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Retorno de
valor imediato
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rápida sem
interrupção

dos negócios
 

Risco e
custo de

cibersegurança
reduzidos

Tranquilidade 

1  Avaliação de Fornecedores de Serviços Gerenciados de Detecção e Resposta do IDC MarketScape EUA, IDC #US48129921, agosto de 2021
2  Forrester Wave para Detecção e Resposta Gerenciadas, Q1 2021
3  Impacto econômico total do Falcon Complete, fevereiro de 2021
*Não disponível em todas as áreas.Consulte as Perguntas Frequentes para obter detalhes.

Assista à demonstração
Veja a equipe Falcon Complete em ação

Uma platafor-
ma unificada e 

nativa em 
nuvem e um 

mecanismo de 
machine lear-
ning baseado 
em indicado-
res de ataque 

(IOAs)

A Plataforma 
Falcon 

(EPP/EDR) 
gerenciada 

como serviço

Investigação 
proativa de 

ameaças 24x7 
gerenciada 

como serviço

Remediação 
cirúrgica e 
prática que 

dispensa 
formatação ou 
reconstrução 
de sistemas

Garantia de 
Prevenção de 

Ataque*

A CrowdStrike desenvolveu a primeira e mais avançada plataforma nativa 
em nuvem do mundo, e a combinou com gerenciamento, detecção, 

investigação e remediação de ameaças 24x7, para interromper os ataques 
com confiança, cobrindo todo o ciclo de vida de um incidente.

As ameaças de hoje são rápidas e sofisticadas e exigem uma solução de 
MDR que fique um passo à frente do adversário, para manter o ambiente 

do cliente protegido contra ataques.

A maior malha de 
dados centrada em 
ameaças do mundo Maior base de clien-

tes de inteligência 
de ameaças Especialistas na 

plataforma

Líder: No IDC 
Marketscape para 
MDR 20211
Líder: No Forrester 
WaveTM para 
MDR2

Centenas de analis-
tas certificados 
(CCFA, CCFR, 
CCFH)
Especialistas em in-
vestigação de ame-
aças e resposta a 
incidentes
Investigadores de 
ameaças que des-
cobrem e detêm de-
zenas de milhares 
de ameaças sofisti-
cadas todos os anos

Cobertura abran-
gente de ameaças 
através da observa-
bilidade de ponta

Inteligência artificial 
de classe mundial 
para identificar mu-
danças nas táticas e 
estratégias adver-
sárias

Correlaciona trilhões 
de eventos/dia

Inteligência agre-
gada através da 
CrowdStrike
Security Cloud

Telemetria corpo-
rativa para en-
dpoints, workloads, 
identidades, 
DevOps, configura-
ções e ativos de TI

10 dias de tempo 
médio para estar 

integrado e 
operacional

Mais rapidez que o 
adversário, ao 

detectar, investigar, 
responder e corrigir 

em minutos

Mais de 400% de 
ROI3

2.500 horas a menos 
em investigações de 

incidentes de 
segurança por ano3

Gerenciamento, 
monitoramento e 

resposta de 
segurança 24x7
Confiança 24x7

https://www.crowdstrike.com/products/managed-services/falcon-complete/
https://www.crowdstrike.com/resources/demos/demonstration-of-falcon-endpoint-protection-complete/
https://www.crowdstrike.com/products/managed-services/falcon-complete/warranty-faq/

