
O QUE FAZ POR VOCÊ

• Protege navegadores, incluindo Internet 

Explorer, Firefox, Chrome e Opera

• Protege componentes de navegadores, 

incluindo Java e Flash

• Defende contra ataques de downloads 

"drive-by"

• Protege aplicativos vulneráveis, incluindo 

Microsoft Office, leitores de PDF e media 

players

• Bloqueia kits de exploits conhecidos 

e desconhecidos

Interrompe ataques de exploits desconhecidos e 
conhecidos e protege contra vulnerabilidades de 
aplicativos e navegadores
O Malwarebytes Anti-Exploit for Business protege sua empresa 

contra um dos mais avançados ataques virtuais: exploits de dia zero 
que atingem as vulnerabilidades do navegador e dos aplicativos. 
Sua tecnologia exclusiva envolve programas vulneráveis em quatro 
camadas defensivas que impedem que um exploit instale o seu 
conteúdo malicioso ou mesmo que execute um código shell inicial. 
Diferente de uma solução antivírus que é focada no que (assinaturas) 
está sendo entregue, o Malwarebytes Anti-Exploit for Business 
examina como está sendo entregue, propiciando defesa poderosa e 
especializada do endpoint que evita ransomware, ameaças avançadas 
persistentes (APTs), malware financeiros e ataques de ciberespionagem 
corporativa que explora as vulnerabilidades do software. 

Principais benefícios  
Oferece à sua empresa a solução de mitigação mais completa

Nenhuma outra Solução para redução de exploits em endpoints oferece 

quatro camadas de proteção. Essas camadas (bypasses do sistema 
operacional, memory caller malicioso, comportamento e proteção do 
aplicativo) trabalham juntos para bloquear exploits instantaneamente. 
No primeiro estágio do ataque, eles evitam a execução do código shell. 
No segundo estágio, eles protegem contra memory calls, escapes de 
sandbox e bypasses de mitigação de memória.

Anti-exploit for Business
A inovadora redução de exploits oferece quatro camadas de proteção

FOLHA DE DADOS



Indicador de vulnerabilidade

Execução de código shell

Bypass OS e DEP

Execução de payload

Execução de ações maliciosas

RECURSOS ADICIONAIS

• Tecnologia 100% instantânea e totalmente 

proativa que não depende de listas negras 

(assinaturas), listas brancas, sandboxing ou 

máquinas virtuais

• Sem bancos de dados de assinaturas — 

não são necessárias atualizações diárias

• Tamanho de 3 MB extremamente leve

• Compatível com produtos antimalware 

e antivírus

• Compatível com sistemas operacionais 

Windows antigos e em fim de vida útil, 

incluindo Windows XP

• Instalar e esquecer — não requer 

gerenciamento e praticamente nenhuma 

interação do usuário final

Menor, mais leve e mais fácil de usar 
O Malwarebytes Anti-Exploit for Business não utiliza um banco de 
dados de assinatura, como a segurança tradicional para endpoints, 
portanto, não requer atualizações frequentes e preserva a largura 
de banda da rede. Seu tamanho reduzido de 3 MB e o cliente 
"limpo" minimiza a utilização de recursos do sistema. Além 
disso, ao contrário de outras soluções para redução de exploits, 
o Malwarebytes Anti-Exploit for Business não desperdiça valiosos 
ciclos de CPU ao utilizar máquinas virtuais. Tudo isto torna 
o Malwarebytes Anti-Exploit for Business a solução perfeita para 
hardware mais antigo e sistemas operacionais em fim de vida de 
útil, como o Microsoft Windows XP, que deixará de ser compatível 
com atualizações de segurança.

Mãos livres, sem manutenção
O Malwarebytes Anti-Exploit for Business usa a tecnologia 
avançada que não utiliza listas negras/brancas ou sandboxing. 
Portanto, requer bem menos gerenciamento por parte do 
departamento de TI do que a segurança de endpoints tradicional. 
Malwarebytes Anti-Exploit for Business também requer interação 
mínima ou nenhuma do usuário final. Instale e esqueça.

Camada 1: Proteção de aplicativos
Utiliza técnicas para que aplicativos desatualizados ou que não 
recebem patches fiquem menos suscetíveis a ataques de exploit.

Camada 2: Proteção contra bypass de segurança do 
sistema operacional
Usa as técnicas de memória avançadas para evitar que o código shell 
do exploit execute ao detectar tentativas de desvio da prevenção 
Data Execution Prevention (DEP) ou usar gadgets Return-Oriented 
Programming (ROP).

Camada 3: Proteção de memory caller malicioso 
Incorpora várias técnicas de mitigação de exploit de memória 32 e 64 
bits para evitar que exploits executem o código de payload de áreas 
de memória maliciosa.

Camada 4: Proteção do comportamento de aplicativos
Bloqueia escapes de sandbox como exploits Java e exploits que 
abusam do projeto fraco do aplicativo em Word, PowerPoint, entre 
outros. Última defesa contra exploits que desvia da mitigação da 
corrupção da memória.

Quatro camadas de proteção contra exploits



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Requisitos de sistema do endpoint
Versão: 1.08

Idiomas disponíveis: Inglês

Sistemas operacionais compatíveis:
Windows 10® (32/64 bits)

Windows 8.1® (32/64 bits)

Windows 8® (32/64 bits)

Windows 7® (32/64 bits)

Windows Vista® (32/64 bits)

Windows XP® (Service Pack 3 ou superior) (32/64 bits)

Windows Server 2012®/2012 R2® (64 bits)

Windows Server 2008®/2008 R2® (32/64 bits)

Windows Server 2003® (32/64 bits)

Requisitos adicionais para o modo gerenciado:

Windows Installer 4.0 (apenas Windows XP, já incluído 

em outras versões Windows)

.NET Framework 3.5

Requisitos de hardware:
2048 MB (sistema operacional de 64 bits/server), 1024 MB 

(sistema operacional de 32 bits, exceto 256 MB ou mais 

para Windows XP)

CPU mínima de 800 MHz

10 MB de espaço disponível no disco rígido

Resolução da tela 800x600 ou superior

Requisitos de sistema Management Console
(modo gerenciado somente)

Versão: 1.6

Idiomas disponíveis: Inglês

Hardware:
CPU: 2 GHz (recomendado dual-core 2.6 GHZ ou superior)

RAM: 2 GB (recomendado 4 GB)

Espaço em disco disponível: 10 GB (recomendado 20 GB)

Resolução da tela: 1024x768 ou superior

Conexão com a internet deve estar ativa para atualizar os 

bancos de dados e os produtos

Software:
.NET Framework 3.5

Sistemas operacionais compatíveis:
(exclui a opção de instalação de Server Core)

Windows Server 2012 R2 (64 bits)

Windows Server 2012 (64 bits)

Windows Server 2008 (32/64 bits)

Windows Server 2008 R2 (32/64 bits)

Servidores Microsoft SQL compatíveis:
SQL Server 2014

SQL Server 2012

SQL Server 2008 (para instalações de maiores dimensões)

SQL Express 2008 (enviado com produto, sujeito à revisão,

Limitação do tamanho de banco de dados 10 GB no máximo)
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