ficha técnica

Avaliação do Programa
de Cibersegurança
Avalie seu programa de cibersegurança para priorizar investimentos,
aumentar a resiliência e reduzir riscos.

Visão Geral
A Avaliação do Programa de Cibersegurança da Mandiant fornece uma
avaliação de maturidade independente do programa de cibersegurança da
sua organização em quatro áreas fundamentais: governança de segurança,
arquitetura de segurança, defesa cibernética e gestão de riscos de
segurança.

VANTAGENS
• Identificar e reduzir riscos
de cibersegurança em seu
ambiente
• Priorizar recursos
e investimentos em
cibersegurança para alcançar
seus objetivos de negócios
• Entender a eficácia de seus
controles de segurança
existentes
• Levantar a conscientização no
nível executivo dos desafios
de cibersegurança, falhas
do programa e impacto de
violações relacionadas

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

Após uma análise detalhada e colaborativa de seu programa existente,
fornecemos sugestões de práticas recomendadas para melhorar seu
posicionamento de segurança com base no seu perfil de risco específico e
nível de maturidade de segurança.
Nossa Metodologia
Os especialistas da Mandiant fornecem uma avaliação detalhada dos quatro
domínios principais do programa de segurança da sua organização (Fig. 1).
Eles usam uma abordagem desenvolvida para um fim específico, arraigada
em nosso conhecimento especializado coletivo de linha de frente e alinhada
com os principais padrões e estruturas do setor.

Figura 1.
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Nossos especialistas começam revisando a documentação das práticas
e recursos do seu programa de segurança existente. Eles coletam
concomitantemente inteligência de ameaças relevante do setor industrial e
dados críticos sobre componentes de negócios que afetam seu ambiente
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específico. Seguindo essa fase de análise inicial, os
especialistas da Mandiant oferecem uma série de
workshops interativos para entender a atual maturidade
da cibersegurança da sua organização e criar um
futuro modelo de programa eficaz para atender às suas
necessidades empresariais.
Nossos workshops abrangem áreas de tópicos
emergentes de cada um dos quatro principais domínios
de segurança, como arquitetura de segurança na nuvem,
segurança de aplicativos, gestão de riscos da cadeia de
fornecimento e inteligência de ameaças.
Depois, nossos especialistas entregam um relatório
detalhado de seus achados com recomendações táticas
e estratégicas para melhoria. Eles também fornecem
um roteiro de implementação plurianual para ajudar a
cumprir as metas de cibersegurança de curto e longo
prazo da sua organização.

Figura 2.

Para garantir o sucesso e a sustentabilidade de longo
prazo, nossos especialistas também podem:
• Usar a plataforma Mandiant Security Validation para

executar avaliações de eficácia da segurança em
relação à implementação de ações do roteiro;
• Conduzir avaliações de Red Team e pentests da

Mandiant para garantir que os recursos de resposta e
detecção de práticas recomendadas sejam colocados
em prática;
• Executar revisões adicionais de configuração e

arquitetura de segurança para melhorar ou aprimorar
as defesas.
A Mandiant tem o compromisso de entregar o mais
alto grau de fidelidade como resultado desse serviço,
permitindo que sua organização passe da fase de design
para a eficácia operacional.
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Resultados de Interações
• Resumo Executivo: Uma visão geral detalhada da
maturidade do programa da sua organização, áreas
sólidas, oportunidades de melhoria e roteiro de
implementação.

• Roteiro Acionável: Um plano tático e estratégico com

• Resultados da Avaliação e Meta de Estado Futuro:

entendimento profundo sobre o comportamento
global de invasores que afeta seu setor por meio
de vasta experiência em resposta a incidentes para
inteligência prática contra ameaças.

Identificação de domínios de função de segurança
críticos que exigem mais desenvolvimento aliado a um
modelo de maturidade de estado futuro direcionado.

recomendações de priorização para ajudar a aprimorar
a maturidade da segurança de sua organização em
todos os quatro domínios principais de segurança.
• Inteligência de Ameaças do Setor Industrial: Um

• Informes Técnicos e Executivos: Apresentações de

resultados de avaliações para partes interessadas
técnicas e executivas.
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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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