Uma Visão Geral da FireEye
Todos os dias na FireEye, vemos em primeira mão o impacto dos ataques cibernéticos em
pessoas reais, não apenas o custo financeiro para governos, corporações e indivíduos, mas
o custo humano no que diz respeito a tempo, paz de espírito e um senso de controle sobre
o ambiente. Isso é o que nos inspira a cumprir nossa missão contínua de proteger nossos
clientes contra o impacto e as consequências desses ataques.
A FireEye é a única empresa de segurança cibernética que faz isso combinando a automação
da tecnologia de classe mundial com o poder de uma experiência humana de linha de frente
incomparável, incluindo serviços reconhecidos pelo setor e inteligência de ameaças a nível de
nação. Colocamos tudo ao seu alcance em uma plataforma de operações de segurança unificada
chamada Helix, que integra e analisa dados de seus ativos de segurança, a fim de fornecer
respostas reais sobre as ameaças mais importantes. E o melhor de tudo, com o Expertise
On Demand da FireEye, nossos especialistas podem servir como extensão de sua equipe de
segurança, com um clique, por telefone ou nas proximidades quando mais precisar deles.
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A FireEye está na linha de frente dos
ataques cibernéticos todos os dias. Nosso
conhecimento incomparável, em tempo real,
do cenário de ameaças globais vem de mais
de duas décadas de experiência, incluindo
mais de 350 mil horas de investigações
de incidentes e consultoria de segurança
cibernética a cada ano e mais de 700
pesquisadores altamente experientes,
engenheiros de plataforma, analistas
de malware e analistas de inteligência e
investigadores, bem como uma rede global
dos melhores parceiros de negócios.

Nossa compreensão única de como as
organizações combatem ataques cibernéticos
nos orienta à medida que construímos
nossos produtos, analisamos e produzimos
nossa inteligência contra ameaças, abrimos
nossas equipes do Managed Defense e ajudamos nossos consultores de segurança cibernética
da Mandiant a se preparar, responder e remediar violações. Isso cria um poderoso Ciclo de
Inovação que garante que os produtos e serviços da FireEye sejam projetados para abordar
diretamente os agentes de ameaças atuais e as técnicas que eles empregam. Simplificando,
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nós fornecemos a melhor linha de defesa em segurança cibernética.

Inteligência de máquina

Inteligência de campanha

Três milhões de imagens de
máquinas virtuais implantadas
globalmente em 56 países,
confirmando 50 a 70 mil
eventos maliciosos por hora.

Centros de Operações contra
Ameaças Cibernéticas em todo
o mundo protegem os clientes
a cada hora de cada dia.

Inteligência sobre
adversários
Mais de 180 analistas e
pesquisadores de inteligência
em 23 países que monitoram
milhares de agentes de
ameaças, incluindo mais de
35 grupos patrocinados pelo
estado-nação.

Resposta a incidentes
Centenas de especialistas
da Mandiant em 20 países,
com trabalho entregue em
53 países, respondendo às
violações mais significativas em
todo o mundo.
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FireEye Helix

Uma plataforma de operações de segurança que permite que as empresas controlem quaisquer incidentes, do alerta
até o reparo. O FireEye Helix integra ferramentas distintas de segurança e as aprimora com SIEM, orquestração e
recursos de inteligência de ameaças para captar o potencial ainda inexplorado dos investimentos de segurança.

FireEye Network Security e Forensics

Uma solução avançada de proteção contra ameaças e detecção de violações com visibilidade dos ataques mais
sofisticados do mundo que protegem redes, ativos e usuários com confiança de ameaças conhecidas e desconhecidas.

FireEye Endpoint Security

Uma solução de endpoint abrangente que protege os usuários com vários mecanismos combinados para bloquear
malware e explorações, detectando ataques avançados e fornecendo ferramentas de resposta e técnicas desenvolvidas
pelos principais profissionais de resposta da linha de frente.

FireEye Email Security

Uma solução de proteção de e-mail que interrompe as ameaças transmitidas por este meio com conhecimento em
primeira mão de ataques e atacantes antes que eles possam causar algum dano. A solução bloqueia não apenas
malware e URLs suspeitos, mas também técnicas de phishing e personificação.

Verodin Security Instrumentation

Uma plataforma de instrumentalização de segurança que oferece às organizações a prova necessária para medir,
gerenciar e aprimorar a eficácia da segurança cibernética delas. Esse recurso permite às empresas validar em termos de
quantidade se seus controles estão de fato protegendo os ativos fundamentais aos negócios e mantendo-os seguros.

FireEye Expertise On Demand

Uma assinatura anual que amplia os recursos de operações de segurança fornecendo acesso flexível ao conhecimento
em segurança reconhecido pelo setor. O Expertise On Demand reduz riscos do negócio e da gestão associados à
contratação, ao treinamento e à retenção de talentos em segurança cibernética, fornecendo os especialistas de que
você precisa, quando precisa.

FireEye Threat Intelligence

Um portfólio de serviços e assinaturas de inteligência que vai muito além do aumento dos recursos de bloqueio de um
produto de segurança, adicionando as informações avançadas e altamente contextuais que as organizações precisam
para criar defesas proativas, priorizar alertas, alocar recursos e melhorar a resposta a incidentes.

FireEye Managed Defense

Um serviço gerenciado de detecção e resposta (MDR) que combina a especialidade em segurança cibernética
reconhecida pelo setor, tecnologia FireEye e conhecimento inigualável de atacantes para identificar ameaças no início
do ciclo de vida deles para minimizar o impacto de uma violação.

FireEye Mandiant

Serviços de consultoria e avaliação de incidentes, aprimoramento e transformação de renome, mundialmente
reconhecidos para proteger ativos organizacionais vitais. A Mandiant reduz o risco dos negócios com um profundo
entendimento do comportamento do atacante, incomparável inteligência contra ameaças e tecnologia específica.
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