ficha técnica

Serviços de Segurança
para Ameaças Internas
Descubra e gerencie ameaças internas implementando
recursos de programas de segurança baseados em risco

Visão Geral
Para reduzir corretamente a frequência e o impacto de ameaças internas,
as organizações preocupadas com a segurança precisam não apenas
implementar processos de prevenção de perda de dados, mas também
implantar e estabelecer funcionários dedicados, análise comportamental e
recursos de gestão de eventos de informações de segurança.
VANTAGENS
• Reduzir o risco operacional e
minimizar o impacto do roubo
de dados e incidentes com
ameaças internas
• Melhorar o programa de
segurança de ameaças internas
com base em resultados reais e
consenso da liderança
• Priorizar os recursos e o
orçamento do programa de
ameaças internas
• Identificar falhas na capacidade
da sua stack de tecnologia
de detectar e prevenir
corretamente as ameaças
internas
• Aumentar o retorno organizacional
sobre o investimento no programa
de segurança
• Obter proteção contra ameaças
internas e especialização
em segurança contínuas
e avançadas com o
Mandiant Advantage™

A Mandiant oferece proteção completa em todo o ciclo de vida do ataque
contra ameaças internas ao avaliar seu programa existente de ameaças
internas e criar capacidades para efetivamente monitorar, detectar e
responder a ameaças.
Fazemos isso de duas maneiras. O Mandiant Insider Threat Program
Assessment é uma avaliação pontual das ameaças internas existentes em
seu ambiente específico, e o Mandiant Insider Threat Security as a Service
oferece um programa de segurança operacional para assegurar a prevenção,
detecção e resposta eficaz e contínua para ameaças internas. Esses serviços
são oferecidos separadamente, mas podem ser combinados com base nas
necessidades dos clientes e do escopo do projeto.
Insider Threat Program Assessment
Essa avaliação é para organizações preocupadas com a segurança que
precisam aprimorar ou desenvolver seu programa de ameaças internas.
A Mandiant usa um modelo de segurança “follow the data” para fornecer
recomendações acionáveis e específicas para a organização, a fim de
identificar pontos fracos e vulnerabilidades nas proteções existentes,
melhorar as capacidades do programa, atenuar o impacto dos incidentes e
reduzir o risco geral das ameaças internas.
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O Que Fazemos
Primeiro, os especialistas da Mandiant usam uma combinação de revisão
de documentação, análise e workshops de aprofundamento para avaliar
rigorosamente a eficácia do programa de ameaças internas da organização
em relação a três domínios principais: pessoas, processos e ferramentas.

Processos
Analisar documentação
e processos operacionais
para rastrear tipos de
dados e pessoas que
acessam esses dados.

Pessoas
Monitorar funcionários
da contratação à saída,
bem como terceiros
como subcontratados,
consultores, estagiários
e afiliados com acesso a
dados sigilosos.

Ferramentas
Examinar as ferramentas
existentes que abordam
recursos humanos,
segurança física, gestão da
cadeia de fornecimento,
tecnologia da informação
e plataformas de
relacionamento com o
cliente.

Depois, com base nas falhas, pontos fracos e vulnerabilidades encontrados
no seu ambiente, oferecemos recomendações sob medida e um roteiro
acionável para dar suporte ao desenvolvimento e aprimoramento das
necessidades imediatas e futuras do programa de ameaças internas da
organização. Isso minimizará o impacto e o custo de um incidente de
segurança causado por ameaças internas acidentais ou intencionais.
Modelo em Camadas
Para atender às necessidades específicas do seu negócio, a Mandiant
oferece um modelo em três camadas para dar suporte a vários objetivos
organizacionais.
Tabela 1. Níveis de Avaliação do Programa de Ameaças Internas.
Nível 1
Criação do novo
programa

Nível 2
Avaliação do
programa existente

Nível 3
Implementação
e avaliação do
programa avançado

Cronograma
de Interação

4 semanas

6 semanas

12 semanas

Componentes
de Serviço

Desenvolvimento
das capacidades do
programa básico de
ameaças internas
e roadmap para
sustentabilidade

Avaliação estratégica
das capacidades
existentes de ameaças
internas com roadmap
de aprimoramento
acionável

Avaliação abrangente
das capacidades
existentes, treinamento
de habilidades práticas
e implementação de
hunting de ameaças,
aliado à Avaliação da
Postura de Segurança
Técnica*

*Nossa Avaliação do Programa de Segurança Técnico é o resultado da parceria entre a Mandiant, a innerActiv e a
Trust Farm, que usa tecnologias próprias para determinar se ameaças internas de qualquer tipo estão presentes no
seu ambiente.

POR QUE MANDIANT
SOLUTIONS?
A Mandiant tem estado na
linha de frente da inteligência em
segurança cibernética e ameaças
cibernéticas desde 2004. Nossos
analistas estão na linha de frente
dos incidentes mais complexos do
mundo, inclusive aqueles causados
por ameaças internas. Temos um
profundo conhecimento sobre os
agentes de ameaça existentes e
emergentes, bem como sobre suas
táticas, técnicas e procedimentos
extremamente dinâmicos.

FICHA TÉCNICA | INSIDER THREAT SECURITY SERVICES

Insider Threat Security as a Service
Esse serviço baseado em assinaturas proporciona à
sua organização prevenção e visibilidade contínuas e
completas contra ameaças internas com especialização
em resposta a incidentes e inteligência de ameaças
em tempo real entregue por meio da plataforma
Mandiant Advantage™ (Fig. 1). Esse serviço é ideal para
organizações com uma crescente força de trabalho
remota e dados de alto valor com potencial para serem
roubados e usados contra a organização.
Como Funciona
Primeiro, nossos especialistas usam sua tecnologia
existente de SIEM para monitorar possíveis ameaças
internas e a dark web com base em palavras-chave
que ajudam a dar suporte às investigações de ameaças
internas, possíveis vazamentos de dados e discussões
online relacionadas a futuras iniciativas empresariais
potenciais, como fusões e aquisições.

MELHORIA E MONITORAMENTO
SIEM DO CONSULTORT

INFORMAÇÕES SOBRE
A DARK WEB

CONVERSAS SOBRE
INFORMAÇÕES
MANDIANT ADVANTAGE™
AMEAÇAS
INTERNAS

GERAÇÃO DE RELATÓRIOS

RESUMO
EXECUTIVO

Figura 1. Metodologia de serviço.

Em seguida, fornecemos resumos executivos e perfis
de ameaças internas com base em nossos resultados
dos pontos fracos e fortes do seu programa, aliado à
inteligência de ameaças internas relevantes para o seu
ambiente específico.
O Insider Threat Security as a Service dá suporte a
um programa de segurança operacional contínuo para
assegurar a prevenção, detecção e resposta contínuas a
ameaças internas.
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A Mandiant Solutions reúne a inteligência de
ameaças líder mundial e expertise de linha de frente
com validação de segurança contínua para equipar
as organizações com as ferramentas necessárias
para aumentar a eficácia da segurança e reduzir o
risco de negócios.
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