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Serviçios de 
SOC-SIEM-CERT

A Platinum fornece o ciclo completo de serviços de SOC/CERT (Security Operation Center/Com-
puter Emergency Response Team) através de uma equipe de profissionais com grande experiên-
cia em cibersegurança, utilizando ferramentas próprias e de terceiros que proporcionam o mais 
alto nível de serviço.
Cobrimos as três áreas padrão de um SOC/CERT: equipe de profissionais fortemente treinados; 
processos eficientes e testados, e tecnologias adequadas e de última geração.
Como diferencial, nosso serviço inclui uma quarta área: informação de Contexto de Negócio. 

EQUIPE
Nossa equipe de trabalho conta com grande experiência 
na realização das tarefas do SOC/CERT. Das mais bá-
sicas como monitoramento de alertas ou a triagem, às 
mais avançadas como a análise, a correlação e a caça 
às ameaças (Threat Hunting).

CONTEXTO DE NEGÓCIO
Consideramos que a informação de contexto de negó-
cio da companhia é fundamental na hora da tomada de 
decisões sobre as medidas de proteção dos ativos. A 
nossa experiência de mais de 10 anos no mercado de-
senvolvendo análises de risco, nos permite oferecer este 
componente adicional único para um SOC/CERT, muito 
valioso na hora de estabelecer as medidas de proteção e 
as ações necessárias.

TECNOLOGIA
Nossos parceiros nos permitem contar com a última 
tecnologia para atender aos requerimentos neces-
sários no ambiente cibernético atual, tecnologia que 
complementamos com outros componentes para ofe-
recer o serviço preciso que os nossos clientes preci-
sam. Protegem e alertam em tempo real sobre riscos 
e ameaças. Armazenam informação de rastreabilida-
de para sua análise, investigação e evidência. Além 
disso, oferece muitas possibilidades de análise grá-
fica e matemática, permitindo buscas complexas de 
ameaças persistentes avançadas (APT).

PROCESSOS
Contamos com processos testados e eficientes para a 
definição de um SOC/CERT na operação diária, definin-
do subprocessos de preparação, identificação (detec-
ção), contenção, erradicação e recuperação; imersos em 
um esquema de melhoria continua. Além disso, nossos 
processos de operação foram otimizados para contar 
com visibilidade sobre o ambiente cibernético da empre-
sa, análises dos eventos e ações de respostas rápidas e 
adequadas.


