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Proteção e segurança que 
acompanha a evolução 

Produtos químicos 

• São Paulo, Brasil 
• Usando Kaspersky Endpoint  

Security for Business
• Produtos Químicos para Construção  
• 230 Colaboradores
• 3 unidades fabris no Brasil

A MC-Bauchemie é uma das maiores e mais respeitadas 
empresas mundiais de produtos químicos para construção, 
que tem como lema “construir é cuidar”.

A MC-Bauchemie é um grupo privado fundado em 1961 na Alemanha.  
Hoje possui operações em mais de 40 países e acima de 2.500 funcionários.  
A MC-Bauchemie oferece produtos para construção, proteção, recuperação e 
acabamento de estruturas, desenvolvidos com o mais alto padrão de qualidade 
aliados com um suporte técnico de excelência. 

Desafio

A subsidiária no Brasil estabeleceu-se em 2001 e possui atualmente três 
unidades fabris, empregando em torno de 230 colaboradores.

A empresa tem participado de importantes projetos de infraestrutura, edificações 
e indústrias em todo país. Um dos empreendimentos emblemáticos onde 
trabalhou foi a renovação do estádio do Maracanã para a Copa do Mundo de 
Futebol, as as principais obras das Olimpíadas de 2016 e o Metrô de São Paulo.

A evolução da estrutura da empresa e do ambiente tecnológico impôs a 
necessidade de uma proteção ‘end point’ para todos os computadores, 
incluindo a criptografia total de discos dos ‘notebooks’ por causa do risco de 
furto e acesso de dados, e de uma solução ‘anti-spam’ para o serviço de e-mail. 

“A parceria com 
a Kaspersky 
Lab tende a 
prevalecer e isso 
foi conquistado em 
razão da segurança 
e qualidade  
do produto,  
mas sobretudo  
em função  
do excepcional 
relacionamento 
que cultivamos.”   
 
Ricardo Cardoso dos Santos, 
Coordenador de TI,  
MC-Bauchemie Brasill

Kaspersky for Business

mc-buildingchemicals.com.br
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Seguro
Proteção de ataques maliciosos 
com as exclusivas tecnologias next 
generation da Kaspersky Lab

Respaldo seguro de dados 

Ao controle
Gestão centralizada de dispositivos

Possibilidade de configuração dos 
vários dispositivos da empresa

Console única para gestão de todo o 
ambiente protegido pela Solução da 
Kaspersky Lab

Flexível
As Soluções da Kaspersky Lab se 
adaptam facilmente às necessidades 
da empresa

‘Com algoritmos de ‘machine learning’ 
oferece eficiência e agilidade para 
combater novas ameaças

Suporte
Parceria no desenvolvimento 

Suporte técnico personalizado

Expert 
analysis

HuMachine™

Big Data / 
Threat Intelligence

Machine
Learning

N1 IT  

A N1 IT oferece consultoria em TI para a área corporativa de aquisição de softwares 
e de hardwares, storage, virtualização de ambientes, suporte técnico e serviços na 
nuvem. Tem profissionais especializados em licenciamento de software, incluindo de 
tecnologias da Kaspersky Lab. 

A solução Kaspersky Lab

A MC Brasil contratou o serviço de segurança da Kaspersky Lab por orientação 
da matriz na Alemanha. Quando Ricardo Cardoso dos Santos entrou para 
coordenar a área de TI, há 6 anos atrás, confirmou que esta era uma “ferramenta 
confiável e com um gerenciamento interessante”. Naquele momento ainda 
utilizavam a versão 6, essencialmente funcionando como antivírus. 

“A MC Brasil passou por grandes evoluções e hoje entende claramente que a 
gestão de segurança de seus dados é imprescindível para o sucesso do negócio”. 

“A empresa começou a buscar proteção focada não só em servidores e core de 
rede, mas principalmente para proteger e a controlar melhor o que está na mão 
dos usuários, porque está suscetível a erro e vulnerabilidade”.

“A MC decidiu apostar na ferramenta Kaspersky Endpoint Security for Business 
Advanced e no estreitamento do relacionamento junto do suporte local da 
N1 IT para atualizar o produto, participando inclusive de versões beta para 
progressivamente proteger o equipamento e rede da empresa”. 

“Durante essa evolução, testamos várias vezes ferramentas de concorrentes,  
mas sempre voltamos para as soluções da Kaspersky Lab. Hoje a MC tem cerca 
de 210 equipamentos protegidos, entre desktops, notebooks e servidores físicos  
ou virtuais”. 

Segurança, qualidade e suporte  

“A MC teve um único evento de ataque de malware no Brasil que foi 
imediatamente detectado graças à solução da Kaspersky Lab que já 
estava instalada nos servidores. 

“A Kaspersky Lab foi importante porque a solução detectou a tentativa de 
contaminação, preveniu e respondeu adequadamente ao ataque sem que a MC  
fosse afetada.”
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