Ficha técnica

Avaliação de programa
de segurança
Avalie o seu programa de segurança da informação para
melhorar sua postura de segurança e reduzir o risco

• Priorizar orçamentos e recursos

Qual o seu nível de prontidão para um ataque de segurança cibernética?
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• Criar um consenso sobre os
aprimoramentos de segurança

PE
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• Reduzir o impacto dos
incidentes de segurança

Visão geral
Combinamos os padrões do setor à nossa expertise e inteligência a fim de avaliar
seu programa em 10 domínios essenciais de segurança. Durante a avaliação,
os consultores da Mandiant examinam a documentação, realizam entrevistas
e promovem workshops interativos para compreender a maturidade atual de
segurança de sua organização e garantir que sejam promovidos aprimoramentos
futuros por meio de colaboração funcional. Oferecemos recomendações
estratégicas e táticas, juntamente com um roteiro de implementação, visando a
atender às metas de segurança de sua organização em curto e longo prazo.
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• Reduzir o risco de violações e
de roubo de dados
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VANTAGENS

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 sobre os agentes de ameaça
existentes e emergentes, bem como sobre suas táticas, técnicas e procedimentos
extremamente dinâmicos. A avaliação de programa de segurança baseia-se
nessa experiência para oferecer recomendações específicas e decisivas que
melhorem sua postura de segurança, reduzam o risco e minimizem o impacto
e o custo de um incidente de segurança.
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O QUE VOCÊ RECEBE
• Resumo executivo: Um
resumo com as descobertas e
recomendações, juntamente
com insights fundamentais.
• Observações e análise de
lacuna: Utilizando estruturas
do setor como referência, a
análise de lacuna identifica
domínios que precisam de mais
desenvolvimento e oferece um
plano de maturidade para ajudar
a reforçar a sua postura de
segurança e reduzir o risco.
• Recomendações e roteiro para
o programa de segurança:
Um plano estratégico e tático
com recomendações sobre a
sequência e a priorização para
aprimorar a maturidade de
segurança em todos os
10 domínios.
• Insights para a linha de frente:
Um entendimento profundo
sobre o comportamento global
de invasores por meio de vasta
experiência em resposta a
incidentes e visibilidade
para inteligência prática
contra ameaças.

Nossa abordagem
Conduzimos uma avaliação profunda dos programas de segurança da
informação da organização em 10 domínios cruciais de segurança, com
cada um deles ligado a padrões e estruturas do setor. Após nossos
workshops e análises detalhadas, fornecemos as descobertas, priorizadas em
recomendações de curto, médio e longo prazo desenvolvidas para aprimorar
a postura de segurança da organização, com base em seu perfil de risco e na
maturidade da segurança no momento da avaliação.
As recomendações incluirão orientação sobre como utilizar integralmente as
ferramentas e recursos existentes, bem como sugestões de novas ferramentas
e processos que podem ser implementados para melhorar a postura de
segurança e reduzir o risco.
Processo de avaliação
Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Coleta, avaliação
e análise de
documentação

Workshops interativos
e reuniões executivas

Desenvolver relatórios
e recomendar
estratégias de
execução

QA e entrega de
relatório

1 SEMANA

2 SEMANAS

2 SEMANAS

1 SEMANA

Para saber mais, acesse: www.FireEye.com/services
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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 de 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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