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Vá além do pentest, teste seu sistema de defesa 
contra ciber ameaças, frente a cenários de ataque 

avançados.

Teste seu programa de segurança frente a cenários de ataques

Blackbot está na vanguarda na
inteligência de ataques do mundo real, acima 
de algumas das marcas com mais reputação 
do mundo. As equipes de operações ofensivas
combinam TTPs de grau militar, com 
habilidades especializadas e um profundo
conhecimento das tácAcas dos
adversários, tanto existentes como
emergentes, para maximizar o impacto no
negócio dos nossos cenários de ataque
personalizados.
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Resumo do serviço

As operações ofensivas (OO) de 
Blackbot foram desenhadas 
para testar a capacidade da sua 
organização para detectar, 
prevenir e responder a cenários 
de ataque dirigidos.
Nas fases iniciais, as equipes de 
OO delineiam o comportamento 
dos usuários e dos sistemas, 
enquanto que os analistas de 
operações aproveitam as fontes 
de inteligência abertas e fechadas 
para determinar os atores de 
ameaças mais relevantes em seu 
setor. Os dados são reunidos, 
enriquecidos e utilizados para 
formar cenários de ataque do 
mundo real exclusivos para seu 
entorno, con la intención de para 
demonstrar ataques cibernéticos 

Áreas de interesse das
operações de Blackbot

Impacto no negócio

Compreender o verdadeiro valor das 
operações de negócio da sua organização 
nos permite aumentar o impacto no 
negócio de seu compromisso nas OO

Colaboração

A colaboração durante as OO permite à 
sua equipe de segurança avaliar de 
maneira rápida os pontos fortes e fracos 
de seus controles de detecção, 
prevenção e resposta

Personalização

Permite à AIO oferecer cenários de 
ataque reais e oAmizar a eficácia geral 
dos compromissos das OO

VANTAGENS

Medir a eficácia dos controles 
de segurança em situações de 
ataques reais. 

Avaliar as capacidades 
dedetecção e resposta pos-
violação. 

Medir e melhorar as métricas 
de resposta a incidentes, 
MTTD e MTTR. 
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