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Ficha tEcnica

Avaliação de risco do
seguro cibernético

Uma avaliação de alto nível do risco em seguros

VANTAGENS
• Identificação, classificação e
análise do risco cibernético
• Identificação de fatores
que podem fazer com
que a organização tenha
perda financeira
• Identificação de ameaças
cibernéticas contra a empresa
e o setor
• Recomendações estratégicas
para aperfeiçoamento
• Oferece aos seguradores
as informações necessárias
para avaliar o nível de risco
do assegurado

Por que escolher a Mandiant?
A Mandiant tem estado na linha de frente da inteligência em segurança
cibernética e ameaças cibernéticas desde 2004. Os responsáveis pela resposta
a incidentes estiveram nas linhas de frente das violações mais complexas do
mundo. Temos um profundo conhecimento de agentes de ameaça existentes e
emergentes, bem como de suas táticas, técnicas e procedimentos, sempre em
constante mudança.
Visão geral do serviço
O serviço Cyber Insurance Risk Assessment (avaliação de risco do seguro
cibernético) baseia-se no conhecimento da Mandiant sobre perpetradores de
ameaças avançadas, sua experiência ao responder a violações de segurança e no
amplo conhecimento adquirido na avaliação da maturidade e da prontidão de
programas de segurança. Ele foi desenvolvido especificamente para proporcionar
uma avaliação de alto nível e rápida do nível de risco de uma organização com
base em sua tecnologia, processos e pessoal para facilitar a identificação, a
classificação e a análise do risco cibernético em seguros. O risco é determinado
com base nos quatro elementos da estrutura de seguros de propriedade
conhecida como C.O.P.E.: construção, ocupação, proteção e exposição. A C.O.P.E.
foi ampliada para se aplicar à determinação do risco associado à tecnologia.
Metodologia
Esse contrato de duas semanas combina uma avaliação geral do nível de
risco com base na área de atuação, no porte e na localização geográfica da
organização, com pontuação do risco cibernético nos quatro domínios da
C.O.P.E. Ao sobrepor a avaliação geral do risco aos quatro domínios da segurança
e a diversos subdomínios, deriva-se um índice de risco ponderado para
determinar a postura de risco de cada domínio e da empresa como um todo.
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MATERIAIS ENTREGUES
Construção

Proteção

•P
 rograma de
segurança
• Gerenciamento
de crises

• Visibilidade
• Operações
• Resposta

Ocupação

• Relatório de avaliação de risco
do seguro cibernético
–– Resumo executivo
–– Identificação das
capacidades atuais e do
nível de risco por domínio

Exposição

•G
 erenciamento de
dados
• Gerenciamento
de acesso

• Cenário de ameaças
• Higiene
• Gerenciamento
de vulnerabilidades
e riscos

–– Recomendações
estratégicas para
aperfeiçoamento
• Apresentação executiva

Figura 1. Domínio de seguro de risco cibernético com base na C.O.P.E.

• Relatório de avaliação
de ameaças

Descrições de domínio
Construção

Ocupação

Proteção

Exposição

Avaliar como o programa de
segurança da informação é
estruturado, identificando os
pontos fortes e as áreas que
podem ser melhoradas. As áreas
examinadas incluem:

Examinar processos de
gerenciamento de ativos e
dados, incluindo:

Determinar o quanto a organização
é protegida por tecnologia,
processos e pessoal distribuídos
para detecção, análise, resposta e
contenção de ataques cibernéticos
avançados. Isso inclui visibilidade
das ameaças, capacidades
de segurança operacional
e capacidades de resposta
a incidentes.

Determinar a exposição ao risco
avaliando o cenário de ameaças
do setor, do tipo de negócio e das
regiões geográficas nas quais as
organizações operam.

• Políticas e procedimentos gerais
de tecnologia da informação

• Políticas e procedimentos para
resposta a incidentes, incluindo
notificação de violações e
gerenciamento de crises

• Equipe

• Políticas de classificação
• Controles técnicos para o
gerenciamento de dados

• Requisitos de uso
de criptografia

• Políticas de retenção de dados
• Políticas de backup
e recuperação

• Requisitos padrão de

• Conscientização de liderança e
gerenciamento sênior

• Práticas de conformidade

construção e controle de
ativos para itens como laptops,
servidores e dispositivos móveis

e auditoria

• Examinar a eficácia de
processos e políticas
estabelecidos para identificação
do risco de segurança da
informação e dos negócios.

• Examinar as políticas de
manutenção de sistemas e redes
para determinar a adequação
dos controles existentes.

• Examinar processos e políticas
para avaliação e correção de
vulnerabilidades, requisitos
de registro, gerenciamento
de logs, proteção e registro
de endpoints, nuvem e
dispositivos móveis, testes de
penetração internos e externos
e correção das vulnerabilidades
identificadas.

Para obter mais informações sobre os serviços de consultoria da Mandiant, visite:
www.FireEye.com/services.html
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Sobre a FireEye, Inc.

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 sobre
ameaças em nível de país 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. A FireEye tem
mais de 6.600 clientes em 67 países, incluindo mais de 45 por cento
das empresas da Forbes Global 2000.

