Ficha técnica

ThreatSpace
Pratique respondendo a ameaças reais,
mas sem as consequências do mundo real.

VANTAGENS
• Identifique falhas e oportunidades
para melhoria: Investigue incidentes
complexos do mundo real para
identificar falhas no treinamento,
processos, procedimentos e planos
de comunicação.
• Aprenda com especialistas em
resposta a incidentes: Trabalhe
próximo a profissionais experientes
e responsáveis por responder a
incidentes da Mandiant, com anos
de conhecimento investigativo
conduzido por inteligência para
avaliar e oferecer feedback e
coaching em tempo real.
• Investigue incidentes de segurança
críticos: Familiarize suas equipes de
resposta e de inteligência com os
mais recentes cenários de ataque e
TTPs de atacantes relevantes para
sua empresa, conforme aprendido a
partir das investigações de ameaças
persistentes avançadas (Advanced
Persistent Threat, APT) da Mandiant.

O ThreatSpace é um serviço habilitado para tecnologia que permite que sua
empresa avalie e desenvolva as capacidades de sua equipe de segurança
a fim de responder às ameaças do mundo real em um ambiente sem
consequências. Em um ambiente virtual que simula uma infraestrutura
de TI típica, como segmentos de rede, estações de trabalho, servidores e
aplicativos, as equipes usam o ThreatSpace para avaliar suas capacidades
técnicas, processos e procedimentos investigando cenários de ataque
simulados.
Os cenários, com base na ampla experiência de resposta a incidentes da
Mandiant respondendo a milhares de violações, incluem as mais recentes
táticas, técnicas e procedimentos (TTPs) dos adversários e testam a
capacidade de uma empresa em detectar, entender o escopo e remediar um
ataque direcionado. Ao longo do processo, os especialistas em respostas a
incidentes da Mandiant fornecem feedback e coaching em tempo real para
ajudar a melhorar a capacidade de sua equipe de segurança em responder aos
ataques cibernéticos.
Nossa abordagem focada em análise e não dependente de tecnologia testa a
capacidade de sua equipe de segurança em identificar e priorizar sistemas e
artefatos forenses para analisar, incluindo:
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Os cenários do ThreatSpace passam por todas as fases do ciclo de vida do
ataque direcionado.

• Ganhe experiência com diferentes
cenários de ataque e agentes
de ameaças: Avalie e melhore as
capacidades de sua resposta a
incidentes e de suas equipes de
inteligência conforme eles respondem
a vários cenários e agentes de ataque.
• Pesquise e analise as ameaças
identificadas: Aprenda a pesquisar
TTPs de atacantes e a identificar
indicadores de comprometimento
de artefatos baseados em host e
artefatos baseados em rede.
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Figura 1. Ciclo de vida do ataque.
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Figura 2. Fluxo de trabalho para preparação remota e prestação de serviço no local

Cenários no Local
• Meio dia de treinamento e familiarização das variedades.
• Dois dias de investigação prática de um ataque

simulado que avance pelas fases do ciclo de vida
de um ataque. Os responsáveis por responder a
incidentes da Mandiant oferecem feedback e coaching
em tempo real aos responsáveis por responder a
incidentes e analistas de ameaças cibernéticas ao
longo de todo o cenário.

Materiais entregues
Após a contratação, você receberá um relatório que
identifica os pontos fortes observados e melhorias
recomendadas quanto à capacidade de resposta a
incidentes de sua empresa.

• Reuniões de consolidação para revisar as conquistas

e pontos fortes da equipe, bem como as falhas
no treinamento, processos e procedimentos, com
recomendações para melhoria.
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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.

