
A visibilidade limitada das 
atividades no endpoint leva a 
uma falsa sensação de 
segurança

A baixa confiança nas detecções faz com 
que as equipes ignorem os alertas ou 
recorram a outras soluções de segurança 
para fazer a triagem e investigar - o que 
aumenta o tempo e a complexidade

Agentes sobrecarregados 
apresentam problemas de 
desempenho

Suporte declinando serviço 
- muitos não conseguem
obter uma resposta

E os mesmos desafios 
da arquitetura complexa 
enfrentados há anos: 
atualizações frágeis, 
varreduras e 
manutenção de servidor 
local necessárias 

Clareza | Fornece os dados 
certos, na hora certa, para 
uma ação rápida e confiável

Resiliência operacional | Uma 
arquitetura nativa em nuvem elimina a 
complexidade da infraestrutura e 
simplifica a implementação e 
manutenção contínuas

Agente único leve | É implementado e 
fica operacional em minutos, sem 
nenhum impacto no endpoint

Defesas de ponta | Protegem 
contra ataques conhecidos e 
desconhecidos e sem malware ou 
sem arquivo

Multiplicador de forças | Permite 
que equipes com habilidades e 
expertise variados trabalhem no 
mais alto nível
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EXAMINANDO A DIFERENÇA:

Segurança de endpoint legada  vs. Plataforma CrowdStrike Falcon

LINKS:
https://www.gartner.com/reviews/market/endpoint-protection-platforms/vendor/crowdstrike/product/falco 
n/review/view/3433443

https://www.crowdstrike.com.br/recursos/white-papers/endpoint-protection-buyers-guide/
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Baixe o Guia do Comprador 
de Proteção de Endpoint
e comece hoje mesmo.

Download

O que os clientes têm a dizer sobre a CrowdStrike? 

Se você pudesse começar de novo,
o que sua organização faria de forma diferente?
"Iríamos obter [a plataforma] Falcon mais cedo."

“Mudar das soluções AV/malware tradicionais para 
[a plataforma] Falcon foi uma das melhores decisões 

que tomamos.”

As defesas convencionais não funcionam mais contra ataques não convencionais.

A CrowdStrike unifica tecnologia, inteligência e experiência em uma única solução 
testada e comprovada para interromper ataques.

Veja a diferença que a plataforma CrowdStrike Falcon pode trazer para você.

HORA DE FAZER
UMA MUDANÇA?

NÓS INTERROMPEMOS ATAQUES
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