ficha técnica

Avaliação de Segurança Remota
Avalia e melhora a segurança de acesso
remoto e operações

A FireEye Mandiant está 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.

VANTAGENS:
• Entenda a exposição da sua
empresa relacionada ao trabalho
remoto
• Reduza a probabilidade e
o impacto de incidentes
decorrentes do
comprometimento de ativos
relacionados ao trabalho remoto
• Receba recomendações
corretivas e táticas para ajudar
a maximizar a segurança da
infraestrutura remota existente
• Gere uma avaliação com baixo
impacto organizacional

Visão geral
À medida que as empresas adotam e expandem de modo crescente
os modelos de trabalho remoto, elas precisam gerenciar a equipe que
trabalha de casa usando uma variedade de plataformas de computação
e colaboração para o usuário final. Enquanto as empresas se adaptam ao
modelo de trabalho remoto, os criminosos cibernéticos não dão trégua.
O que eles fazem é se aproveitar das empresas explorando momentos de
mudança e incerteza. Qualquer aumento repentino no trabalho remoto tem
o potencial de mudar a superfície de ataque e a vulnerabilidade das redes
empresariais.
As Avaliações de Segurança Remota da Mandiant são desenvolvidas para
ajudar a sua empresa a entender a natureza e as mudanças na exposição
da superfície de ataque decorrentes do trabalho remoto. Essas avaliações
são sob medida para sua empresa minimizar o risco de impacto na
disponibilidade do sistema durante testes e são realizadas remotamente com
envolvimento limitado de sua equipe de segurança. Após uma Avaliação de
Segurança Remota, a Mandiant oferece recomendações para reduzir o risco,
minimizando a probabilidade, impacto e o custo total de um incidente de
segurança causado por uma infraestrutura remota comprometida, estações
de trabalho remotas e tecnologia de colaboração.
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Duas variações desse serviço estão disponíveis:
Cada uma dessas avaliações de segurança remota pode ser realizada à distância em aproximadamente uma semana.
Cada avaliação inclui um relatório detalhado com:
• Resumo executivo
• Observações técnicas
• Recomendações práticas de melhoria

Avaliação de Segurança de Acesso Remoto

Avaliação de Endpoint Security Remota

Descrição

Oferece à sua empresa uma visão da
infraestrutura de acesso remoto, ferramentas de
colaboração, controles e políticas de segurança.
As empresas podem usar essa avaliação
para validar a postura de segurança de suas
soluções de acesso remoto e de plataformas
de colaboração e garantir que as práticas
recomendadas de segurança sejam seguidas ao
proteger o acesso e os dados nessas plataformas.

Examina a postura de segurança das
configurações e tecnologias de segurança de
e-mail e das estações de trabalho remoto da
sua empresa. A Avaliação de Endpoint Security
Remota também demonstra a execução de
código malicioso em potencial que possa
estabelecer entradas iniciais em estações de
trabalho remoto.

Fase 1

Fase estratégica: Análise de documentação
e workshops são realizados para coletar
informações sobre infraestrutura, políticas e
práticas, as quais são comparadas com as práticas
recomendadas pelos especialistas da Mandiant.

Exercício de Phishing: Simulações de campanhas
de e-mail de phishing são enviadas ao pessoal
em escopo para avaliar a segurança de e-mail e a
conscientização de segurança dos funcionários.

Fase 2

Teste técnico: Ataques direcionados são simulados Avaliação de servidor: Ataques direcionados são
para testar a infraestrutura de acesso remoto
simulados para testar endpoints remotos usando
usando as técnicas de ataque mais recentes para
as técnicas de ataque mais recentes.
validar as conclusões da fase estratégica.
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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
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 reagir a ataques cibernéticos.

