiveGrid, onde a ameaça é
detonada e o comportamento
monitorado. Os resultados do
sistema são fornecidos para todos
os endpoints globalmente dentro
de minutos sem a necessidade de
qualquer atualização. .

Usa o poder combinado das redes
neurais e algoritmos escolhidos a
dedo para classificar corretamente
as amostras que chegam
como limpas, potencialmente
indesejadas e maliciosas.

Pesquisadores de segurança
de classe mundial dividem
um conhecimento de elite e
expertise para assegurar a melhor
inteligência contra ameaças 24
horas por dia..

Uma camada única de defesa não é suficiente para o constante
panorama de desenvolvimento de ameaças. Todos os produtos
de segurança para endpoint da ESET têm a habilidade de
detectar malware pré-execução, durante a execução e após a
execução. Focar em mais do que partes específicas do ciclo de
vida do malware fornece o nível mais alto de proteção possível.

MACHINE LEARNING
Todos os produtos para endpoint da ESET usam
machine learning em adição a todas as outras camadas
de defesa desde 1997. A ESET atualmente usa machine
learning em conjunto com todas as outras camadas de
defesa. Especificamente, o machine learning é usado na
forma de resultado consolidado e redes neurais.

ESCANEAMENTO AVANÇADO DE
MEMÓRIA
ESET Advanced Memory Scanner monitora o
comportamento de processos maliciosos e os escaneia
uma vez que apareçam na memória. Malware sem arquivo
opera sem a necessidade de componentes persistentes
no sistema do arquivo que podem ser detectados
convencionalmente. Apenas o escaneamento de memória
pode descobrir isso com sucesso e deter os
ataques maliciosos.

ESCUDO RANSOMWARE

BLOQUEADOR DE EXPLOIT

ESET Ransomware Shield é uma camada adicional que
protege os usuários contra ransomware. Esta tecnologia
monitora e avalia todos os aplicativos executados
baseado em seus comportamentos e reputação. É
desenhado para detectar e bloquear processos que
lembrem o comportamento de um ransomware.

ESET Exploit Blocker monitora aplicativos tipicamente
exploráveis (navegadores, leitores de documento,
clientes de e-mail, Flash, Java e mais) e ao invés de
somente focar em identificadores CVE em particular,
ele foca nas técnicas de exploração. Quando disparada,
a ameaça é bloqueada imediatamente na máquina.

SANDBOX INTEGRADO

PROTEÇÃO CONTRA BOTNET

O malware de hoje é muito ofuscado e tenta escapar
da detecção o quanto possível. Para ver através disso
e identificar o comportamento real escondido debaixo
da superfície, nós usamos o sandbox integrado. Como
a ajuda desta tecnologia, as soluções ESET emulam
diferentes componentes do hardware e software do
computador para executar amostra suspeita em um
ambiente virtualizado isolado.

ESET Botnet Protection detecta comunicação maliciosa
usada por botnets e ao mesmo tempo identifica os
processos ofensivos. Qualquer comunicação maliciosa
detectada é bloqueada e reportada ao usuário.

PROTEÇÃO CONTRA ATAQUE DE REDE

NAVEGADOR SEGURO

Esta tecnologia melhora a detecção de vulnerabilidades
desconhecidas no nível da rede. Constitui outra
importante camada de proteção contra a disseminação de
malware e a exploração de vulnerabilidades para as quais
um patch ainda não tenha sido lançado ou instalado.

Projetado para proteger os ativos da organização
com uma camada especial de proteção centrada no
navegador, considerado o acesso mais comum para
os dados críticos dentro da intranet e na nuvem. O
Navegador Seguro traz uma proteção de memória
melhorada para o processo do navegador, junto com
a proteção do teclado e permite aos administradores
adicionar URLs seguras.
.

HIPS

UEFI SCANNER

O Sistema de Prevenção de Intrusão baseado em
Host da ESET monitora atividade de sistema e usa
conjuntos de regras pré-definidas para reconhecer
comportamento de sistema suspeito. Além disso, o
mecanismo de autodefesa do HIPS detém o processo
ofensivo de prosseguir com a atividade maliciosa.

A ESET é a primeira fornecedora de segurança de
endpoint a adicionar uma camada dedicada dentro
de sua solução que protege a Interface de Firmware
Extensível Unificada (UEFI). O ESET UEFI Scanner checa
e reforça a segurança do ambiente pré-inicialização e é
desenhado para monitorar a integridade do firmware.
Se uma modificação é detectada, ele notifica o usuário.

“O que mais se destaca é a forte vantagem técnica
sobre outros produtos do mercado. A ESET nos oferece
segurança confiável, o que significa que eu posso
trabalhar em qualquer projeto a qualquer hora sabendo
que nossos computadores estarão 100% protegidos. ”
- Fiona Garland, Analista de Negócios de TI: Mercury Engineering, Irlanda,
1.300 licenças.

ESET PROTECT
Todas as soluções da ESET para endpoints são
administrados a partir de uma única tela na
nuvem, o ESET PROTECT, o que garante uma
visão geral e completa de sua rede.

Casos de uso
Ransomware
Algumas empresas querem garantias extras de que
estarão protegidas contra ataques de ransomware.

✓ Tecnologia multicamada, machine learning e

expertise humana fornecem aos nossos clientes o
melhor nível de proteção possível..

✓ Proteção contra Ataque de Rede tem a habilidade

Ameaças de dia
zero

✓ Nossas defesa multicamada apresenta um sandbox

As ameaças de dia zero são a maior preocupação das
empresas porque elas não sabem como se proteger
contra algo que elas nunca viram antes.

SOLUÇÃO
de prevenir que o ransomware sequer infecte um
sistema detendo os exploits no nível da rede.

integrado que tem a habilidade de detectar malware
que tentar burlar a detecção usando ofuscação.

SOLUÇÃO

✓ Eleva o sistema de proteção contra malware na

✓ Os produtos para endpoint da ESET elevam a

✓ Todos os produtos contêm proteção na forma de

✓ 13 laboratórios globais de Pesquisa e

Nuvem da ESET para automaticamente proteger
contra novas ameaças sem a necessidade de esperar
pela próxima atualização da detecção.

Escudo Ransomware para assegurar que as empresas
estejam protegidas da criptografia de arquivos
maliciosos.

heurística e o machine learning como parte de nossa
abordagem multicamadas para prevenir e proteger
contra malware nunca visto antes.

Desenvolvimento que respondem rapidamente à uma
sugestão de malware: na primeira incidência após sua
primeira incidência em qualquer lugar do mundo

✓ O sistema de proteção contra malware na Nuvem

Malware sem
arquivo
O malware sem arquivo é uma ameaça relativamente
nova e por apenas existir na memória, ela requer
uma abordagem diferente da tradicional usada com o
malware baseado em arquivo.

SOLUÇÃO

✓ A tecnologia única da ESET, o Advanced Memory

Scanner, protege contra este tipo de ameaça
monitorando o comportamento de processos
maliciosos e escaneando-os uma vez que apareçam
na memória.

✓ Reduz a coleta de dados e o tempo de investigação

fazendo upload da ameaça dentro do ESET Threat
Intelligence para fornecer informações sobre como a
ameaça funciona.

da ESET automaticamente protege contra novas
ameaças sem a necessidade de esperar pela próxima
atualização de detecção.

“Quando encontramos a ESET, nós
sabíamos que ela era a escolha
correta: tecnologia confiável,
detecção robusta, presença local e
suporte técnico excelente, tudo que
nós precisamos.”
— Ernesto Bonhoure, Gerente de
Infraestrutura de TI; Hospital Alemán,
Argentina, + 1.500 licenças

Sobre a ESET
Por mais de 30 anos, a ESET® vem

A ESET é de propriedade privada.

desenvolvendo software e serviços

Sem dívidas e empréstimos, temos a

de segurança líderes na indústria de

liberdade de fazer o que for necessário

TI, entregando proteção abrangente

para a melhor proteção de todos os

e instantânea contra ameaças de

nossos clientes.

cibersegurança para consumidores e
empresas em todo o mundo.
ESET EM NÚMEROS

+ de 110

milhões de
usuários no
mundo todo

+ de 400

mil clientes
corporativos

+de 200

países e
territórios

13

centros globais
de pesquisa e
desenvolvimento

ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES

protegido pela ESET desde 2017,

protegido pela ESET desde 2016,

mais de 14.000 endpoints

mais de 9.000 endpoints

protegido pela ESET desde 2016,

Revenda de segurança ISP desde 2008

mais de 4.000 caixas de e-mail

base com 2 milhões de clientes
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Por que escolher
a ESET
A ESET está em conformidade com a ISO/IEC 27001:2013, um padrão de segurança
aplicável e reconhecido internacionalmente na implementação e gerenciamento
de segurança da informação. A certificação é concedida por instituição de
certificação reconhecida de terceiros, SGS, e demonstra a conformidade total da
ESET com as melhores práticas líderes da indústria.
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PRÊMIOS ESET

RECONHECIMENTO
DOS ANALISTAS

A ESET foi nomeada como o
único Desafiante no Quadrante
Mágico 2019 para Plataformas
de Proteção Endpoint pelo
segundo ano consecutivo.

A ESET foi avaliada como
Strong Performer no Forrester
Wave(TM): Endpoint
Security Suites,
Q3 2019.

A ESET foi avaliada como
“Top Player” no relatório
de segurança de endpoint
da Radicati 2019 de acordo
com dois critérios principais:
funcionalidade e visão
estratégica.

Gartner Inc, Quadrante Mágico para Plataformas de Proteção Endpoint, Peter Firstbrook, Lawrence Pingree, Dionisio Zumerle, Prateek Bhajanka, Paul Webber, 20
de agosto de 2019. A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa. As publicações de pesquisa da Gartner
consistem das opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como constatação de um fato. A Gartner se isenta de todas as
garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação para um propósito particular.
O Gartner Peer Insights é uma plataforma de avaliações e revisões de pares gratuita projetada para tomadores de decisão de serviços e software de empresa.
As revisões passam por uma rigorosa validação e processo de moderação para garantir que as informações são autênticas. As revisões da Gartner Peer Insights
constituem opiniões subjetivas de usuários finais individuais baseado em suas próprias experiências e não representam as visões da Gartner ou suas afiliadas.

