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Para cibersegurança, proteção de informações 
e conformidade, as pessoas são o novo perímetro.
As pessoas são o seu ativo mais valioso. Elas também 
são a origem da maioria dos riscos de segurança, da 
perda de dados e da falta de conformidade. Mantenha 
seus usuários protegidos. Mantenha seus dados seguros. 
Mantenha tudo em conformidade com a Proofpoint.

Nenhum outro parceiro de cibersegurança tem  
a confiança de mais empresas da Fortune 500  
e da Global 2000 para proteger seus funcionários  
e defender os dados criados por eles.

Proteja as pessoas. 
Defenda os dados.
Combata ameaças avançadas. Evite a perda de dados. Modernize a conformidade.



Soluções de 
segurança cibernética 
centrada em pessoas
Soluções que funcionam juntas. 
Soluções que se baseiam 
umas nas outras. Soluções 
de segurança cibernética 
centrada em pessoas para 
manter os seus negócios 
seguros, em conformidade 
e prosperando.

Proofpoint Threat Protection Proofpoint Information 
and Cloud Security

Proofpoint Intelligent Compliance

O e-mail e a nuvem são, atualmente, 
os principais vetores de ataque para 
ransomware, comprometimento de 
e-mail corporativo (BEC), phishing 
e outras ameaças. Responda 
com uma abordagem centrada 
em pessoas que bloqueia ataques, 
protege contas na nuvem e educa 
os usuários. Nossa abordagem 
multicamada ajuda você a:

Dados não se perdem sozinhos. 
Evite a perda de dados por 
usuários maliciosos, negligentes 
e comprometidos correlacionando 
conteúdo, comportamento do 
usuário e ameaças externas. Proteja 
seus dados com insights baseados 
em inteligência artificial que detectam 
vazamentos de dados e simplificam 
investigações. Nossa solução 
moderna ajuda você a:

As necessidades de retenção 
de dados estão aumentando 
consideravelmente porque as 
organizações criam cada vez mais 
dados em mais plataformas de 
comunicação. Gerencie o risco 
com uma solução moderna de 
conformidade e arquivamento para 
as equipes de TI e jurídica. Nossa 
abordagem centrada em pessoas 
e baseada na nuvem ajuda você a:

• Proteger o gateway e o e-mail 
com detecção de ameaças 
baseada em autoaprendizagem

• Entender quem está sendo atacado 
e quem está mais vulnerável

• Automatizar a resposta a incidentes
• Mudar o comportamento dos 

usuários e ajudar o seu pessoal 
a denunciar possíveis ameaças

• Evitar a falsificação de domínios
• Evitar sequestros de contas
• Prevenir ameaças baseadas na Web 

e proteger a atividade de navegação 
dos usuários

• Evitar que informações confidenciais 
vazem por e-mail

• Proteger aplicativos de nuvem 
e usuários contra ameaças de nuvem

• Correlacionar conteúdo, 
comportamento do usuário 
e ameaças externas

• Gerenciar ameaças internas e evitar 
perda de dados no endpoint

• Proteger dados confidenciais quando 
seus funcionários estiverem na Web

• Reduzir a carga de trabalho com 
classificação de dados baseada 
em inteligência artificial

• Capturar e monitorar dados facilmente
• Capacitar a sua equipe a se expandir 

e a gerenciar o crescimento de dados
• Facilitar a descoberta eletrônica 

e simplificar a revisão 
com automação assistida 
por autoaprendizagem

• Simplificar a conformidade com SEC, 
FINRA e IIROC

• Assegurar a conformidade nas 
redes sociais dos funcionários
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Professional Services e Managed Services

Advanced Email Security

Endpoint DLP

Data Discover

Insider Threat Management

Browser Isolation

Cloud Access Security Broker 
(CASB)

Classificação de dados inteligente

Email Data Loss Prevention (DLP)

Enterprise Data Loss Prevention (DLP)

Web Security

Email Isolation

Proteção contra fraude de e-mail e risco do fornecedor

Mail Security Orchestration, 
Automation and Response (MSOAR)

Proteção contra comprometimento 
de contas de e-mail

Denúncia de e-mails

Simulação de phishing

Treinamento para conscientização 
quanto à segurança

Monitoramento 
e remediação 
de conteúdo

Gerenciamento e análise 
avançados de casos

Supervisão e vigilância

Conformidade 
em comunicações 
eletrônicas/
Content Capture

Arquivamento 
e descoberta eletrônica

Advanced Threat Protection 
para e-mail e nuvem

SOBRE A PROOFPOINT

A Proofpoint, Inc. é uma empresa líder em cibersegurança que protege as organizações em seus maiores riscos e seus ativos mais valiosos: sua equipe. Com um pacote integrado de soluções 
baseadas em nuvem, a Proofpoint ajuda empresas do mundo todo a deter ameaças direcionadas, proteger seus dados e tornar seus usuários mais resilientes contra ataques cibernéticos. 
Organizações líderes de todos os portes, incluindo 75% das empresas da Fortune 100, contam com a Proofpoint para obter soluções de segurança e conformidade centradas nas pessoas 
e que minimizem seus riscos mais críticos em e-mail, nuvem, redes sociais e Web. Mais informações estão disponíveis em www.proofpoint.com/br.
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