
CYBER  
DEFENSE  
CENTERS (CDC)  
DA CAPGEMINI

Proteção, tecnologia e sua empresa um 
passo à frente das ameaças digitais.

Sua segurança em constante evolução. Seu negócio em boas mãos.

A cada dia, os cibercriminosos evoluem e desenvolvem novas 

maneiras de atingir seus alvos. Por isso, a estrutura de segurança 

da sua empresa precisa se atualizar constantemente para proteger 

dados, detectar ameaças e responder com agilidade. 

Criminosos em rápida evolução

Danos à reputação da empresa

Vazamento de dados confidenciais e estratégicos

Falta de profissionais especializados

Novas vulnerabilidades descobertas a cada semana

Entre outros

3,86 R$

%

milhões 
é o custo médio de um 
vazamento de dados

38
bilhões 

de registros foram expostos 
apenas em 2020

Fontes: Mandiant (a FireEye company), M-Trends 2020 Report  |  Ponemon Institute Data Breach Report 2020  |  Risk Based Security, 2020 Study

Para cada empresa, uma 
estratégia sob medida.

Cibersegurança:  
inúmeros desafios todos os dias

das empresas dizem 
ter problemas com sua 
cibersegurança

4656 dias
é o tempo necessário, em 
média, para identificar uma 
ameaça digital

R$146
é o custo médio de 
cada dado perdido 
ou roubado

Todo negócio é único e, portanto, 
apresenta necessidades e pontos 
de atenção diferentes. Isso significa 
que não basta apenas ter uma 
estrutura de segurança. É preciso 
contar com proteção sob medida, 
criada especificamente para 
proteger sua empresa.



CYBER DEFENSE 
CENTER DA  
CAPGEMINI

Potencializado pelo 
Microsoft Azure 
Sentinel

Uma estrutura de segurança em nuvem, que inclui profissionais 

experientes e tecnologia de ponta, criada especificamente para 

cuidar da sua empresa de maneira ágil e eficiente. E, para completar, 

potencializada pela Microsoft. Esse é o Cyber Defense Center da 

Capgemini, uma solução de defesa versátil que evolui constantemente 

para proteger seus negócios.

Capgemini e Microsoft: parceria focada na sua defesa

Temos uma longa e bem-sucedida parceria com a Microsoft, que 

começou há mais de 22 anos. Hoje, somos experts no Microsoft Azure 

e contamos com milhares de profissionais certificados pela própria 

Microsoft. E isso faz toda a diferença em nossos Cyber Defense Centers:

Inteligência e análise de dados para 
prevenir, monitorar e combater.

Plataforma escalável de 

gerenciamento de eventos 

e informações de segurança 

(SIEM) nativa da nuvem que 

oferece inteligência, respostas 

automatizadas, detecção proativa 

de ameaças e mais. A tecnologia 

é incorporada aos nossos CDCs, 

maximizando seu potencial, 

proporcionando constante 

evolução e reduzindo em até  

48% os custos de contratação.

A Capgemini Brasil se associou 

à MISA, um ecossistema global 

de fornecedores de softwares 

e provedores de serviços de 

segurança que compartilham boas 

práticas e ajudam a desenvolver o 

mundo da segurança corporativa.

Microsoft Azure 
Sentinel

MISA (Microsoft 
Intelligent Security 
Association)

Tecnologia aliada à estratégia: é assim que sua empresa deixa de ser  

a presa e passa a caçar as ameaças. Conte com as ferramentas eficientes 

e todo o conhecimento técnico dos CDCs da Capgemini e mantenha  

seu negócio seguro para crescer com tranquilidade.

•  Protocolo de detecção de ameaças alinhado à sua área de TI

•  Conhecimento profundo do panorama de ameaças digitais

•  Análise de segurança completa de usuários, aplicativos e mais

•  Gerenciamento de vulnerabilidades e táticas de prevenção

•  CDC com alta capacidade cognitiva

•  Inovação constante

Detecção de 
ameaças

•  Monitoramento de segurança

•  Análise de defesa

Processos 

automatizados

Resposta e 
comunicação

Processos 

automatizados
•  Resposta rápida a ameaças

Prevenção 
de incidentes

•  Inteligência estratégica
•  Gerenciamento de vulnerabilidades
•  Busca proativa por ameaças



ESCOLHA  
O MELHOR 
MODELO DE  
CDC PARA  
SUA EMPRESA

Proteção para 
todos os setores: 

Entre 

outros

De olho na segurança e nas legislações

Tenha, à disposição, 15 CDCs espalhados pelo mundo, conectados 

entre si e prontos para monitorar ameaças onde você estiver. 

Com mais de 270 mil colaboradores e presentes em mais de 50 países, somos 

líderes globais em consultoria, serviços de tecnologia e transformação digital. 

E, mais do que isso, nos especializamos em apoiar negócios e acelerar seu 

desenvolvimento por meio de soluções inovadoras. Em um mundo que evolui 

cada vez mais rápido, conte com o parceiro certo para aproveitar todas as 

oportunidades. Visite nosso site e saiba mais sobre os CDCs:

https://www.capgemini.com/br-pt/service/centro-de-defesa-cibernetica

Compartilhado Exclusivo Híbrido

• Acesso a serviços 

industrializados 

da nossa rede 

global de CDCs

• Equipe presente 

no Brasil para 

atender às suas 

demandas

• Excelente custo-

benefício.

• CDC criado sob 

medida para suas 

necessidades de 

segurança

• A equipe pode 

trabalhar dentro 

da sua empresa 

ou remotamente 

na Capgemini

• Conhecimento da 

regulação local 

para apoiar seu 

Compliance.

• CDC criado pela 

união dos recursos 

da Capgemini e da 

sua empresa

• Grande aumento 

de produtividade 

e agilidade nas 

respostas

• Redução de 

custos, riscos e 

carga de trabalho 

da sua equipe.

Indústria 

automotiva

Serviços 

Financeiros

Tecnologia

Setor 

Elétrico

Seguradoras

Órgãos 

governamentais

Devido à constante evolução dos crimes cibernéticos, as legislações 

também mudam rapidamente. A Capgemini tem amplo know-how 

no assunto e, sempre atenta ao panorama regulatório, ajudará a sua 

empresa a se adequar a todas as leis. 

Presença global de verdade

Sobre a Capgemini

Américas
•  Foxborough/EUA
•  Columbia/EUA
•  San Diego/EUA
•  Dallas/EUA
•  São Paulo/Brasil

Ásia
•  Mumbai/Índia
•  Bangalore/Índia 

Oceania
•  Melbourne/Austrália

Europa
•  Frankfurt/Alemanha
•  Luxemburgo
•  Utrecht/Holanda
•  Inverness/Reino Unido 
•  Paris/França
•  Toulouse/França
•  Astúrias/Espanha

danycamp
Highlight
Destacar mais.


