
Conheça os nossos serviços
e escolha o que você realmente precisa.
IDENTIFIQUE EM QUE ETAPA ESTÁ A SUA EMPRESA

E NOSSA OFERTA DE SERVIÇOS

SOFREU UM ATAQUE?

Mais de

 dos eventos de cibersegurança 
envolvem ataques de phishing

80% 90%

Fonte: CSO Online

Mais de

dos malwares chegam através 
do correio eletrônico

As falhas de cibersegurança 
reduzem o valor das empresas 

públicas em torno 

Fonte: CSO Online

8.6%
Fonte: Comparitech

RESPOSTA A INCIDENTES:    acelere a velocidade de remediação quando ocorrer um  
ataque.

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ENDPOINT:    auxilia na detecção, análise e remediação 
de incidentes de segurança conhecidos e permitir uma recuperação rápida.        

AVALIAÇÃO DE COMPROMISSO:   identifique o histórico de atividades anteriores que os 
adversários realizaram em seu ambiente.

MONITORAMENTO DE SEGURANÇA DE REDE:    pesquise ameaças, 24 horas por dia, 
7 dias por semana.

O Google descobriu mais de

de sites de phishing em janeiro 
de 2021

2.1 milhões
Fonte: Tessian



As previsões mostram que os 
danos relacionados a 

ciberataques chegarão a

das invasões maliciosas nas redes são 
resultados de dados de autenticação (nomes 
de usuário e senhas) relacionados a outros 

ataques cibernéticos.

O componente mais caro de um 
ataque virtual é a perda dos dados, 

que representam 

Fonte: Accenture

Fonte: CyberSecurity Ventures

Fonte: Microsoft

TENHO MATURIDADE SUFICIENTE?

dos custos
43% 

63% 

$10,5
de dólares anuais em

trilhões  

AVALIAÇÃO DA MATURIDADE DA SEGURANÇA CIBERNÉTICA:   identifique padrões e 
fatores que podem tornar sua empresa um alvo importante para invasores avançados.

AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA DO DIRETÓRIO ATIVO:    Receba uma revisão abrangente 
das configurações e políticas do seu Active Directory (AD) para evitar a exploração da 
infraestrutura do AD.

AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA EM NUVEM:  previna, detecte e se recupere 
dos incidentes de segurança em nuvem.

AVALIAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA (SOC):  aprimore o nível de 
maturidade de seu SOC e identifique e priorize áreas para melhoria.

AVALIAÇÃO DE HIGIENE DE TI:  Identifica vulnerabilidades e correções que estão 
faltando, e permite que você proteja sua rede de maneira proativa antes que um 
ataque que ocorra.

PROGRAMA DE MELHORIA DA CIBERSEGURANÇA:  aprimoramento estratégico 
da cibersegurança após a ocorrência de uma violação, para encerrar as ameaças 
e evitar novos casos.

PROGRAMA AVANÇADO DE SEGURANÇA:  desenvolva e implemente um programa de 
aprimoramento da cibersegurança após a ocorrência de um ataque para fechar as 
lacunas de segurança e evitar novos ataque



das pequenas e médias empresas  ainda não 
adotaram planos de mitigação e avaliação de 

segurança cibernética.

ESTOU PRONTO?

$ $ $

43%

Fonte: Bull Guard (através de Cision PRweb)

dos líderes de segurança de TI acreditam que suas organizações 
Q�R�W¡P�SURWH��R�VXŔFLHQWH�FRQWUD�DWDTXHV�FLEHUQ WLFRV, 
apesar dos investimentos em cibersegurança feitos em 2020.

78%
Fonte: Insight Enterprises

das empresas pagam um resgate para 
recuperar os seus dados.

32%
Fonte: Sophos

43%

O QUE VOCÊ ESTÁ ESPERANDO 
PARA GARANTIR A SEGURANÇA 
DE SUA ORGANIZAÇÃO?

CONHEÇA MAIS AQUI >

TABLETOP EXERCISE:   projetados para simular um ataque 
direcionado e orientar sua organização - tanto participantes 
executivos quanto técnicos - por meio de uma simulação de 
incidente realista. Este exercício oferece a experiência de um 
ataque sem a interrupção e os danos decorrentes.

LIVE FIRE EXERCISE:    projetado para avaliar as pessoas dentro 
da organização, a fim de garantir que elas entendam suas 
funções durante um incidente.

ADVERSARY SIMULATION EXERCISE:  Este teste oferece 
o benefício de experimentar um ataque direcionado 
sofisticado sem o dano, de fato, de um incidente real.

RED TEAM/ BLUE TEAM EXERCISE:   Prepare sua equipe 
de cibersegurança e aprenda com os especialistas 
enquanto uma equipe ataca (Red Team) e uma equipe 
defende (Blue Team) em seu ambiente.

ATTACK TEST SERVICES:  utiliza hacking para encontrar 
ameaças de segurança, conduzindo ataques de 
simulação autorizados.

 brasil@crowdstrike.com


