
Construindo
ambientes
mais seguros
em nosso
mundo digital



AMEAÇAS DIGITAIS

A maioria das organizações lida com algum tipo de dado confidencial, independente do setor em 
que atua. Se esta informação não estiver protegida de forma adequada, as violações ou 

vazamentos resultantes, em muitos casos, podem representar vultosas multas financeiras para 
as empresas e, no pior dos casos, um sério dano reputacional.

As organizações precisam adotar uma abordagem proativa de segurança cibernética para se 
antecipar aos cenários adversos que são cada vez mais comuns no mundo inteiro.

Felizmente, existem soluções capazes de proteger os dados e ajudar as empresas a criar um 
sistema de segurança digital fortalecido. A GC Security atua no mercado para reduzir riscos e 

contribuir para o aumento de valor das maiores organizações brasileiras.

Estudo recente aponta que este foi o 
custo médio por vazamento de dados 
nas grandes empresas entre 2016 e 
2018, nos EUA.

As empresas que sofreram 
vazamento de dados por atque 
cibernético tiveram queda de 7,5% no 
preço de suas ações, na média.

$ 347M

-7,5%

DANO POR VAZAMENTO DE DADOS

(*) A empresa americana Bitglass conduziu uma pesquisa com 12 empresas que tiveram seus dados vazados e 
viram suas ações desabarem na bolsa de valores, na média em 7,5% na semana da divulgação do ataque.



Criamos um framework exclusivo, que reúne melhores práticas e 
tecnologia avançada para proteger ativos digitais e melhorar a postura 

de segurança da sua empresa.

A METODOLOGIA DA GC SECURITY
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IDENTIFICAR 

ANALISAR

SCAN

MITIGAR

MONITORAR
E ADAPTAR

Analisamos seus processos de
negócio para identificar riscos 
específicos.

Testamos dispositivos, aplicações e
infraestruturas em busca de falhas de
segurança e vulnerabilidades

Criamos um plano de ação claro para
mitigar as falhas encontradas e corrigir os
processos que causam riscos.

Monitoramos e correlacionamos eventos para
permitir que seus ambientes se adaptem à
evolução das ameaças.

Com abordagem de engenharia 
reversa, relacionamos esses riscos 
aos ativos e ambientes de TI.
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Bem-vindo a um mundo digital mais seguro! Na GC Security acreditamos que a 
abordagem tradicional de segurança da informação não é mais suficiente para 

proteger os ambientes de TI, dados e usuários, além de garantir a confiabilidade, 
disponibilidade e privacidade das informações.

Protegemos os ativos digitais da sua organização, com soluções integradas que 
monitoram e gerenciam todo o ciclo de vida das vulnerabilidades e ameaças 
cibernéticas. Identificamos seus riscos de negócio, a probabilidade deles se 

tornarem um incidente e corrigimos não só as falhas de segurança, mas o processo 
de negócio que as causaram.

Soluções de segurança digital pensadas para proteger o que mais importa:
o futuro do seu negócio.

CRIANDO AMBIENTES DIGITAIS 
FAVORÁVEIS À INOVAÇÃO, 

TRANSFORMAÇÃO E GERAÇÃO DE VALOR.



MONITORIA E
CORRELAÇÃO
DE EVENTOS

APOIO ESTRATÉGICO
PARA MITIGAÇÃO

ÍNDICE HUMANO
DE RISCO

TESTES DE
INTRUSÃO

VARREDURA DE
VULNERABILIDADES
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Assessment e diagnóstico de processos de negócio 
e nível de risco digital
Pentest para avaliação de apps e ambientes
Determinação do índice humano de risco
Scan de vulnerabilidades

MODELOS DE IMPLANTAÇÃO

Segurança
Acompanhamento de plano de mitigação

Novos testes de intrusão pós ações de mitigação
Monitoramento de exposição

digital (OSINT)

Vigilância
Inclui  SEGURANÇA +

Monitoria permanente e correlação de eventos 
para prevenir incidentes

Campanha adicional de conscientização
Pentest recorrente

Monitoramento de exposição digital (OSINT) com 
escopo ampliado

Resiliência
Inclui VIGILÂNCIA +



Varredura de Vulnerabilidades
Encontrar vulnerabilidades é uma ciência complexa que demanda ajustes 
contínuos. Cada empresa tem parâmetros e processos de negócio específicos, 
visibilidade total e mente aberta são necessários para enxergar novas ameaças.

A GC Security usa inteligência proprietária, algoritmos avançados de detecção e 
motores de busca inteligentes que eliminam os pontos cegos, analisam 
ambientes, sistemas e códigos de aplicações em busca de falhas.

Testes de Ambientes e Aplicações
Garantir a resiliência dos seus sistemas em situações reais de ataque é uma parte 
crucial da proteção de ativos digitais. Nós realizamos testes de penetração 
(penetration testing) que simulam técnicas avançadas de invasão usadas por 
cibercriminosos.

Você pode fornecer informações sobre seu ambiente de TI (como nomes de 
hosts, endereços IP e topologia) ou não. Nossos especialistas usarão táticas 
sofisticadas para explorar ativos expostos e colocá-los à prova para identificar 
backdoors e corrigir falhas.

Índice Humano de Risco
Os usuários são o elo mais fraco da cadeia de risco digital e más práticas de 
segurança podem invalidar até os recursos de proteção mais avançados. Nosso 
framework inclui rotinas que testarão se os seus usuários estão preparados para 
identificar ameaças digitais.

Usando testes que simulam ataques de phishing, business e-mail compromise e 
engenharia social, identificamos as equipes que demandam treinamento e 
conscientização para criar uma cultura sólida  de segurança através de toda a 
organização.

Apoio Estratégico para Mitigação
Não há ninguém com conhecimento mais avançado sobre seus sistemas do que 
suas próprias equipes de TI. Após as fases de teste e análise do nosso framework, 
criamos um plano de ação claro para que você corrija as falhas identificadas. 

Nós acompanhamos o processo fim-a-fim para garantir a redução do risco digital.

Monitoria e Correlação de Eventos
A cada dia surgem novas ameaças digitais, técnicas de ataque e vulnerabilidades 
de segurança em aplicações de grandes fornecedores. Por isso, corrigir falhas é 
só uma parte do processo de redução de risco digital na sua empresa.

A monitoria e correlação de eventos é crucial para garantir que seu ambiente se 
adapte e que sua empresa esteja sempre um passo à frente dos cibercriminosos.

A GC Security monitora seus ambientes e processos de negócio com tecnologia e 
inteligência de ameaças proprietárias, para identificar novas falhas críticas e
agir antes que elas causem um incidente de segurança.

COMPONENTES DA SOLUÇÃO



SOBRE A GC
Surgimos em 2008 e, desde então, trabalhamos 

incansavelmente para reduzir os riscos digitais em 
companhias de todos os setores e portes. 

Ampliamos a visibilidade sobre vulnerabilidades e 
falhas de segurança para proteger ativos, dados, 

aplicações, usuários e sistemas.

Criamos um framework exclusivo que inclui práticas 
dos mais avançados padrões de segurança de 

mercado como NIST, PCI-DSS,
ISO 27.001 e 27.005 e guiamos nossos clientes através 

da prevenção de riscos digitais, proteção e 
continuidade de negócios.

PESSOAS
Nossa equipe é formada por mais de 20 profissionais 

especializados em segurança cibernética, com 
formação multidisciplinar, certificações técnicas e 

grande capacidade de pesquisa e desenvolvimento de 
proteções contra ameaças digitais.

A expertise em cyber security, gestão de 
vulnerabilidades, compliance, gestão de risco digital e 

ethical hacking permite que a gente crie soluções 
eficientes, sempre um passo à frente das táticas de 

ataque usadas por cibercriminosos.

ACESSÍVEL E COMPREENSÍVEL
PARA TODOS



+55 (11) 2972-8999

contato@gcsec.com.br

São Paulo - SP
Rua Jaceru, 384, conjunto 1907

Vila Gertrudes • 04705-000

www.gcsec.com.br


