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Acelere a transformação - com confiança. 
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Proteger sua 
empresa não 
precisa ser tão 
difícil 
 

Existe uma relação paradoxal entre a transformação digital e a 

cibersegurança. As iniciativas de transformação dependem de 

uma segurança sólida, mas a cibersegurança se tornou tão 

complexa que muitas vezes impede a velocidade da 

transformação. 

Novas ameaças, novos invasores, novas regulamentações, 

novos riscos e um número cada vez maior de dispositivos de 

endpoint, redes, sistemas, nuvens, usuários finais e parceiros da 

cadeia de suprimentos para proteger, sem mencionar a espiral 

ascendente em produtos, soluções e serviços de segurança 

cibernética e fornecedores, juntamente com um suprimento 

cada vez menor de talentos qualificados em segurança, 

acompanhar o ritmo é uma tarefa assustadora. 

Então, como você pode explorar as oportunidades da era 

digital, proteger seus ativos, aumentar a inovação e cumprir os 

regulamentos, tudo sem atrasos, interrupções ou despesas para 

a empresa? 

Onde você encontrará os especialistas com a experiência 

técnica e específica do setor de que você precisa para avaliar 

sua postura de segurança atual e criar uma estratégia de 

segurança alinhada? Onde você encontra a combinação única 

de recursos que podem avaliar, implementar e gerenciar 

soluções adequadas? 

Como você pode aproveitar o aprendizado de máquina, 

automação e inteligência artificial (IA) para aumentar a 

produtividade e a eficácia na proteção de seus dados, seus 

usuários, TI corporativa, dispositivos de tecnologia operacional 

(OT) e Internet das Coisas (IoT)? 

Entre em contato com a Capgemini. Temos a amplitude e a 

profundidade de habilidades que podem transformar a 

segurança de uma fonte de medo, risco e complexidade em 

uma fonte de força, valor e vantagem competitiva.
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Cibersegurança de ponta a 

ponta que expande com 

seus requisitos 
A Capgemini pode atuar como seu único consultor confiável 

para integrar e orquestrar suas soluções de segurança 

cibernética globalmente. Temos a capacidade única de cobrir 

as exigências de segurança em praticamente todos os setores 

e segmentos de mercado, em escala que atenda às suas 

necessidades hoje e amanhã. 

Nossos especialistas em cibersegurança eliminam as 

complexidades de proteger sua empresa, para que você possa 

acelerar suas iniciativas de transformação digital com total 

confiança. 

Integramos as melhores soluções, as tecnologias, os 

fornecedores e as estratégias de segurança que o mundo tem 

a oferecer, tudo por meio de um único ponto de contato, tudo 

com base nas necessidades de negócios de cada cliente, 

apetite de risco e custo-alvo de propriedade. 

Nossa equipe de mais de 4.000 profissionais de cibersegurança 

fornece estratégia de ponta a ponta, avaliação, implantação, 

integração e serviços de defesa para proteger sua empresa. 

Ajudamos você a definir seus objetivos e procedimentos de 

segurança, proteger seus ativos com nossos serviços de 

cibersegurança e monitorar a empresa para detectar e reagir 

com antecedência a ataques cibernéticos. 

Essa abordagem minimiza custos, riscos e desperdícios, 

maximizando a produtividade, eficiência e agilidade.

Auxilia você a parar de focar na gestão de soluções e 

fornecedores e começar a focar na governança, gestão de 

riscos informada e agregação de valor à empresa. 

Rede Global de Centros de 

Defesa Cibernética (CDCs) 
Nossas ofertas de Serviço de Segurança Gerenciada (MSS) são 

integradas e fornecidas por meio de uma rede global 

conectada de Centros de Defesa Cibernética (CDCs). Os CDCs 

reúnem o conhecimento combinado de nossos milhares de 

profissionais de segurança e um conjunto de processos e 

tecnologias comprovados e certificados para dar a você 

visibilidade completa de sua postura de segurança. 

Realizamos análises avançadas de dados e feeds de 

inteligência de ameaças, permitindo-nos identificar possíveis 

vetores de ataque em seu esquema de segurança que você 

talvez nunca tenha visto antes. O resultado: nós o capacitamos 

para prevenir incidentes, detectar ameaças, responder 

rapidamente e conter ataques como ninguém. 

Nossos CDCs também fornecem acesso à nossa equipe de P&D 

de primeira linha, que pode analisar e fazer engenharia 

reversa de malwares complexos para apoiá-lo no caso de 

ataques cibernéticos muito graves. Por exemplo, têm a 

capacidade de realizar testes de segurança abrangentes em 

produtos de segurança e codificação para identificar 

vulnerabilidades (zero dias) ou backdoors. 

 

Rede conectada de centros de defesa cibernética da Capgemini 
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A Capgemini está posicionada como líder na avaliação NEAT de Serviços 

Gerenciados de Segurança da NelsonHall devido aos investimentos do 

ano anterior no fortalecimento de sua cobertura global (por meio da 

construção de SOCs e centros de experiência cibernética onshore). Além 

disso, a Capgemini tem investido pesadamente para criar um portfólio 

completo que agora tem um forte foco em segurança em nuvem e 

serviços avançados, como espionagem cibernética. 
 

Mike Smart, Analista Sênior de Serviços de TI, NelsonHall 

 

 

 

 

 

Soluções 

colaborativas focadas 

em negócios 
Começamos entendendo suas necessidades específicas de 

uma perspectiva de negócios. Por meio de discussões com 

suas principais partes interessadas, de líderes de negócios 

e profissionais de TI a unidades de negócios e em todo o 

ecossistema, conforme necessário, adaptamos uma 

estratégia e uma abordagem que se alinham com seus 

objetivos de negócios, com serviços adaptados às suas 

necessidades específicas. 

Nossos clientes descobriram que essa experiência 

colaborativa é extremamente eficaz para ajudá-los a 

enfrentar vários desafios principais simultaneamente: 

 Interromper digitalmente: Ao incorporar segurança 

cibernética e privacidade de dados em seus ambientes 

locais e em nuvem, capacitamos sua empresa a se tornar 

um interruptor digital sem medo de ser interrompido. 

 Automatizar e aplicar novas inovações: Você pode 

explorar e implementar com segurança os mais recentes 

avanços em automação de segurança, IA, análises, 

segurança em nuvem e muito mais para proteger todos 

os usuários, redes, dispositivos, usuários e ativos de TI. 

 Mitigar Problemas de Retenção de Pessoal e Resolva 

a Escassez de Habilidades Cibernéticas: Nossos mais 

de 4000 especialistas em segurança cibernética e 

serviços gerenciados podem complementar as 

habilidades de sua equipe interna, reduzir a carga sobre 

suas equipes de forma que possam se concentrar em 

outras prioridades, ou em ambos. 

 Proteger e Cumprir: A Capgemini permite que você 

modernize suas práticas atuais para que possa gerenciar 

o aumento exponencial das ameaças e garantir que seus 

negócios sejam resilientes. Ao mesmo tempo, 

possibilitamos que você transforme a função de CISO e 

os processos de conformidade para lidar com requisitos 

comerciais, legais e regulatórios, como o GDPR, de forma 

muito mais eficiente. 

 Reduzir custos: Podemos ajudá-lo a proteger seus 

ativos, sites, aplicativos, data centers e dados com o 

custo ideal, identificando os modelos de governança 

mais eficientes, encontrando o equilíbrio certo entre 

modelos operacionais de terceirização e sourcing de 

segurança cibernética, alinhando capacidade, risco e 

custo de forma adequada. 

 Ambientes IoT e OT seguros: A Capgemini é 

especialista em proteger todos os ambientes, de TI 

corporativa e empresarial a tecnologias operacionais e 

de manufatura em escala que exigem visão e abordagens 

especializadas para serem adotadas. 
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IDC MarketScape nomeia a 

Capgemini como líder em 

serviços gerenciados de 

segurança. 

 

 

 
 
 

Vantagens 
atraentes 
 

Nossa capacidade de operar em escala global e fornecer recursos 

abrangentes de segurança cibernética não existe isoladamente. É o 

resultado de uma combinação dos investimentos certos, aquisições e 

integração estreita, resultando em múltiplas vantagens competitivas 

que realmente nos diferenciam. Esses incluem: 

Experiência de ponta a ponta. 

Em uma era de soluções de segurança desarticuladas e vetores de 

ataque cada vez mais diversificados, a Capgemini é o único provedor 

de serviços que pode reunir tudo: soluções de cibersegurança ponta a 

ponta de vários fornecedores, juntamente com um portfólio 

abrangente de ofertas de serviços gerenciados e de consultoria, em 

termos globais ou locais, em praticamente todos os setores e 

segmentos de mercado. 

Experiência empresarial colaborativa. 

Os profissionais de segurança da Capgemini são altamente treinados, 

certificados e têm a experiência, ferramentas e tecnologias certas. 

Dedicamos tempo para entender cada uma das metas de negócios de 

nossos clientes para garantir o sucesso. Cada contratação e cada 

serviço são ajustados às suas necessidades imediatas, no contexto de 

seus objetivos de negócios. 

Centro de experiência de segurança cibernética 

Uma vitrine para soluções de tecnologia de cibersegurança da 

Capgemini e parceiros, reunidos para fornecer a você experiências 

imersivas em simulações de ataque e soluções de mitigação de risco. 

Dados concretos e inteligência de ameaças acionável. 

Nossas recomendações para melhorar sua postura de segurança se 

baseiam em pontos de dados sólidos e vários feeds de inteligência de 

ameaças coletados e observados por nossa rede global de CDCs por 

um longo período. Aplicamos análises avançadas e aproveitamos as 

percepções de especialistas com experiência em seu setor e bem-

informados sobre seu negócio. Este nível de análise ajuda você a 

entender e responder às ameaças e riscos com rapidez e precisão, 

atender às exigências de conformidade com menos esforço e avançar 

rapidamente com sua agenda de transformação. 

Experiência em automação, IA e análises. 

Podemos ajudá-lo a automatizar os processos de segurança, mesmo 

na nuvem, para que suas equipes sejam mais produtivas e se 

concentrem em outras prioridades. Por exemplo, nossas soluções de 

automação em nuvem abordam muitas preocupações comuns de 

segurança em nuvem, permitem verificações de qualidade mais 

rigorosas para identificar vulnerabilidades, automatizar a implantação 

para aliviar a equipe e muito mais. Também podemos ajudá-lo a 

aplicar os avanços mais recentes em inteligência artificial e análise 

para feeds de inteligência de ameaças de várias fontes para identificar 

ameaças novas e emergentes antes que afetem seus usuários, suas 

redes, seus dispositivos ou ecossistema. 

 

 

IoT e conhecimentos de segurança industrial. 

Os especialistas da Capgemini podem avaliar a postura de 

segurança de seus sistemas industriais e dispositivos IoT, 

incluindo análise de maturidade de sistemas de informação 

industrial, análise de risco de sistemas críticos e criação de um 

roteiro para melhorar as defesas da empresa, enquanto fornece 

ganhos rápidos na redução de risco. 

Especialização em segurança em nuvem. 

A Capgemini tem amplo e profundo conhecimento em segurança 

em nuvem, permitindo que você adote uma variedade de 

modelos de nuvem híbridos e dedicados com segurança e 

economia. A Capgemini desenvolveu um “plano” para alcançar 

todos os aspectos da segurança na nuvem, independentemente 

da região geográfica de operação. Podemos ajudá-lo a avaliar seu 

nível atual de maturidade de segurança em nuvem; mapeie sua 

postura atual em relação aos serviços de segurança oferecidos 

em nuvens, como AWS e Azure, e aos padrões reconhecidos do 

setor; entender as práticas atuais de segurança cibernética e as 

exigências de transformação da nuvem; implementar práticas e 

ferramentas de segurança para proteger infraestrutura, 

aplicativos, plataformas e dados na nuvem; fornecer 

recomendações para abordar lacunas de conformidade de 

segurança; monitorar ferramentas de segurança; gerenciar 

incidentes de segurança; lidar com implantações de IoT e muito 

mais. 

Escala global. 

Estamos em todos os lugares em que você e suas redes, 

dispositivos e usuários estão, em todo o mundo. Com uma rede 

global de CDCs e laboratórios de pesquisa, mais de 4.000 

profissionais de segurança e presença em mais de 200 países, 

podemos oferecer consultoria, habilidades e serviços 

gerenciados de que você precisa, do seu jeito, em qualquer 

lugar do mundo. 

Reconhecimento da indústria. 

A Capgemini é reconhecida como fornecedora líder de serviços 

de segurança cibernética e segurança gerenciada por empresas 

de análise como Gartner, IDC, NelsonHall e HfS Research em 

suas respectivas publicações. 

Talento superior. 

Nossos mais de 4000 especialistas em segurança cibernética 

possuem certificações padrão da indústria, como CISSP, CISM, 

CISA, CCSP, incluindo ITIL, CEH, CCIE e outras certificações de 

tecnologia. 

Clientes satisfeitos. 

Medimos e monitoramos cuidadosamente a satisfação do 

cliente, e a grande maioria dos nossos clientes está “muito 

satisfeita” com os serviços que recebe. Nossos clientes vêm de 

empresa de todos os tipos e tamanhos, em todos os setores, 

em todo o mundo. Peça-nos estudos de caso e uma lista 

detalhada de clientes em seu setor. 
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Simplicidade. 

A complexidade da segurança cibernética pode ser 

esmagadora. Extraímos complexidade a cada passo, para que 

você possa se concentrar em seus objetivos de negócios e 

iniciativas estratégicas. De nossos serviços

 de consultoria ao nosso portal MSS integrado, aos nossos 

acordos de preços flexíveis e recursos de integração de 

parceiros, estamos aqui para tornar sua vida mais simples, 

enquanto tornamos sua empresa mais segura. 

 

Estratégia 

abrangente, avaliação, 

implantação e ofertas 

de MSS 

A Capgemini oferece uma ampla gama de serviços de segurança 

cibernética com base em consultoria, bem como uma variedade de 

serviços de segurança gerenciados (MSS) e opções de defesa de 

segurança cibernética. Em muitos casos, a transição dos contratos 

de consultoria para os serviços MSS para criar uma transição 

perfeita e indolor do roteiro para a realidade. 

Os serviços do Definir atendem a toda a gama de necessidades de 

estratégia, avaliação e implantação de segurança cibernética, os 

marcos principais de cada jornada de transformação digital, e 

temos uma experiência considerável atendendo clientes em todo 

o mundo em praticamente todos os setores e indústrias. 

 

 

Defender Serviços Proteger Serviços 

Avaliação Estratégi
a 

Consultoria 
Estratégica 

Consultoria 
Operacional 

Implementação 

Definir Serviços 

Segurança de Endpoint 

Avaliação do GRC 

IAM Fast Track 

RGPD 
Avaliação 

Segurança em Nuvem 
Avaliação 

Ciberataque 
Simulação 

Vulnerabilidade 
Varredura 

Maturidade da cibersegurança 

Avaliação e transformação 

Classificação dos 
dados 

Teste de Penetração, Vermelho 
Formação de Equipe e Simulação 

de Ameaças 

CaaS 

Maturidade do Centro de Defesa 

Avaliação 

OT/IoT seguros 

(Serviço de Avaliação de 
Risco e Maturidade de OT/IT 

Cibersegurança 

Serviços de Centro de Experiência  

Segurança de Terminais 
Implementação 

Implementação de IAM 

Criptografia 
Implementação 

Controles de GDPR 
Implementação 

Segurança de Redes 
Implementação 

Implementação de SIEM 

Resposta a Incidentes 
de Segurança 

 

Plataforma de Segurança 
Serviço 

OT/IoT seguros 
(OT/IT Endpoint, Rede, Aplicações 

e Serviços de Proteção de Máquinas) 

Cibersegurança 
Transformação 

Centro de Defesa Cibernética 

Prevenção de Perda de Dados 

(DLP) 

Gestão de Segurança 
Serviços 

Proteção Endpoint como um 

Serviço (EPaaS) 

Teste de Segurança de Aplicativos 

(AST) 

Segurança em Nuvem 

Cibersegurança Automotiva 

Identificar como um Serviço 

(IDaaS) 

Serviço Criptográfico 

Perímetro de Segurança 

Prontidão para GDPR 

OT/IoT seguro- (OT/IT Global 

Operações 24/7) 

Inteligência de Ameaças 

Dispositivos de Cibersegurança 

Serviços de Gestão 

Portal MSS 

Gestão de Vulnerabilidade 

Detecção Gerenciada e 

Resposta 

Segurança Cibernética 

e Segmentação de Serviços 

Seguro Cibernético 
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Estratégia 

Oferecemos serviços de Consultoria Estratégica e Operacional. 

As ofertas estratégicas permitem: 

• Ter alinhamento estratégico: Trabalhamos com os clientes para 

definir suas estratégias de segurança e alinhá-las aos objetivos 

de negócios, ao mesmo tempo em que equilibramos o “apetite 

pelo risco” com os investimentos necessários. 

• Promover a transformação da segurança digital: A capacidade 

de implantar governança e projetos apropriados para melhorar 

o gerenciamento de risco digital. 

• Reforçar a segurança e a privacidade dos dados: Conseguir o 

envolvimento dos usuários e entregar programas de educação 

inovadores para tornar as pessoas a primeira linha de defesa. 

• Incorporar segurança e privacidade em iniciativas digitais: 

Desenvolver práticas “por design” para reduzir riscos e custos e 

desenvolver confiança digital 

A Capgemini também pode ajudar a operacionalizar iniciativas de 

segurança estratégica por meio de serviços e programas, incluindo 

assistência C-suite para transformação de segurança e 

conformidade, análise de risco para projetos de TI e objetivos de 

segurança cibernética, treinamento de segurança e preparação de 

certificação, auditoria/implementação/teste/controle/medidas de 

segurança, e mais. 

 

 

Avaliação 

Nossos serviços de avaliação ajudam a medir seus conjuntos de 

habilidades de recursos de segurança cibernética e sua prontidão 

para implementar defesas mais fortes e soluções mais eficientes. As 

ofertas principais incluem:  

• Avaliação de Segurança na Nuvem: Fornece recomendações 

para abordar lacunas de conformidade de segurança de nuvem 

pública, privada e híbrida por meio da avaliação da arquitetura 

da nuvem e do cenário de tecnologia. 

• IAM Fast Track: Acelera sua mudança para uma solução eficaz 

de gerenciamento de identidade e acesso (IAM), fornecendo 

descoberta, modelagem, visão e arquitetura sob medida para 

suas necessidades. 

• Teste de Segurança da Aplicação: Realize análises de 

desenvolvimento de código para garantir que novas 

aplicações, sistemas e serviços estejam prontos para 

implantação segura e protegida. 

• Avaliação de Governança, Risco e Compliance (GRC): 

Examina os processos de GRC atuais em toda a sua empresa 

e fornece recomendações para modernização para permitir 

que você responda a riscos reais em tempo real por menos 

dinheiro. 

• Simulação de ataque cibernético: Simula phishing, 

compilação e ligação de malware, DDOS multicamadas, 

injeção de SQL, kits de crime e outras proezas para dar ao 

CISO/CFO/CEO os insights necessários para fortalecer a 

estratégia de segurança avançando para a transformação 

digital. 

• Avaliação de GDPR: Verifica se suas aplicações em nuvem 

atendem às principais exigências de segurança do GDPR, 

detecta se dados pessoais ou confidenciais de risco são 

expostos, encontra malware e comportamento anômalo do 

usuário e muito mais. 

• Classificação de Dados: Ajuda a quantificar suas exposições 

a riscos de segurança, entendendo os tipos de informações 

que você está coletando, armazenando e compartilhando. 

• Verificação de Vulnerabilidade: Oferece uma visão rápida e 

abrangente de sua postura de segurança, bem como um 

plano claro e priorizado para remediar vulnerabilidades que 

podem deixar seus sistemas de informação abertos a 

ataques cibernéticos. 

 

 

 

Oferta em destaque: Avaliação e transformação 
da maturidade da cibersegurança 

Essa oferta ajuda os líderes empresariais a garantir que 
estão fazendo os investimentos certos em segurança 
cibernética, nas áreas certas, sem investir demais em áreas 
menos produtivas. Usando uma abordagem 360° 
(tecnologia, pessoas, processo, regulação) com base em 
avaliações de maturidade e conformidade, a Capgemini 
pode ajudar a projetar o programa de transformação 
relevante com base em insights profundos e análises 
validadas com as partes interessadas. 

Oferta em destaque: IAM FastTrack 

O serviço IAM FastTrack permite que você implante uma 
identidade como serviço (IDaaS) inicial rapidamente e com 
risco reduzido, oferecendo benefícios de negócios 
significativamente mais rápido do que as abordagens 
tradicionais. Nossos especialistas ajudam você a entender 
como o IAM pode contribuir com seus objetivos de 
negócios, onde se encaixa no quadro geral de IDaaS e a 
maturidade de seus recursos de IAM atuais. O serviço IAM 
FastTrack fornece uma metodologia acelerada para 
fornecer uma solução que se integra com todo o espectro 
de exigência de IAM, incluindo Governança e 
Administração de Identidade (IGA), Gerenciamento de 
Acesso (AM) e Gerenciamento de Acesso Privilegiado 
(PAM) conforme necessário para atender às suas 
necessidades específicas. 
 
Com o IAM FastTrack, os resultados de negócios são 
entregues em apenas alguns dias ou semanas, em vez de 
meses ou anos. E podemos implantar e gerenciar a solução 
IAM para você - em suas instalações ou nas nossas, em 
qualquer período, por meio da nuvem ou de seu data 
center privado. Também oferecemos acesso a uma ampla 
gama de serviços de segurança cibernética relacionados 
que podem ser facilmente integrados ao IDaaS. 
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Implementação 
As ofertas de implantação transformam os planos e roteiros gerados 

durante a fase de estratégia e os insights obtidos no estágio de 

avaliação em recursos de segurança cibernética totalmente 

funcionais. Os principais serviços de implantação incluem: 

• Implementação Criptográfica: A Capgemini o ajudará a projetar 

e implementar um processo de gerenciamento de certificados e 

chaves criptográficas que protege seus dados e dispositivos de 

IoT. 

• Implementação de IAM: O IAM abrangente pode ser implantado 

rapidamente nas instalações ou na Capgemini ou em data 

centers de parceiros (nuvem privada). Usando nosso modelo 

RightShore, a Capgemini também pode fornecer recursos de 

implementação usando métodos de integração acelerada. 

• Implementação de SIEM: Nossos profissionais podem ajudá-lo a 

implementar uma solução de gerenciamento de eventos de 

informações de segurança (SIEM) que fornece insights 

detalhados, abrangentes e acionáveis para identificar, responder 

e mitigar ataques direcionados. 

• Serviços de Plataforma de Segurança: Os especialistas da 

Capgemini o ajudarão a selecionar e implementar a plataforma 

de segurança de terceiros que melhor se alinha com seus 

objetivos e prioridades de negócios. 

• Implementação de Segurança Endpoint: Vamos ajudá-lo a 

modernizar suas soluções de segurança endpoint existentes e 

fornecer suporte para uma ampla gama de produtos de 

parceiros. 

• Implementação de Segurança de Rede: A Capgemini 

implementará as soluções integradas de hardware e software 

necessárias para proteger todas as redes corporativas e de 

perímetro. 

• Implementação de controles de GDPR: Somos líderes do setor 

no fornecimento dos recursos de segurança necessários para 

alcançar e manter a conformidade com o GDPR. 

• Resposta a Incidentes de Segurança: Podemos implementar e 

integrar as soluções necessárias para abordar todos os estágios 

do ciclo de vida de uma ameaça, desde a prevenção de 

incidentes até a detecção e resposta. 

 

 

Serviços de Segurança Gerenciados (MSS) 

A Capgemini oferece uma ampla variedade de ofertas de MSS 

cobrindo suas aplicações, redes, terminais, dados, usuários finais, 

infraestrutura, nuvens, perímetros e muito mais, tudo com uma 

variedade de níveis de serviço. A Capgemini também pode 

monitorar suas redes para ajudá-lo a detectar, identificar e 

responder a uma infinidade de ameaças conhecidas e 

desconhecidas, permitindo que você evite o sucesso de ataques. 

Fornecemos análises em tempo real e off-line de várias fontes de 

dados, e nossos insights são aprimorados por uma compreensão 

completa do contexto, o que nos permite fornecer informações 

precisas e completas. As ofertas principais do MSS incluem: 

• Serviços de Gerenciamento de Segurança: Fornecemos a 

estrutura para criar um sistema de segurança completo e 

eficaz. Identificamos os principais ativos e riscos de segurança 

associados, implementamos controles de mitigação 

apropriados e gerenciamos o risco de segurança residual. 

• CDC Gerenciado Multilocatário: Um serviço de CDC 

industrializado com preço unitário que permite que você 

consuma mensalmente as ferramentas e a experiência de que 

precisa e configure rapidamente as operações de segurança. 

• SIEM gerenciado: Nossa rede global de CDCs oferece serviços 

avançados de gerenciamento de informações de segurança e 

eventos (SIEM), que combinam detecção e resposta a 

incidentes e monitoramento com base em vários feeds de 

inteligência de ameaças para manter seus dados, usuários e 

ativos de TI protegidos. 

• Teste de Segurança de Aplicações (AST): Usando 

ferramentas de última geração de tecnologias líderes de 

mercado, nossos especialistas em segurança testam e relatam 

a segurança de seu ambiente de aplicativo e fornecem 

resultados por meio de um portal, para que você esteja 

constantemente atualizado sobre a segurança de sua 

aplicação. 

• Proteção Endpoint como Serviço (EPaaS): Nossos 

especialistas utilizam essa solução pronta para o futuro para 

antecipar, definir, proteger, defender e responder de forma 

proativa às ameaças em tempo real. 

• Prevenção contra Perda de Dados (DLP): Oferecemos 

descoberta e visibilidade do uso de dados confidenciais, 

aplicação de DLP para compartilhamento de arquivos em 

nuvem e 240 modelos personalizáveis para ajudar a manter 

seus dados protegidos. 

• Segurança na Nuvem: Complementamos as salvaguardas 

nativas de nuvens públicas e privadas com proteções 

adicionais, permitindo que sua empresa aproveite com 

segurança os benefícios das nuvens públicas, privadas e 

híbridas com despesas e sobrecarga mínimas. 

 

Oferta em destaque:  
Implementação de Segurança em Nuvem 

A Capgemini pode ajudá-lo a implantar práticas e ferramentas 
de segurança adequadas para proteger sua infraestrutura, 
aplicações, plataformas e dados na nuvem. 
 

Nossos especialistas auxiliam você na documentação de 
processos adequados e na implementação e configuração de 
ferramentas reconhecidas pela indústria relativas à segurança 
de dados, segurança de aplicações, identificação e acesso, 
registro e monitoramento, gerenciamento de risco, 
gerenciamento de incidentes e treinamento de 
conscientização. A Capgemini pode oferecer suporte a 
ferramentas de parceiros e terceiros para proteger seu 
ecossistema de nuvem. 
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• Identidade como Serviço (IDaaS): Nossa oferta de IDaaS 

gerenciada é completa, rápida, econômica e flexível, 

maximizando a proteção em todas as áreas críticas de 

identidade digital e usuários, aplicações, terminais e 

infraestrutura. 

• Serviços Criptográficos: Nossos especialistas 

administrarão sua chave criptográfica e processos de 

gerenciamento de certificado para proteger seus dados e 

dispositivos de IoT. 

• Segurança Cibernética Automotiva: Podemos ajudar os 

fabricantes de automóveis a avaliar a segurança de seu 

ambiente geral, redes de desenvolvimento e sistemas de 

comunicação e entretenimento informativo no veículo. 

• Prontidão de GDPR: Combinamos serviços flexíveis que 

permitem que você atenda às necessidades dos órgãos 

reguladores, clientes, cidadãos e funcionários; construa 

confiança digital em seus processos e sistemas; e equipar 

as equipes de negócios e de TI com serviços digitais 

inteligentes e automatizados. 

• Sistemas Industriais e IoT: Nossos especialistas garantem 

segurança sólida para seus sistemas industriais e 

dispositivos de IoT por meio de avaliações, análise de 

maturidade, análise de risco de sistemas críticos e muito 

mais. 

• Segurança de Perímetro: A Capgemini pode proteger seu 

perímetro de rede e redes remotas por meio de uma 

ampla variedade de recursos de segurança de perímetro 

gerenciado. 

Opções de entrega para 
Serviços Gerenciados de 
Segurança 
 

 

  

 

 

 

 

Como serviço 

•  Vários clientes que compartilham uma única 
plataforma com proteção de políticas de 
talentos individuais. 

•  Idioma local e presença local. 

•  Capacidade de serviços CDC industrializados 
por meio do CDC Global. 

Nas Instalações 

•  CDC sob medida para atender às necessidades 
de segurança e perfil de risco do cliente. 

•  Gerenciado internamente ou em uma unidade 
da Capgemini. 

Híbrido 

•  Um único CDC integrado que equilibra os 
recursos de um cliente com os da Capgemini. 

•  Melhora a produtividade e a capacidade de 
resposta enquanto reduz custos, riscos e cargas 
de trabalho. 



      

Serviços de Cibersegurança  
 

 

 

 
 

Assuma o controle. 
Entre em contato com a 
Capgemini. 
A força de sua postura de segurança, sua capacidade de 

atender às exigências de conformidade e de explorar 

oportunidades de negócios transformacionais dependem da 

segurança cibernética. 

Tome as rédeas e recupere o controle. Entre em contato com a 

Capgemini hoje para obter detalhes adicionais e estudos de 

caso sobre nossos serviços globais de segurança cibernética 

únicos e eficazes. 

 

 

 

 

O Serviço AST combina o poder dos líderes de mercado para 
apresentar a você uma imagem detalhada das ameaças 
dentro do seu ambiente de aplicativos para que você possa 
mantê-los seguros. Fornece resultados rápidos, fáceis e 
precisos para ajudá-lo a tomar decisões estratégicas, 
atender às metas de segurança de sua aplicação e oferecer 
suporte aos negócios de maneira eficiente. 
 
Junto com nossos principais parceiros estratégicos, 
oferecemos um serviço baseado em plataforma, sob 
demanda e pagamento por uso, que é entregue 
remotamente. Você simplesmente carrega suas aplicações e 
URL por meio de um portal seguro e dedicado. Nossos 
auditores examinam os resultados e produzem avaliações 
com base em sua experiência, e você recebe os resultados 
dos testes por meio do portal. 
 
O Serviço AST pode ajudá-lo a aprimorar a conformidade 
com o GDPR e o gerenciamento de riscos gerais da 
aplicação, destacar possíveis conflitos de licença ou 
obrigações indesejadas e acelerar sua iniciativa de 
transformação digital. 

Oferta em destaque: Proteção Endpoint 
como Serviço (EPaaS) 

Os invasores estão cada vez mais visando endpoints para 
suas proezas. Na verdade, 71% das violações visam 
dispositivos de usuários e 66% do malware é instalado por 
meio de anexos de e-mail maliciosos, no qual o alvo 
principal é um endpoint. 
 
A Capgemini aborda esse desafio com uma solução de 
segurança de endpoint avançada, integrada e feita sob 
medida, conhecida como Future Ready EPaaS. Esta solução 
inovadora antecipa, monitora, protege, detecta e responde 
proativamente em tempo real. 
 
O Future Ready EPaaS fornece segurança ponto a ponto, 
desde a definição de políticas/consultoria estratégica até a 
implantação, gerenciamento e monitoramento de sua 
solução de segurança endpoint específica do setor. Cobre a 
antecipação, a detecção, a resposta, a remediação e o 
monitoramento de violações em plataformas de nuvem, 
locais, híbridas e ágeis. Preços flexíveis estão disponíveis, 
com opção de pré-pagamento. 

Oferta em destaque: Segurança em Nuvem 

Nossos serviços gerenciados de segurança em nuvem 
permitem que você ajude a proteger os negócios enquanto 
aproveita os benefícios das nuvens públicas, privadas e 
híbridas, com despesas e overhead mínimos. 
 
A colaboração está no centro de nossa abordagem, nossas 
equipes de nuvem e equipes de segurança trabalham 
juntas e com suas equipes e identificam um conjunto de 
processos de segurança e soluções de tecnologia que 
atendem a toda a gama de seus objetivos de segurança de 
nuvem, e podemos operar e monitorar seus ambientes de 
nuvem e provedores de serviços de nuvem de forma 
contínua. 
 
O resultado: você pode atender às exigências do setor e 
regulamentares com mais rapidez, atingir suas metas de 
privacidade e confidencialidade de dados e seguir em 
frente com iniciativas estratégicas com segurança. 

Oferta em destaque: Testes de Segurança 
de Aplicação (AST) 



Para mais informações, entre em contato: 

infra.global@capgemini.com 
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