ACABAR COM A LACUNA DE CONHECIMENTO

CONSULTOR

CONFIÁVEL E ESPECIALIZADO

9 a 12 funcionários
em tempo integral

É o número mínimo de funcionários
capacitados trabalhando 24 horas em
um Centro de Defesa Cibernética
(Cyber Defense Center, CDC)1

3,5 milhões

É a estimativa de cargos em segurança
cibernética que estarão vagos em 20212

400 mil

Esse déficit continua aumentando
em uma taxa estimada de 400 mil
vagas não preenchidas ao ano3

= 20.000

Se você pegasse todas as pessoas em todos os
cursos de Ciência da Computação nos Estados
Unidos, União Europeia e Índia, ainda assim não
seriam suficientes para preencher todas as
posições de segurança cibernética abertas.4
•••

A escassez global

Porcentagem de empresas que manifestaram
falta de colaboradores qualificados em seus
departamentos

66%

68%

EUROPA

61%
APAC

América
do Norte

67%
MEA

67%
América
Latina

Fonte: Frost & Sullivan - 2017 Global Information Security Workforce Study

O impacto no CISO
Difícil de contratar,
treinar e reter

Aumento da
exposição dos negócios

Despesas gerais
com gestão

Um efetivo limitado
deixa muitas lacunas

Risco de carreira

Equipes não testadas

O impacto na empresa
AUMENTO DA CARGA DE TRABALHO
Um aumento no número de ataques cibernéticos
mais sofisticados significa um aumento da carga
de trabalho para a equipe existente.

TAXA ELEVADA DE ESGOTAMENTO
As equipes de segurança estão esgotadas,
pois estão com poucos funcionários e são
forçadas e contratar membros juniores com
menos experiência.

AUMENTO NAS BRECHAS CIBERNÉTICAS
A consequência de uma equipe insuficiente.

MENOS TEMPO PARA ATIVIDADES ESSENCIAIS
Como planejamento estratégico e alinhamento
com os donos internos dos negócios.

AUMENTO DE RISCO NOS NEGÓCIOS
As empresas tentam defender suas redes sem ter
acesso ao talento em segurança cibernética necessário,
e acabam ficando vulneráveis.

A ÚNICA SOLUÇÃO
Expertise On Demand
GANHE UMA EQUIPE, NÃO UM INDIVÍDUO

O Expertise On Demand estende suas competências e capacidades
em operações em segurança oferecendo acesso flexível a uma ampla
gama de conhecimento em segurança da Mandiant que é reconhecido
pelo setor.

Abrangência e profundidade
incomparáveis de
experiência e habilidades em
segurança cibernética

Desenvolva seu programa de
segurança com treinamento e
serviços de consultoria

Aumente a consciência
situacional

Obtenha rapidamente
informações sobre
ameaças

Saiba mais sobre o Expertise On Demand.
www.fireeye.com/expertise
1
2
3
4

FireEye (2018). M-Trends 2018.
2 Cybersecurity Ventures (2017). 2017 Cybercrime Report.
Ibid.
FireEye (2019). Security Predictions 2019.
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Proteja sua equipe
para aumentar a
eficácia da resposta

Aumente rapidamente a
capacidade de recursos

