
Dê uma surra no crime 
cibernético sem surrar 
seus usuários 

100% Verdict em 100% das vezes

Passado é o tempo em que cibercrime  representava 
‘script kiddies’ buscando momentos de gloria.  Nos dias 
de hoje, os atacantes estão atrás de dinheiro e poder.

 

• Pelo ano de 2019, ransomware estará atacando uma
companhia a cada 14 segundos e os custos  de danos
chegarão a 11.5 bilhões de dólares.

• Em 2017, amplos eventos, como eleições norte-
coreanas e lançamento de misseis, coincidiram com
altos picos de malware em segurança empresarial,
indicando o uso de militância cibernética para atingir
objetivos geopolíticos.

 

Nenhuma empresa ou usuário podem considerar-se 
seguros.  A necessidade de possuir uma estratégia de 
defesa aprofundada nunca foi tão critica, e nenhuma 
postura de segurança é completa sem uma tecnologia 
que proteja pontos terminais. Entretanto, controles de 
segurança não devem impedir a habilidade de 
funcionários desempenharem seu trabalho – e uma 
administração moderada é critica na redução de carga 
no seu departamento de IT. 

Você necessita impenetrabilidade e usabilidade.

“Uma tremenda dor 
nos fundilhos. Agarra 
tudo literalmente até 
você dizer basta.”

Proteção de pontos terminais (computadores, 
servidores, etc.) sem concessões.
Muitas soluções de proteção de pontos terminais admitem a 
entrada de todos os arquivos – bons, ruins e desconhecidos – na 
rede antes que sejam analisados.

Independentemente do quão rápidas sejam as capacidades de 
detecção destas soluções, sua empresa estará aberta à 
exploração, porque todo malware começa como código 
desconhecido. Algumas soluções funcionam de forma mais 
segura ao utilizar sandbox (isolamento de processos) na análise 
dos arquivos, mas o custo é alto.

Comodo Advanced Endpoint Protection (AEP) soluciona este 
problema com auto–contenção de patente pendente, onde 
executáveis desconhecidos e outros arquivos que requerem  
privilégios de tempo de execução são automaticamente 
executados  em um recipiente virtual que não possui acesso  aos 
recursos do sistema  hospedeiro ou data do usuário. Tais 
arquivos e executáveis são executados da mesma forma como 
seriam no sistema hospedeiro, de forma continua na perspectiva 
do usuário final, mas sem que possam causar dano ou infecção 
no sistema nativo. Quando arquivos desconhecidos são 
executados em auto contenção,  serão carregados (uploaded) 
numa Comodo cloud global de combate de ameaça, que retorna 
com um veredicto em 45 segundos para 95% dos arquivos 
submetidos.

Os 5% dos casos restantes são enviados a pesquisadores para 
análise humana dentro de prazos de SLA (Service Level 
Agreement). Resumindo, Comodo AEP fornece uma decisão de 
100% em 100% dos casos. Devido ao fato de Comodo cloud 
global de combate a ameaça ser colaborativa, o conhecimento 
obtido sobre  o arquivo desconhecido beneficia todos os usuários 
de Comodo AEP. Você se beneficia dos efeitos de uma rede de 85 
milhões de usuários.

Prova a nível mundo real
Quando WikiLeaks em 2017 despejou dados expondo avaliações 
de 20 produtos de segurança, pudemos ver os resultados nus e 
crus das tentativas da comunidade de inteligência de como 
despistar a tecnologia  com que as empresas contam para sua 
proteção no dia-a-dia. Enquanto muitos  dos nomes de vulto no 
mercado mostraram-se fácil ou moderadamente hackeaveis, uma 
solução frustrou as melhores tentativas de despiste. Aqui está  o 
que a CIA- uma das organizações com mais fundos e das maiores  
experts quanto a hacking – disse sobre Comodo:

“Uma colossal dor nos fundilhos. Captura tudo até você 
dizer basta.”

Isto é uma boa notícia para você. Utilizando Comodo AEP, você 
não está simplesmente frustrando maus feitores; seus  diligentes 
funcionários não irão notar a diferença. 
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Coloque Comodo AEP em 
frente de seu time

Uma versão de 30 dias grátis de 
Comodo AEP é  disponível

Segurança Cibernética Comodo 
“Em um mundo onde prevenir ataques cibernéticos é 

impossível, Comodo Cybersecurity fornece uma plataforma de 

segurança cibernética inovativa  que torna ameaças 

incapacitadas, por  LAN, web e cloud.

Ou caso você prefira, agende uma demonstração ou uma 

análise de comprovação de conceito, contatando–nos a: 

EnterpriseSolutions@comodo.com ou +1 888-256-2608

A plataforma de Comodo Cybersecurity habilita seus clientes a 

proteger seus sistemas e dados contra ameaças de nível 

militar, incluindo ataques zero-day.  Localizada em Clifton, 

Nova Jersey, Comodo Cybersecurity possui um histórico de 20 

anos , protegendo os dados  mais sensíveis de empresas e 

consumidores, no mundo todo. sensíveis de empresas e 

consumidores, no mundo todo.. ”

73MIL 85MIL
% em que Comodo 

fornece um veredicto 
de 100% em arquivos 

desconhecidos

45
Número de segundos para 
fornecer um veredicto de 

95% de arquivos analisados 
em auto contenção

101

2 VISITE COMODO.COM  © 2018 Comodo Security Solutions, Inc.  Todos os direitos reservados. 

Número de usuários 
protegidos por 

produtos de 
segurança Comodo

Número de buscas 
que a cloud de threat 

global Comodo 
realiza  a cada ano

0
Número de 

infecções entrando  
em sistemas de 

clientes

Painel único de vidro para 
monitoramento integrado e 

gerenciamento disponível como 
parte da plataforma Comodo One 

Enterprise

Tamanho em MB do cliente peso 
leve Comodo, que fornece a mais 

robusta proteção do mercado sem 
sacrificar a usabilidade 
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