Ficha técnica

Avaliação de segurança
para o Microsoft Office 365
Por que contar com a FireEye Mandiant?

DESTAQUES
• Mitigar falhas de configuração
comumente exploradas
• Reduzir a superfície de ataque
do Microsoft Office 365
• Obter insights sobre os riscos
de segurança mais urgentes
relacionados às configurações
existentes
• Melhorar o monitoramento, a
visibilidade e a detecção
• Priorizar as melhorias em
segurança

A FireEye Mandiant está na linha de frente da inteligência em segurança cibernética
e ameaças cibernéticas desde 2004. Os responsáveis pela resposta a incidentes
estão nas linhas de frente das violações mais complexas do mundo. Nós temos
um profundo entendimento sobre os agentes de ameaças e suas táticas, técnicas
e procedimentos (TTPs) que mudam rapidamente, aproveitando nossas fontes de
inteligência combinadas de adversários, máquina e vítimas.
Visão geral
Com a transição para a nuvem, houve um aumento significativo nos incidentes
de segurança envolvendo plataformas e serviços em nuvem. O Microsoft Office
365 (O365) é altamente visado, devido à sua popularidade e aos valiosos dados
armazenados nele. Comprometer os locatários do O365 permite aos atacantes
acessar, de forma remota, dados confidenciais na nuvem sem precisar penetrar no
perímetro corporativo. Os agentes de ameaças podem acessar os locatários do
O365 explorando ou comprometendo:
• Mecanismos de autenticação fracos ou antigos
• Os controles de segurança que não foram configurados corretamente
• Conta com níveis de acesso privilegiados
• Conta com senhas fracas ou que não exigem autenticação multifatores

Reconhecer e reduzir o risco no O365
A FireEye Mandiant Security Assessment para Microsoft Office 365 foi desenvolvida
com base na ampla experiência de resposta a incidentes, na qual os agentes
de ameaças comprometeram e obtiveram acesso ao locatário do O365 de uma
empresa. Ao analisar e mitigar de maneira proativa falhas de configuração comuns,
fraquezas do processo e métodos de exploração, as empresas podem reduzir o
risco geral
e assegurar maior proteção e visibilidade para eventos que ocorreram dentro do
locatário do O365.
A base dessa avaliação inclui controles de segurança e configurações para
contenção a curto prazo e remediação a longo prazo necessários para erradicar os
atacantes a partir de um locatário.
Nossa abordagem
A avaliação de segurança da Mandiant avalia plataformas de autenticação e
controles de acesso comuns do O365 em seis áreas de foco principais:
• Arquitetura e fortalecimento de

segurança
• Gerenciamento de acessos e

identidades
• Visibilidade

• Proteção de dados
• Recuperação de desastres
• Detecção e resposta a ameaças
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Plataformas de autenticação comuns

Controles de acesso comuns
PRINCIPAIS ÁREAS DE FOCO

Arquitetura e
fortalecimento
de segurança

Gerenciamento
de acessos e
identidades

Visibilidade

Proteção de
dados

Recuperação
de desastres

Detecção
e resposta a
ameaças

Duração da avaliação
A avaliação de segurança do O365 normalmente leva quatro semanas, e consiste em quatro fases + uma fase opcional. Os
consultores da Mandiant realizam as seguintes atividades:

Revisão da
documentação

Workshops no
local

Revisão da
configuração

Testes de segurança
opcionais

Geração de
relatórios

0,5 semana

0,5 semana

2 semanas

1 semana

1 semana

Uma profunda revisão na
configuração do locatário
do O365 para assegurar
que as configurações
de segurança sejam
otimizadas de acordo
com o fortalecimento, a
segurança e as orientações
de proteção.

Um teste remoto da
configuração de segurança
do locatário do O365 com
o objetivo de identificar
os portais antigos, as
aplicações com falha de
segurança e infraestrutura
relacionada (tais como
Servidores ADFS),
credenciais de usuário
fracas e outras formas
de furar os controles de
segurança implementados.

Um relatório que detalha
as recomendações
técnicas práticas para
fortalecer o locatário
do O365, aprimorar
visibilidade e a detecção
e melhorar os processos
para reduzir o risco de
comprometimento do
locatário da nuvem e da
infraestrutura relacionada.

Inclui uma revisão
fora do local das
estratégias de migração,
desenvolvimento de
e-mail e documentação da
arquitetura, fortalecimento
da documentação, padrões
de registros e configurações
de Gestão de dispositivos
móveis (Mobile Device
Management, MDM), já que
têm relação com o acesso
ao locatário do O365.

Uma série de
workshops no local
para cada área de
foco principal em
colaboração com
as principais partes
interessadas do cliente.

Materiais entregues
Ao completar o contrato, a Mandiant oferece um relatório detalhado que inclui:
• Um snapshot da configuração de segurança do locatário do O365 existente.
• As melhores práticas de segurança específicas do O365 para alinhar com as atuais configurações e processos

operacionais.
• Recomendações práticas para melhorar a visibilidade e a detecção.
• Recomendações priorizadas e detalhadas para fortalecer ainda mais a postura de segurança do locatário do O365.

Para saber mais sobre a FireEye, visite: www.FireEye.com
FireEye, Inc.
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A FireEye é a empresa líder em segurança orientada por
inteligência. Atuando harmoniosamente como extensão expansível
das operações de segurança dos clientes, a FireEye oferece
uma plataforma única que mescla tecnologias de segurança
inovadoras, inteligência contra ameaças em nível governamental
e a consultoria mundialmente reconhecida da Mandiant®. Com
essa abordagem, a FireEye elimina a complexidade e o fardo da
segurança cibernética para organizações empenhadas em se
preparar, prevenir e responder a ataques cibernéticos.
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