
A maioria das equipas de segurança aborda os incidentes de cibersegurança com base em alertas, reagindo 
apenas depois de o incidente já ter ocorrido. Ao mesmo tempo, novas ameaças escapam à deteção, dando-lhe 
uma falsa sensação de segurança – literalmente. Cada vez mais, as empresas reconhecem a necessidade de 
procurar proativamente as ameaças que ficam ocultas, embora ativas, dentro das infraestruturas corporativas.

O Kaspersky Managed Detection and Response (MDR) faculta proteção avançada 
e contínua contra o volume crescente de ameaças que contornam as barreiras de 
segurança automatizadas, proporcionando alívio às organizações que têm dificuldade 
em encontrar pessoal especializado ou que têm recursos internos limitados. 

Recursos superiores de detecção e resposta com suporte de uma das equipes de 
localização de ameaças de maior sucesso e experiência do setor. Ao contrário de 
ofertas semelhantes no mercado, o Kaspersky MDR tira partido de modelos de 
aprendizagem automática patenteados, informações sobre ameaças contínuas 
exclusivas e um historial comprovado de pesquisa de ataques direcionados eficaz. 
Reforça automaticamente a sua resistência corporativa a ciberameaças, enquanto 
otimiza os recursos existentes e os investimentos futuros em segurança de TI. 

Destaques de serviços
• A implementação rápida, expansível e pronta a utilizar permite uma função de 

segurança de TI madura instantaneamente sem necessidade de investir em pessoal 
ou conhecimentos adicionais

• A proteção superior contra as mais complexas e inovadoras ameaças não 
relacionadas com malware evita a interrupção da atividade e minimiza o impacto 
global dos incidentes

• A resposta a incidentes completamente gerida ou orientada faculta uma reação 
rápida, mantendo todas as ações de resposta sob o seu controlo absoluto

• A visibilidade em tempo real de todos os seus ativos e respetivo estado de proteção 
proporciona uma consciência da situação contínua através de vários canais de 
comunicação 1
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Figura 1. KASPERSKY MANAGED DETECTION AND RESPONSE

Benefícios do serviço:
• A tranquilidade de saber 

que está continuamente 
protegido, mesmo contra as 
ameaças mais inovadoras

• Redução dos custos gerais 
com a segurança sem 
necessidade de contratar 
vários especialistas internos 
na área da segurança

• Concentrar recursos 
internos dispendiosos 
nas tarefas críticas que 
realmente exigem o seu 
envolvimento

• Todas as principais 
vantagens de ter o 
seu próprio centro de 
operações de segurança 
sem a necessidade de o 
implementar



Como funciona
O Kaspersky MDR valida alertas de produto para assegurar a eficácia da prevenção 
automática e analisa proativamente os metadados de atividade do sistema quando a 
sinais de ataque ativo ou iminente. Estes metadados são recolhidos através do Kaspersky 
Security Network e são automaticamente correlacionados em tempo real com a 
inteligência de ameaças inigualável da Kaspersky, para identificar as táticas, as técnicas e os 
procedimentos utilizados pelos invasores. Os Indicadores de ataque exclusivos permitem 
a deteção de ameaças furtivas não relacionadas com malware, que imitam atividade 
legítima. O produto adapta-se à sua infraestrutura durante as primeiras 2 a 4 semanas, para 
assegurar taxas de falsos positivos nulas, confirmando o que é legítimo e o que não é.

O Kaspersky MDR inclui dois níveis para se adequar às necessidades de organizações de 
todas as dimensões e de indústrias com níveis de maturidade de segurança de TI 
variáveis (Figura 2). O Kaspersky MDR Optimum aumenta instantaneamente as suas 
capacidades de segurança de TI sem necessidade de investir em pessoal ou 
conhecimentos adicionais e proporciona resistência contra ataques evasivos através da 
implementação rápida e pronta a utilizar. O Kaspersky MDR Expert inclui todas as 
funcionalidades do Optimum e faculta funcionalidades e flexibilidade alargadas para 
equipas de segurança de TI maduras, permitindo-lhes descarregar triagem de 
incidentes e processos de investigação para a Kaspersky e concentrar os seus recursos 
de segurança de TI internos limitados na reação aos resultados críticos fornecidos. 

A procura de ameaças automatizada incluída no MDR Optimum utiliza deteções 
automáticas efetuadas por Indicadores de ataque exclusivos para validação, investigação 
e identificação adicionais de novas ameaças. A procura de ameaças gerida no MDR Expert 
depende dos esforços meticulosos e práticos dos nossos experientes detetores de 
ameaças, que proativamente procuram ameaças não resultantes em deteção automática.

Um conjunto de elementos opcionais complementares adaptam a funcionalidade do serviço 
aos seus requisitos específicos, oferecendo flexibilidade avançada quando necessário:

• Opções flexíveis de armazenamento e retenção para atender às necessidades 
regulatórias e forenses/descobertas eletrônicas

• Uma função de resposta a incidentes, com todos os conhecimentos especializados 
da Kaspersky para resolver o seu incidente de segurança

• Uma avaliação de exposição abrangente para verificar se os controlos de segurança 
existentes são suficientes 

• Formações práticas para analistas de SOC a fim de assegurar a sua preparação para 
incidentes globais

O combate a ataques direcionados requer uma vasta experiência, bem como 
aprendizagem constante. Enquanto primeiro fornecedor a criar, há quase uma década, 
um centro dedicado para a investigação de ameaças complexas, a Kaspersky detetou 
mais ataques direcionados sofisticados do que qualquer outro fornecedor de soluções 
de segurança. Tirando partido destes conhecimentos únicos, o Kaspersky Managed 
Detection and Response maximiza o valor das suas soluções de segurança Kaspersky, 
facultando deteção, priorização, investigação e resposta contínuas, individualmente 
adaptadas e totalmente geridas. Consequentemente, permite-lhe obter todos 
os principais benefícios resultantes de ter o seu próprio centro de operações de 
segurança, sem precisar de o implementar efetivamente.

Figura 2. Níveis do Kaspersky MDR
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Somos comprovados. Somos independentes. Somos 
transparentes. Estamos empenhados em construir um 
mundo mais seguro, onde a tecnologia melhora as nossas 
vidas. É por isso que o protegemos, para que em qualquer 
parte do mundo todos beneficiem das oportunidades 
infinitas proporcionadas. Participe na cibersegurança, 
para um futuro mais seguro.

Produtos incluídos:

• Kaspersky Endpoint Security for Windows
• Kaspersky Endpoint Security for Linux
• Kaspersky Endpoint Security for Mac1

• Kaspersky Security for Windows Server
• Kaspersky Endpoint Detection and Response
• Kaspersky Anti Targeted Attack

1  Compatibilidade esperada para o segundo 
trimestre de 2021 

2  Compatibilidade esperada para o primeiro 
trimestre de 2021 

3  Compatibilidade esperada para o primeiro 
trimestre de 2021  
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