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Cenário dinâmico atual de ameaças

todos os lugares. De modo geral, uma diminuição de talentos, junto a um aumento dos incidentes, 
levou a procedimentos de segurança fracos entre a maioria das empresas. Os defensores estão 
acuados. Agora, as empresas em todo mundo percebem que sentar e esperar por um alerta no 
ambiente pode gerar multas rígidas, aumento do escrutínio, perda de propriedade intelectual, 
preocupações com privacidade de dados e perda de negócios.

Para se concentrar no crescimento e nos clientes, você precisa começar de uma base segura. A 
parceria com um serviço de resposta a incidentes tornou-se obrigatória para proteger ativos, 
mitigar riscos e manter a conformidade. Você precisa se proteger contra o desconhecido ao ter 
planejamento e experiência proativos para coordenar e realizar uma resposta.

Maior proteção com Talos Incident Response
A Talos Incident Response oferece uma nova abordagem, capitalizando a visibilidade incomparável, 
a inteligência de ameaças única e acionável e a capacidade coletiva e global de resposta, em uma 
oferta de espectro completo. Nossos clientes não apenas entendem melhor os recursos de 
resposta, mas têm a maior equipe de inteligência, pesquisa e resposta de ameaças no mundo em 
prontidão para atuar nos momentos mais críticos. Oferecemos um conjunto completo de serviços 
proativos e reativos para ajudar você a se preparar, responder e se recuperar de uma violação.

Vantagens
• Maior visibilidade: acesso ao

maior conjunto combinado de
telemetria, armadilhas de ameaças
e dados de parceiros Intel
disponíveis em qualquer lugar.

• Inteligência de ameaças
acionável: serviços aprimorados
de acordo com as últimas
campanhas de malware e

acionáveis sobre ameaças
emergentes.

• Resposta mais rápida: a
combinação de resposta a
incidentes de nível mundial e
recurso de inteligência de
ameaças acelera a resolução de
incidentes.

• Acesso total às ferramentas da
Cisco durante um incidente, para
proporcionar uma compreensão
mais ampla de todas as ameaças
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• Comprometimento contínuo de credenciais de
usuário por agente de ameaças usando e-mails
especialmente elaborados, compatíveis com
páginas da Web fraudulentas.

Solução

• Os respondentes da Talos Incident Response
estabeleceram o cronograma do ataque.

• Eles implementaram o AMP for Endpoints e
Umbrella para expandir a visibilidade em toda a
empresa e ajudar a mitigar o ataque.

• A Talos Incident Response e o Cisco Email Security
trabalharam juntos para implementar os controles
de segurança e mitigar o recebimento contínuo de
e-mails mal-intencionados.

Resultado

• O cliente recuperou rapidamente e conseguiu
mitigar os ataques contínuos graças à implantação
de tecnologias adicionais e à orientação dos
respondentes.

•
Response a equipe de Cisco Email Security
Appliance e a implantação do AMP for Endpoints e
Umbrella deteram a campanha contínua de e-mails
mal-intencionados.

•
recomendadas pelos respondentes da Talos
Incident Response, como autenticação de vários
fatores, terão uma melhoria duradoura na postura
de segurança.

Serviço Talos Incident Response: o que está incluído
O serviço Talos Incident Response oferece o seguinte:

• Serviços de emergência: em caso de violação, o Talos estará disponível em
horas para rastrear, coordenar, investigar, conter, corrigir e ajudar com as
comunicações de violação.

• Avaliação de preparação para resposta a incidentes: avaliamos vários pontos
de dados, incluindo incidentes anteriores, funções e responsabilidades atuais,
design organizacional, operações de correção de falhas, recursos de registro e
muito mais, para personalizar as recomendações do ambiente.

• Estratégia e planejamento: os respondentes experientes elaboram um roteiro e
os planos associados para saber como responder a incidentes.

• Exercício teórico: descubra lacunas em políticas, procedimentos e processos
e compreenda as importantes atividades de comunicação neste exercício
interativo.

• Caça proativa de ameaças: análise proativa de dados para pesquisar sinais
de ataque que podem ter sido ignorados na detecção anterior. Nós nos
concentramos em encontrar evidências da fase pós-exploração na cadeia de
eliminação.

• Avaliação de comprometimento: uma avaliação holística da empresa que
busca indicadores de comprometimento ou de agentes de ameaças presentes
no ambiente.

• Alcance digital: workshop de treinamento técnico especializado para ajudar a
equipe de segurança a desenvolver as habilidades e a experiência necessárias
para combater as ameaças digitais modernas.

• Insights sob demanda: consultas remotas em horário integral ou parcial com
os especialistas do Talos para lidar com preocupações de segurança de ponta,
recomendações e compartilhamento de inteligência para melhorar a postura de
segurança geral.

Próximas etapas
Acesse Talos Incident Response para se conectar com nossos respondentes e 
proteger a empresa hoje mesmo.

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/sas-incident-response.html

