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Construindo
ambientes
mais seguros
em nosso
mundo digital

AMEAÇAS DIGITAIS

DANO POR VAZAMENTO DE DADOS
A maioria das organizações lida com algum tipo de dado confidencial,
independente do setor em que atua. Se essa informação não estiver protegida de
forma adequada, violações ou vazamentos resultantes, em muitos casos,
podem representar vultosas multas financeiras para as empresas e, no pior dos
casos, um sério dano reputacional.
É preciso adotar uma abordagem proativa de segurança cibernética para se
antecipar aos cenários adversos e incidentes cibernéticos que são cada vez mais
comuns no mundo inteiro.
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.

$ 4,35M
É o custo médio por
incidente de vazamento
de dados em 2022.
Fonte: IBM, 2022

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

(*) 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.

NOSSOS SERVIÇOS

Defenda a sua empresa com o mesmo conhecimento de
quem ataca. Escolha suas armas.

SEGURANÇA OFENSIVA
Red Team Assessment
O RTA realiza uma simulação de ataque, utilizando metodologias avançadas,
incluindo engenharia social, conduzidos por profissionais seniores através da
ótica de um atacante real. Objetiva detectar e mitigar os riscos mais destrutivos,
além da perspectiva técnica, evidenciando os possíveis impactos de negócio
causados por incidentes que levam à indisponibilidade, quebra de
confidencialidade e integridade. Os resultados revelam o nível real de risco e a
capacidade de resposta a incidentes da companhia.

Pentest
Realizamos testes de intrusão (também conhecidos como pentest) em
aplicações web ou mobile, sistemas e infraestrutura. Usamos as táticas
whitebox, graybox e blackbox para simular ataques reais sofisticados e
identificar os pontos de falha que podem ser usados para uma invasão ou
vazamento de dados.

Teste de Risco Iminente - TRI
O TRI tem o objetivo de entregar resultados rápidos e consistentes por meio da
enumeração de domínios, scans automatizados com ferramentas premium e
análise manual, identificando, assim, riscos iminentes e fornecendo um Score
de Risco em relatórios executivos e técnicos.

Phishing & Ataque Express
Através de campanhas que simulam ataques de phishing podemos determinar
qual é o risco dos seus funcionários caírem em golpes, causando vazamentos
de dados ou invasões. Realizamos um ataque express focado nas informações
obtidas para a extração de evidências. Monitoramos cliques em links e
aberturas de anexos que podem ser maliciosos, criamos relatórios executivos e
técnicos e e-learning de capacitação para a conscientização dos colaboradores.

Cyber War Games
Os Cyber War Games testam a capacidade de defesa, resposta e prontidão de
uma organização, com ataques realizados para determinar se a equipe de
segurança poderia identificar e avaliar uma violação rapidamente. Os resultados
obtidos também geram insights valiosos sobre vulnerabilidades de segurança e
ativos digitais que requerem proteção.

CONSULTORIA DE SEGURANÇA
Avaliação de Maturidade
A maturidade em segurança da informação é avaliada em diversos níveis
e, com o objetivo de direcionar e fornecer recomendações acuradas, a GC
Security utiliza uma metodologia abrangente e com mensuração própria (com
base nos fundamentos do CIS Controls®).

Gestão de Vulnerabilidades
A GV da GC Security é o processo contínuo de varredura em ambientes com o
objetivo de identificar e corrigir vulnerabilidades. As rotinas desenvolvidas
contam com o acompanhamento personalizado e incluem a plataforma
centralizadora de riscos Vultus.One para simplificar a análise de dados,
classificação das vulnerabilidades e acompanhamento e visualização de riscos
e evolução da postura de segurança da empresa.

CTI - Cyber Threat Intelligence & OSINT
Monitoramos a web, inclusive a deep e a dark web em busca de indícios do uso
fraudulento da marca da sua empresa, indícios de vazamento de dados e de
possíveis ataques, atuando rapidamente para conter o impacto de possíveis
vazamentos.

Gestão de Eventos e Segurança da Informação (SIEM)
O SIEM consolida, correlaciona e analisa logs de eventos e o fluxo de dados na
rede, detectando com precisão e priorizando o tratamento de ameaças à
segurança de sua empresa. Ao permitir a visibilidade total sobre o ecossistema
de TI, o SIEM reduz os riscos digitais da companhia para tratar, de maneira
proativa, ameaças digitais e comportamentos que indiquem a iminência de um
incidente.

Aliamos tecnologia de ponta,
produtos líderes de mercado,
processos e times especializados,
para entregar mais segurança para
a sua empresa.
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Nossas soluções podem ser
adaptadas à necessidade do seu
negócio de maneira customizada.

SOLUÇÕES GC

Defenda a sua empresa com o mesmo conhecimento de
quem ataca. Escolha suas armas.
Proteção de APIs
As APIs são a base propulsora dos aplicativos. Elas conectam empresas com
clientes e parceiros, gerando receita e inovação. Por isso, também se
tornaram um dos principais alvos de criminosos.

Serviços de Segurança de Aplicativos
A integração de ferramentas de varredura, monitoramento de APIs e
workflows, vulnerabilidades são detectadas e corrigidas durante o
desenvolvimento das aplicações.

Defesa Cibernética Autônoma
O grande volume de ataques cibernéticos tem se mostrado um desafio para
os times de TI e cibersegurança. Uma solução de segurança com inteligência
artificial avançada alivia a sobrecarga da equipe de segurança automatizando
respostas em tempo real.

Plataforma de Threat Intel
A plataforma de inteligência contra ameaças é uma solução que automatiza
grande parte do trabalho manual de pesquisa de inteligência contra ameaças,
reduz o tempo de detecção e permite que os analistas investiguem e
respondam às ameaças cibernéticas em um ambiente consolidado em
colaboração com equipes em toda a empresa.

Gestão de Eventos e Segurança da Informação (SIEM)
A solução permite detectar métodos de exploração ocultos, mais complexos
e sofisticados, que podem contornar os sistemas antivírus tradicionais. Além
disso, fornece capacidades de resposta ativa que podem ser usadas para
bloquear um ataque à rede, impedir um ações maliciosas ou isolar um
arquivo infectado por malware.

Edge Security
O conceito de Zero Trust foi construído em torno da ideia de que as empresas
nunca deveriam confiar inerentemente em qualquer usuário dentro ou fora da
rede. O acesso é concedido com base na identidade do usuário, no
comportamento do dispositivo e nas políticas definidas para um aplicativo
específico.

CRIANDO AMBIENTES DIGITAIS
FAVORÁVEIS À INOVAÇÃO,
TRANSFORMAÇÃO E GERAÇÃO
DE VALOR.
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.

Soluções de segurança digital
pensadas para proteger o que mais
importa: o futuro do seu negócio.
A GC Security está entre as melhores
empresas para se trabalhar.
Receber a certificação GPTW - Great Place to
Work® é muito mais do que um selo!
Por trás da tecnologia, existem pessoas!
E aqui, elas estão em primeiro lugar.
Na jornada de cada um, seguimos unidos por
um sonho em comum: tornar o nosso mundo
digital mais seguro!
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