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aquilo que não é conhecido pode prejudicar você

Mais de 30% das violações de segurança ocorrem em empresas com 100 ou menos 
funcionários.1 44% das pequenas e médias empresas (PMEs) foram atacadas por 
criminosos virtuais.2  

Ainda assim, muitos desconhecem as ameaças reais que o crime virtual e o 
malware avançado representam para a sua empresa. Enquanto apenas 1/5 das 
empresas de menor porte admitem que não tomaram medidas para proteger-se 
contra o crime virtual, apenas 60% mantém de fato o software antimalware 
atualizado.3  

Pensar que você é muito pequeno para chamar a atenção é exatamente o o tipo de 
mentalidade que criminosos virtuais estão explorando para lançar malware cada 
vez mais sofisticado contra a sua empresa. Eles sabem o que muitas das pequenas e 
médias empresas não sabem: que você é um alvo. 

proteja a sua empresa das 
ameaças que você consegue ver... 
e daquelas que não consegue  

94% das empresas enfrentaram 
alguma forma de ameaça de 
segurança externa

Nunca foi tão importante ter uma segurança de  
TI adequada e atualizada.

Fonte: Relatório global de riscos de TI de 2014 da Kaspersky Lab

1   Relatório de investigações de violação de dados de 2013 da Verizon 
2   Pesquisa de 2013 da Associação Nacional de Pequenas Empresas
3   Kaspersky Lab, Threatpost, 24 de maio de 2013 
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http://media.kaspersky.com/en/business-security/Global-IT-Risks-Report-2014-Threat-Security-Data-Breaches.pdf
http://www.verizonenterprise.com/resources/reports/rp_data-breach-investigations-report-2013_en_xg.pdf
http://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/2_small-business-presentation.pdf
https://threatpost.com/despite-800m-in-losses-small-businesses-scoff-at-security/100775


aquilo que não 
se consegue ver

PercePção do número de novos malware detectados diariamente (%)
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Vamos presumir que você é um dos 80% das PMEs com algum tipo de solução de 
segurança de TI instalada. Não fique muito contente com isso: a maioria dos 
usuários corporativos subestimam totalmente o volume de ameaças.4 Apenas 4% 
dos entrevistados ficaram próximos de adivinhar quantas ameaças são detectadas a 
cada dia.4

Neste contexto, não é surpresa que alguns usuários vejam a segurança de TI como 
uma "commodity", e acreditam haver uma pequena diferença entre as várias opções 
disponíveis. Esse é um mito perigoso: mesmo 1% de diferença nas taxas de detecção 
pode resultar em centenas de milhares de tipos de malware passando através das 
redes ao longo do período de um ano. Como sabemos disso? 

•	 	A	Kaspersky	Lab	detecta	325.000	novos	tipos	de	malware	todos	os	dias.	
•	 	No	segundo	trimestre	de	2014,	nossas	soluções	antimalware	detectaram	

528.799.591 ataques de vírus em sistemas de usuário final, identificando um total 
de 114.984.065 objetos maliciosos exclusivos no processo.5 

As ameaças mais perigosas são aquelas que você não sabe nada a respeito - aquelas 
que os especialistas da Kaspersky Lab monitoram, analisam e atenuam todos os 
dias. Nós procuramos por problemas. E quando encontramos, usamos mais de uma 
década inteira de inteligência sobre ameaças e know-how para oferecer a proteção 
adicional contra as ameaças que a sua organização mais necessita evitar - 
especialmente quando se trata de malware avançado e ameaças  
persistentes avançadas (APTs). 

Fonte: Relatório global de riscos de TI de 2014 da Kaspersky Lab

4   Relatório global de riscos de TI de 2014 da Kaspersky Lab 
5   Relatório de evolução de ameaças do segundo trimestre de 2014 da Kaspersky Lab

Há um abismo cada vez maior entre o que as 
empresas acreditam que o cenário de ameaças seja e 
aquilo que ele realmente é. Nós chamamos isso de 
"brecha de percepção". Isso demonstra que as 
organizações, independente de seu tamanho, 
subestimam em larga escala tanto a quantidade 
quanto a gravidade das ameaças que enfrentam.

Costin Raiu, Equipe Global de Pesquisa e Análise, Kaspersky Lab 
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http://securelist.com/analysis/quarterly-malware-reports/65340/it-threat-evolution-q2-2014/
http://securelist.com/author/costin/


proativo, reativo, 
inteligente

A Kaspersky Lab tem um longo histórico de fazer algumas das descobertas de 
ameaças mais relevantes e de alto nível, como Carbanak (o maior roubo bancário 
virtual do mundo), Dark Hotel, The Mask, Icefog e Red October. Mais de 1/3 dos 
nossos funcionários trabalham em pesquisa e desenvolvimento. Eles se 
concentram unicamente em desenvolver tecnologias para combater e prevenir as 
ameaças em constante evolução que nossas dedicadas equipes de Pesquisadores 
de Inteligência e Análise investigam todos os dias. 

O conhecimento da Kaspersky Lab de como funcionam internamente algumas das 
ameaças mais sofisticadas do mundo, nos permite desenvolver uma plataforma 
multicamadas de tecnologias de segurança para lutar contra ameaças conhecidas, 
desconhecidas e avançadas. Nossas tecnologias detectam e atenuam as ameaças 
que podem ser vistas, e também aquelas que não podem. 

Como fazemos isso? Aqui está uma explicação de como as múltiplas tecnologias de 
antimalware múltiplo e de detecção de ameaças da Kaspersky Lab trabalham juntas 
e simultaneamente, desde o momento que um arquivo é carregado. É uma 
combinação única de tecnologias de inteligência que oferecem detecção e 
prevenção de ameaças abrangentes e de multicamadas em endpoints e em outros 
elementos de infraestrutura de TI.
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http://www.kaspersky.com/about/news/virus/2015/Carbanak-cybergang-steals-1-bn-USD-from-100-financial-institutions-worldwide
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http://www.kaspersky.com/about/news/virus/2013/Kaspersky_Lab_Identifies_Operation_Red_October_an_Advanced_Cyber_Espionage_Campaign_Targeting_Diplomatic_and_Government_Institutions_Worldwide


detectar ameaças 
conhecidas

networK attacK BlocKer

Verifica todo o tráfego de rede, usando 
assinaturas conhecidas para detectar e 
bloquear ataques com base em redes, 
incluindo verificação de portas, ataques de 
negação de serviço (DoS), saturação de buffer 
e outras atividades maliciosas remotas.

lista negra

Equipes dedicadas de analistas de malware 
mantêm os bancos de dados da Kaspersky Lab 
atualizados com os dados e assinaturas de 
malware mais recentes.  Eles são usados para 
bloquear automaticamente todo malware 
conhecido.

filtragem de url

Verifica e checa as URLs no tráfego de entrada 
e saída contra o banco de dados da Kaspersky 
de sites conhecidos como maliciosos ou de 
phishing, bloqueando ataques com base na 
Web, malware polimórfico no lado do servidor 
e servidores de "comando e controle" (C&C).

firewall

Analisa cada pacote que entra e sai da rede, 
bloqueando ou permitindo, dependendo do 
risco de segurança. Conexões não autorizadas 
são bloqueadas, diminuindo a superfície de 
ataque e a possibilidade de infecção. 
Máquinas comprometidas ou infectadas têm 
sua atividade de rede limitada, o que reduz 
sua capacidade de disseminar malware e 
limitar danos causados pela violação de 
políticas de segurança.

6   A tecnologia antispam da Kaspersky Lab ficou em primeiro lugar no Teste 
VB Spam de novembro de 2014, obtendo uma taxa de detecção de 99,75% e 
zero falsos positivos.

Desde o momento em que um arquivo começa a ser baixado, uma página da Web é 
aberta ou um aplicativo é executado, os mecanismos avançados antimalware da 
Kaspersky Lab simultaneamente verificam, detectam e protegem contra vírus, 
cavalos de Troia, rootkits, worms, spyware, scripts e adware com base na Web e em 
e-mail, sejam eles conhecidos, desconhecidos ou avançados, e contra outros 
objetos e ameaças maliciosas conhecidas. Começando com ameaças conhecidas, 
em essência, esses mecanismos são compostos de:

As tecnologias com base em assinaturas da 
Kaspersky Lab são criadas a partir de anos de 
conhecimento e experiência acumuladas. Todas as 
tecnologias acima se destacam em bloquear malware 
conhecido (e graças à Kaspersky Security Network, 
conforme descrito mais adiante, muitas ameaças 
permanecem desconhecidas apenas por um curto 
período de tempo). Mas o que acontece com as 
imponderáveis ameaças desconhecidas ou 
avançadas que mencionamos anteriormente? 
Também temos solução para elas...
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http://media.kaspersky.com/pdf/Kaspersky_Anti-Spam_2014.pdf
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detectar ameaças 
desconhecidas

Depois que todos os arquivos passaram pelas verificações com base em assinaturas 
para detecção de ameaças conhecidas, é hora de dar uma olhada no que acontece no 
momento da tentativa de execução. As tecnologias proativas e de multicamadas da 
Kaspersky Lab analisam e verificam os arquivos em execução, buscando por atividade 
maliciosa ou suspeita que sugira que uma ameaça desconhecida está presente.

heurística

A análise heurística fornece proteção proativa 
contra ameaças que não podem ser detectadas 
usando banco de dados de antivírus 
convencional. A heurística da Kaspersky Lab 
ativa a detecção de novo malware ou de 
modificações desconhecidas em malware 
conhecido. A análise estática verifica o código 
em busca de sinais de comandos suspeitos 
associados com malware, enquanto que a 
análise dinâmica examina o código da 
máquina que o arquivo poderia tentar 
executar, em resposta às "chamadas" 
emuladas com prováveis "respostas" para 
determinar se o código é seguro ou não.

antiphishing heurístico

Em ataques de phishing extremamente novos 
em que apenas um pequeno número de 
usuários foi afetado, a tecnologia da 
Kaspersky Lab procura por evidências 
adicionais de atividade suspeita, como 
vocabulário, formulários de entrada ou 
sequências de símbolos ilegíveis. Isso além da 
abordagem mais tradicional, com base no 
banco de dados descrita anteriormente. 

As ameaças com base em phishing foram o 
ponto de partida para muitas das recentes 
ameaças avançadas altamente perigosas.

sistema de prevenção de invasões com 
base em host (hiPs) 

O HIPS da Kaspersky Lab adiciona uma 
camada adicional de proteção, detectando e 
gerenciando aplicativos e atividades 
suspeitas, impedindo que as ameaças sejam 
executadas. O HIPS ajuda a controlar a forma 
como os aplicativos se comportam, 
configurando níveis de confiança após a 
análise inicial. Esses níveis definem quais 
recursos eles podem usar, que tipo de dados 
pode acessar ou modificar, etc, restringindo a 
execução de programas potencialmente 
perigosos sem afetar o desempenho de 
aplicativos seguros e autorizados. Um 
aplicativo não confiável não terá permissão 
para fazer qualquer coisa, incluindo executar.

controle de aplicativos e whitelisting

O Controle de aplicativos bloqueia ou permite 
aplicativos especificados por administradores. 
A abordagem da Kaspersky Lab é criar a partir 
de Whitelisting Dinâmica - listas de aplicativos 
e categorias de software confiáveis atualizadas 
continuamente, que apenas têm permissão de 
serem executados conforme regras e políticas 
específicas. A Kaspersky Lab tem um 
laboratório de whitelisting e banco de dados 
exclusivo de mais de um bilhão de arquivos, 
que cresce a uma velocidade de um milhão por 
dia. 

O Controle de aplicativos e Whitelisting reduz 
os riscos apresentados por ameaças que ainda 
não conhecemos. A maioria dos malware se 
apresenta como um arquivo executável que 
não será encontrado em qualquer whitelist. As 
organizações que adotam essa abordagem (e as 
tecnologias de suporte) podem, dessa forma, 
impedir que qualquer arquivo malicioso seja 
executado, sem a necessidade de identificar ou 
saber o que esses arquivos realmente são.

KaspersKy security networK

Como um laboratório de ameaças efetivamente 
global e com base em nuvem, a Kaspersky 
Security Network detecta, analisa e gerencia 
ameaças conhecidas, desconhecidas e novas, 
como também fontes de ataques on-line em 
segundos, oferecendo essa inteligência 
diretamente aos sistemas do cliente.

Usando dados anônimos em tempo real de 
60 milhões de sensores de endpoints 
globalmente, cada arquivo que passa pelos 
sistemas protegidos da Kaspersky Lab está 
sujeito à análise com base em inteligência de 
ameaças relevante. Os mesmos dados 
asseguram que as medidas mais adequadas 
sejam tomadas, ou seja, tralhando juntamente 
com todos os outros componentes do 
mecanismo da Kaspersky Lab, a Kaspersky 
Security Network fornece proteção contra 
ameaças desconhecidas antes da 
disponibilidade das assinaturas - as respostas 
com base em assinatura tradicional podem 
levar várias horas, da Kaspersky Security 
Network leva cerca de 40 segundos.
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detectar ameaças 
avançadas

Seu arquivo foi baixado e inicializado; as tecnologias da Kaspersky Lab verificaram, 
analisaram, aplicaram inteligência e, ou bloquearam ou autorizaram com base nas 
ameaças conhecidas e desconhecidas. 

Mas o que acontece com as ameaças avançadas?

As tecnologias de detecção de ameaças avançadas da Kaspersky Lab são projetadas 
para detectar e bloquear ameaças avançadas, usando uma variedade de 
mecanismos comportamentais sofisticados e proativos que monitoram 
comportamentos de processos, distinguem padrões suspeitos, bloqueiam 
atividades maliciosas e revertem alterações prejudiciais, como o Cryptors.

Vamos examinar...

system watcher

Ele monitora e coleta dados em aplicativos e 
outras atividades importantes do sistema 
usando atividades de rastreamento e 
distinguindo padrões de comportamento. 
Essas informações são fornecidas aos outros 
componentes de proteção da Kaspersky Lab já 
descritos. Qualquer atividade que corresponda 
aos padrões de ameaças é tratada de acordo 
com as políticas definidas pelo administrador 
- ou serão usadas as configurações padrão, que 
seria encerrar o processo malicioso e colocar 
em quarentena para análise posterior. 

O driver que intercepta operações de arquivos 
em componentes antimalware da Kaspersky, 
também reúne informações sobre as alterações 
feitas no registro, enquanto o firewall reúne 
dados sobre a atividade de rede de aplicativos. 
Todas essas informações são alimentadas no 
System Watcher que, por sua vez, tem o seu 
próprio módulo capaz de reagir a eventos 
complexos do sistema, como as instalações de 
drivers. 

Ações maliciosas e padrões de comportamento 
destrutivos que são sugestivos de malware 
serão bloqueados. 

aeP (Prevenção automática contra 
exPloits)

Esta tecnologia visa especificamente malware 
que explora vulnerabilidades de software. 
Desenvolvida através de uma análise 
aprofundada dos recursos e comportamentos 
dos exploits mais disseminados, a tecnologia 
resultante é capaz de identificar padrões 
comportamentais com características de 
exploit, e bloquear a sua realização. 

A AEP funciona como uma rede de segurança, 
uma camada de segurança extra que 
complementa outras tecnologias da Kaspersky 
Lab. Ela trabalha em conjunto com o System 
Watcher da Kaspersky Lab.

reversão

Esse monitoramento detalhado e contínuo de 
sistemas habilita a funcionalidade 
excepcionalmente precisa de Reversão do 
sistema, limitando o impacto de qualquer 
infecção e retornando os sistemas a 
parâmetros anteriores seguros. Os 
mecanismos de reversão são atualizáveis e 
funcionam com arquivos executáveis criados 
e modificados, modificações MBR, arquivos 
importantes do Windows e chaves de registro. 

default deny

Cada vez mais vista como a mais eficaz 
conduta de segurança para se adotar em face 
da constante evolução de ameaças avançadas. 
Ela simplesmente bloqueia todos os 
aplicativos de serem executados em qualquer 
estação de trabalho, a menos que eles tenham 
sido explicitamente permitidos pelo 
administrador. 

A Default Deny significa que todas as novas 
variedades de malware com base em arquivos 
são automaticamente bloqueadas, mesmo 
para ataques direcionados.  

uma pequena mudança pode fazer 
uma grande diferença
Como pudemos ver, mesmo um único ponto 
percentual adicional na taxa de detecção pode 
traduzir-se em centenas de milhares de tipos de 
malware passando através das redes. Também 
vimos de que maneira as "redes" adicionais de 
atenuação, detecção e análise da Kaspersky Lab 
podem detectar ameaças desconhecidas, e até 
avançadas, antes que elas façam seu trabalho.
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* Notas:
De acordo com o resumo dos resultados dos testes independentes em 2014 de produtos corporativos, para o consumidor e produtos 
móveis.

O resumo inclui testes conduzidos pelos seguintes laboratórios e revistas de testes independentes:  
AV- Comparatives, AV-Test, Dennis Technology Labs, MRG Effitas, NSS Labs, PC Security Labs, VirusBulletin.
O tamanho da bolha reflete a quantidade de primeiros lugares conquistados.

KaspersKy laB: a melhor 
proteção do mercado*

Resultados de testes independentes demonstram de forma consistente que a 
Kaspersky Lab proporciona a melhor proteção do setor. Apenas em 2014, 
participamos de 93 testes e avaliações independentes, ficando em primeiro lugar 
51 vezes e terminando entre os três primeiros com um recorde de 71% do tempo. 
Esse é apenas um dos motivos que explicam por que os OEMs, incluindo Microsoft, 
Cisco Meraki, Juniper Networks e Alcatel Lucent, confiam na Kaspersky Lab para 
fornecer a segurança que eles colocam em seus próprios produtos.

Todas as tecnologias de segurança da Kaspersky Lab são desenvolvidas e 
aperfeiçoadas internamente, a partir da mesma base de código, ou seja, todas elas 
integram-se perfeitamente umas com as outras, criando uma plataforma 
multicamadas que é maior do que a soma das suas partes. Esse nível de integração 
também se traduz em maior desempenho, atualizações mais rápidas e uma 
aparência e funcionamento unificados em todas as soluções, proporcionando a 
você tempo para se concentrar naquilo que faz melhor, enquanto a Kaspersky Lab 
cuida da segurança. 
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Descubra como a nossa 
segurança premium protege a 
sua empresa contra malware e 
crime virtual com uma 
avaliação sem compromisso.

Visite kaspersky.com/trials  
hoje para fazer o download de 
versões completas do produto e 
avaliar a maneira bem sucedida 
com que elas protegem a 
infraestrutura de TI, os 
endpoints e os dados 
confidenciais corporativos. 

soBre a KaspersKy laB
A Kaspersky Lab é a maior fornecedora privada de soluções de proteção de 
endpoints do mundo. A empresa está classificada entre as quatro maiores 
fornecedoras de soluções de segurança do mundo para usuários de endpoints*. Há 
mais de 17 anos a Kaspersky Lab inova a segurança de TI e oferece soluções de 
segurança digital eficazes para grandes empresas, empresas de pequeno e médio 
porte e clientes. A Kaspersky Lab, com sua matriz registrada no Reino Unido, opera 
atualmente em quase 200 países e territórios no mundo todo, oferecendo proteção 
para mais de 400 milhões de usuários mundialmente. Saiba mais em  
www.kaspersky.com.

*A empresa ocupa o quarto lugar na classificação da IDC de Receita de segurança de endpoints global por 

fornecedor de 2013. A classificação foi publicada no relatório da IDC de "Previsão de 2014 a 2018 de 

segurança de endpoints global e participações de fornecedor de 2013 (IDC nº 250210, agosto de 2014).  

O relatório classificou fornecedores de software de acordo com lucros  

das vendas de soluções de segurança de endpoints em 2013.

oBtenha sua avaliação 
gratuita agora

comece agora:
versão de avaliação 
gratuita de  
30 dias
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