
O Cyber Exposure Workshop avalia seu programa de gerenciamento de 
vulnerabilidades existente e define um plano para otimizar a solução da Tenable, 
minimizar a lacuna de Cyber Exposure e reduzir o risco cibernético do seu negócio.

Com o Cyber Exposure Workshop dos Serviços profissionais da Tenable, nossos 
especialistas do setor asseguram que seu programa de gerenciamento de 
vulnerabilidades esteja operando com força total. Por meio de uma interação 
aprofundada com a nossa equipe, ajudaremos você a desenvolver uma estratégia 
e um plano para reduzir seu risco cibernético rapidamente. Você terá mais 
visibilidade e confiança geral de que seus controles de segurança são eficazes.

Um Cyber Exposure Workshop é o serviço ideal para organizações em que alguma 
das seguintes afirmações for verdadeira:

● Você escolheu a Tenable como sua solução preferencial, mas quer entender 
como é a implementação ou minimizar o risco da implementação;

● Você ainda não implementou nenhuma solução da Tenable e deseja receber 
recomendações de especialistas para implementá-la da melhor forma e 
obter os melhores resultados;

● Você já implementou uma solução da Tenable, mas deseja obter uma 
perspectiva externa e especializada sobre o seu programa geral de 
gerenciamento de vulnerabilidades.

Trabalharemos com você para identificar as metas do seu programa e entender sua 
Cyber Exposure. A partir daí, contaremos com a nossa experiência e as práticas 
recomendadas do setor para montar um roteiro de várias fases que ajude você a 
atingir essas metas dentro do seu cronograma.

Quando o serviço for concluído, você terá um roteiro personalizado e um plano 
operacional para o seu programa de gerenciamento de vulnerabilidades, projetado 
especificamente para atender aos seus objetivos de segurança e negócios.

CYBER EXPOSURE WORKSHOP DOS 
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA TENABLE

RESULTADOS DO 
SERVIÇO

• Consolide seu programa de VM
Obtenha um Roteiro de Maturidade 
desenvolvido por profissionais para 
orientar a jornada de Cyber Exposure 
da sua organização

• Elimine lacunas de Cyber Exposure 
rapidamente 
Usando uma abordagem baseada em 
riscos, identificamos as lacunas nos 
seus sistemas, ferramentas e 
processos para desenvolver uma lista 
de "conquistas rápidas" e práticas

• Alinhe operações a práticas 
recomendadas
Nossos consultores confirmam se suas 
práticas de negócios estão alinhadas 
com práticas recomendadas conhecidas 
e registram suas orientações para 
operações de pico do programa de VM

FICHA DE 
DADOS

Imagem 1: O Cyber Exposure Workshop pode ser realizado remotamente ou no local.
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Apoio ao seu crescimento
As organizações mudam e desenvolvem-se com o tempo. Os Serviços 
profissionais da Tenable podem ajudar a garantir que sua solução 
permaneça alinhada à evolução dos requisitos do negócio.

Equipe experiente de Serviços profissionais

O objetivo dos Serviços profissionais da Tenable é implementar 
nossos produtos para resolver seus problemas de segurança mais 
urgentes, permitindo que sua organização veja, preveja e aja nos 
riscos cibernéticos. Para conseguir isso, capitalizamos anos 
acumulados de experiência no setor para enfrentar até mesmo os 
requisitos mais desafiadores. 

Ao contratar os Serviços profissionais da Tenable, você pode 
perceber mais rápido o valor do seu investimento na Tenable e 
sentir-se confiante de que está no caminho certo para a maturidade 
do programa de gerenciamento de vulnerabilidades baseado em 
riscos. Temos um amplo portfólio de serviços e treinamentos 
disponíveis no todo mundo, remotamente ou no local, para atender 
às suas necessidades específicas.

Sobre a Tenable
A Tenable®, Inc. é a empresa de Cyber Exposure. Aproximadamente 
40 mil organizações no mundo todo contam com a Tenable para 
entender e reduzir o risco cibernético. Como criadora do Nessus®, a 
Tenable ampliou sua experiência em vulnerabilidades para oferecer a 
primeira plataforma do mundo para verificar e proteger qualquer ativo 
digital em qualquer plataforma de computação. Entre os clientes da 
Tenable, estão 60% das empresas Fortune 500, 40% das empresas 
Global 2000 e órgãos governamentais de grande porte. Saiba mais em 
pt-br.tenable.com.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
Avaliação minuciosa do estado atual
Em um Cyber Exposure Planning Workshop, nosso consultor 
colabora com você para esclarecer os objetivos gerais do seu 
programa de gerenciamento de vulnerabilidades baseado em riscos 
(RBVM) e entender quais processos de negócios são essenciais para 
cumprir seus objetivos de segurança. 

Quando alcançarmos um alto nível de conhecimento sobre a 
topologia e a arquitetura da sua rede e de quaisquer requisitos de 
conformidade, podemos oferecer a você as métricas essenciais 
necessárias para embasar decisões de negócios de forma a garantir 
redução de riscos e amadurecer seu programa RBVM. 

Análise detalhada da solução
Nossos consultores vão ajudar você a profundamente entender e 
obter visibilidade situacional da operação e do estado da sua 
superfície de ataque, sem deixar de priorizar os serviços e 
aplicações que precisam de proteção máxima.

Eles identificarão as principais lacunas no seu atual programa de VM 
para recomendar onde implementar as diversas soluções da Tenable 
e obter a cobertura e a visibilidade ideais, além das soluções da 
Tenable que atenderão melhor aos seus requisitos de conformidade. 

Identificar oportunidades de integração 
Os Serviços profissionais da Tenable identificarão as etapas 
manuais que podem ser automatizadas e recomendarão 
oportunidades de integrar sua infraestrutura às soluções da 
Tenable usando integrações incorporadas ou personalizadas.

Documentação clara da solução

A Tenable fornecerá a documentação das recomendações que 
ajudará a reduzir sua lacuna geral de Cyber Exposure.

Imagem 2. Itens que podem 
ser abordados durante o 
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