
EXAMINANDO A DIFERENÇA:

Segurança de endpoint legada  vs. Plataforma CrowdStrike Falcon

Baixe o Guia do Comprador 
de Proteção de Endpoint
e comece hoje mesmo.

OUTROS FORNECEDORES

A segurança de endpoint é um dos componentes mais críticos de uma estratégia de 
cibersegurança. Infelizmente, nunca foi tão desafiador selecionar a melhor solução para 
isso. Com tantas opções no mercado e recursos que parecem idênticos, escolher uma 

solução de proteção para endpoint definitivamente não é nada simples.

LINKS:
https://www.crowdstrike.com.br/recursos/white-papers/endpoint-protection-buyers-guide/
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HORA DE FAZER UMA MUDANÇA?
Baixe "As cinco capacidades essenciais da proteção de endpoint baseada em 

nuvem" e comece hoje mesmo.

Use o Guia do Comprador para avaliar cada uma das cinco capacidades essenciais da 
proteção de endpoint baseada em nuvem.

Este guia foi elaborado para ajudar organizações a obterem as informações de que precisam para 
avaliar e comparar diferentes soluções.

VERDADEIRAMENTE NATIVA EM 
NUVEM | Projetada para o mundo do 
trabalho a partir de qualquer lugar, 
nativa em nuvem.

LEVE | Agente leve que evita a 
sobrecarga no desempenho 
historicamente associada aos agentes 
de proteção de endpoint.

ÁGIL | Permitimos que os clientes 
implementem dezenas de milhares de 
agentes imediatamente, sem a 
necessidade de reinicialização ao 
instalar ou ao alterar as configurações 
de segurança.

NEXT-GEN | A Segurança em Nuvem 
da CrowdStrike oferece segurança 
corporativa para o que é mais crítico 
para a próxima onda digital - 
Segurança de Endpoint, Segurança de 
Nuvem, Zero Trust.

AINDA APRENDENDO | Design de arquitetura 
legada local implementado em uma nuvem, 
com dimensionamento inadequado para o uso 
corporativo.

SOBRECARGA | Agente de endpoint com alto 
consumo de memória e alta utilização de disco 
para o nível de GBs em disco.

DESAJEITADO | Tecnologia que requer 
reinicialização para instalar, precisa de 
reinicializações subsequentes quando alterações 
são feitas e de compilações personalizadas para 
reduzir seus problemas de falsos positivos.

GERAÇÃO ANTERIOR | Não consegue 
executar adequadamente os recursos 
básicos de endpoint da geração atual 
devido a restrições da solução legada.

Certifique-se de que seu provedor de segurança tem

ARQUITETURA FLEXÍVEL PARA O MUNDO DIGITAL

Para cada caso 
de uso chave, ele 
examina:

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO

PERGUNTAS A 
SEREM FEITAS

vs.

RECURSOS 
NECESSÁRIOS

EXAMINANDO A DIFERENÇA:

NÃO SE ACOMODE
quando se trata de segurança de endpoint

NÓS INTERROMPEMOS ATAQUES

Faça download do Guia do Comprador
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