Os tempos mudaram…
Resiliência construída com base na perspectiva do atacante
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White Hat
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Nossa visão

White-Hat fornece defesa em nível militar, do início ao fim do
processo, utilizando o ataque do hacker e metodologia de
inteligência com o uso das ferramentas do próprio cliente.
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Nossos clientes
Conselheiro cibernético exclusivo para ISRAEL:
Ministro das TELECOMUNICAÇÕES

Ministro da SAÚDE

Ministro da AGRICULTURA

Parceria ativa com autoridades da área de cibernéticia de ISRAEL
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O dilema do CEO
A Cyber-Value Connection revela que os preços das ações caem em média 1,8
por cento em uma base permanente após uma grave violação. Para colocarmos
isso em contexto, os investidores em uma empresa típica FTSE 100 teriam, em
média, uma baixa de £120 milhões.
CGI & Oxford Economics
Em 2020, 100% das grandes empresas deverão apresentar, pelo menos uma
vez por ano, ao seu conselho de administração um relatório sobre segurança
cibernética e risco tecnológico.
Gartner (repensando a segurança & estratégia de risco 2019)
13.853/2019 (Lei de Proteção de Dados, Brasil - LGPD)
RESOLUÇÃO CMN 4,658
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Banco Central Do Brasil

O Dilema do CEO – Você é o ALVO

% de dados compromissados por pelo menos um ataque exitoso nos últimos 12 meses
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Verizon 2019 Relatório do Data Breach Investigations

% de sistemas infectados pelo Ransmware nos últimos 12 meses

O Dilema CISO
O aumento dos gastos nem sempre se traduz em
maior capacidade de segurança. Na verdade, o
número de ataques cibernéticos vem aumentando: o

prazo para que sejam resolvidos e o custo do crime
cibernético continuam a crescer.
Gartner, CISCO
Citadel - Brasil

As tendências do crime cibernético
Aumento dos danos

Aumento no número de
violações de segurança

Custo médio anual do crime cibernético por país
Legenda

Média de violações de segurança
em 2017

Média de violações de segurança
em 2018

Aumento no ano passado

Aumento nos últimos 5 anos
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Accenture O CUSTO DO CRIME CIBERNÉTICO (2019)

Os desafios CISO
Investir em detecção e resposta e parar de tentar proteger
com perfeição a organização.
Mudar a atitude para tomada de decisão com base no risco
e eliminar a conformidade com as caixas de seleção
Movimentar-se com a velocidade do negócio digital
Hoje, os CISOs precisam saber e se assegurar de que
existe uma tendência de proatividade para lidar com os
programas e a arquitetura de segurança.
Gartner (SRM 2019)
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Os desafios do CISO – Eu estou protegido?
99% das vulnerabilidades exploradas até o final de 2020
continuarão a ser aquelas conhecidas pela segurança.
Gartner (repensando a segurança & estratégia de risco (2019)

MIMIKATZ / EternalBlue / BlueKeep / Windows 10 CVE-2019-1405 /
WMIC / UAC Bypass …?
OU
APT29 | APT32 | Cobalt Strike | Empire | FIN8 | Koadic | CosmicDuke|
Honeybee | LightNeuron | APT34 | OilRig |
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Os desafios do CISO – Petróleo & Gasolina?
FBI e Agências Federais resumem o setor de energia sobre violações de
dados, Ataques Cibernéticos
Novembro 2019

XENOTIME
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MAGNALLIUM

CHRYSENE

HEXANE

DYMALLOY

White Hat e o Mercado de Telecomunicações
O ano passado nós atuamos como assessores exclusivos do
Ministro das Telecomunicações de Israel para assuntos da
área cibernética. Entre outros, podemos citar:
Assessoramento e revisão da prontidão dos operadores
israelenses;
Desenvolvimento de ferramentas exclusivas que facilitam a
verificação contínua de vulnerabilidades na rede dos
operadores;
Construção de planos de alto nível para setorial CERT e
também para SOC;
Elaboração de avaliações cibernéticas 5G
E muito mais…
Citadel - Brasil

Relatório de Telecomunicações
IP’s & Port scans

Mudanças nos vetores de Ataques
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USERS & PASS

Tendências do Mercado
Savings com a tecnologia
Total da economia líquida em tecnologia menos o total de gastos
Inteligência e compartilhamento de ameaças (67%)
Automação, Al e machine learning ( 38%)
Gerenciamento avançado de acesso e identidade (63%)
Anáise do comportamento cibernético e do usuário (32%)
Tecnologias de criptrografia (55%)
Governança empresarial, risco e compliance (45%)
Gerenciamento automatizado de políticas (27%)
Prevenção de perda de dados (51%)
Controle de perímetros avançados (58%)
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Tendências do Mercado
52% de violações por hacking

33% incluídos os ataques sociais

TER HABILIDADE E
MENTALIDADE DO
ATACANTE

28% envolvem Malware

Erros foram eventos casuais em 21% das violações

15% foram por uso indevido de usuários autorizados

Ações físicas presentes em 4% das violações
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Violações
Verizon 2019 Relatório de Investigação de violação de dados

Tendências do Mercado – Petróleo e Gasolina
A maioria dos ataques vêm do tráfego de Telnet, UPnP e SMB
F-secure, setembro 2019

O IOT malware mais comum foi o Mirai
F-secure, setembro 2019; Palo Alto

Os ataques cibernéticos nos dispositivos IOT aumentam
300% em 2019; “medidos em bilhões”
Forbes, outubro 2019

Ameaças à segurança de ICS aumentando, tendo como alvo
instalações de petróleo e gasolina
Black Hat, outubro 2019

Citadel - Brasil

O que deveríamos fazer?
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Nossa solução em
poucas palavras
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Cyber Portfolio da White Hat
Teste de
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Defesa

Threat
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SIEM

Threat
Intelligence
24X7

Segurança
Software
do
Security
Software

Segurança
da Nuvem

Crypto/
Blockchain
Security

Segurança
dos
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STANDBY
RESPONSE
TEAMS

Ver anexo para detalhes

Posicionamento da Solução

Savings com a tecnologia
Total da economia líquida em tecnologia menos o total de gastos

52% de violações por hacking

Inteligência e compartilhamento de ameaças (67%)

33% incluídos os ataques sociais

Automação, Al e machine learning ( 38%)
Gerenciamento avançado de acesso e identidade (63%)
Anáise do comportamento cibernético e do usuário (32%)

28% envolvem Malware

Tecnologias de criptrografia (55%)
Governança empresarial, risco e compliance (45%)

Erros foram eventos casuais em 21% das violações

Gerenciamento automatizado de políticas (27%)
Prevenção de perda de dados (51%)

15% foram por uso indevido de usuários autorizados

Controle de perímetros avançados (58%)

Ações físicas presentes em 4% das violações
Accenture O CUSTO DO CRIME CIBERNÉTICO (2019)
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Violações
Verizon 2019 Relatório de Investigações de vilolação de dados
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O que torna nossa solução exclusiva!
Proteção no vetor quando acontecem as violações mais bem sucedidas.
Ajuda onde a ação for mais efetiva .

Acompanhamento durante todo o ciclo – do Ataque à Defesa – não são
recomendações – é defesa real.
Relevância & rapidez – esteja pereparado para as últimas novidades do
mundo dos hackers.
Cobertura total para a cadeia de ataque e não somente a uma parte
seletiva dela (web,gatewaye,endpoint, application security, cloud,
blockchain, agnostic to operating system…etc’)
Cortesia para qualquer outra solução BAS – nós teremos sucesso onde seu

BAS disser que você está seguro.
Utiliza as ferramentas do cliente.
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Nossos Produtos
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O Olho do inimigo
O Olho do Inimigo é um produto da WHITE HAT que imita as ações e o
fluxo de trabalho dos atacantes, da inteligência ao reconhecimento dos
ataques reais.

As ferramentas de ataque da WHITE-HAT irão proteger sua defesa – isto é
garantido.

Entretanto,

implementando

as

“regras

de

defesa”

desenvolvidas por nossa equipe em seu sistema de defesa, você estará
garantindo a segurança de sua organização.

A WHITE HAT vai lhe dar atendimento para o ciclo completo – Ataque &
Defesa.
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Eye of the enemy

O Olho do Inimigo
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O Olho do Inimigo - Intel

Citadel - Brasil

O Olho do Inimigo – Descrição de payload
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O Olho do Inimigo – Regra de Defesa
A primeira regra se refere a comunicações suspeitas para o port 53
de programas não subscritos.

A segunda regra monitora pedidos enviados da interface da linha
de comando através do nslookup da endpoint station.
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Threat
Hunting

Identificação de ameaças

Nosso serviço de Threat Hunting/Identificação de Ameaças,
constrói uma estratégia de proteção de dentro para fora. Ele

procura proativamente adversários e atividades suspeitas no
perímetro da organização. Ao invés de esperar pelo próximo
alerta ou ataque, este serviço permite detectar ameaças e

vulnerabilidades e prevenir danos antecipadamente, dando a
possibilidade de identificar metodologias de ataque potenciais.
Permite também a identificação de pontos fracos do sistema e
a proteção dos ativos críticos, detectando malware e
bloqueando vetores de saída.
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Identificando as ameaças
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Nossos serviços
Resposta a
incidentes

Tão logo a organização sofra um ataque, nossa equipe de IR entrará em
ação. Ela vai até as instalações do cliente, estuda os vetores dos
diferentes ataques e os analisa com rapidez para saber qual será a
melhor forma de ação. Investigam e bloqueiam os ataques, mitigam as
consequências, simulam e executam estratégias de ataque para reparar
as falhas e identificar as vulnerabilidades, acompanham o processo de
restabelecimento, analisam o impacto no negócio e assim conduzem a
organização de volta ao trabalho usual. Nós aliamos habilidades
ofensivas a um vasto conhecimento de defesa cibernética mundial e
experiência no gerenciamento de eventos cibernéticos em grandes
empresas, assim como em ataques de nível nacional.
Abordagem
defensiva
 SIEM – regras, análise, proatividade
 Registros analíticos
 Análise de Malware
 Invetstigação de rede avançada
 Recursos forenses
 Conhecimento de produtos de segurança
 Windows
 Domínio de configuração do entorno
 Engenharia reversa

•
•
•
•
•
•
•

Abordagem
ofensiva
Vulnerabilidades de apicativos da WEB
Pontos fracos da infraestrutura
Mapeamento de superfície do ataque
”Hacking scripts” – busca por pontos
fracos vulneráveis
API checkup / Code review
Princípios da criptografia
Simulação de ataques capazes de
imitar o movimento dos hackers ,

Nosso serviço de Inteligência Cibernética inclui
cobertura 24/7, monitoramento e avaliação
das ameaças à organização para rápida e
efetivamente mitigar os riscos para o negócio
e reforçar a resiliência cibernética. Nós
monitoramos o ambiente de ameaças com
ferramentas exclusivas que dão o alerta para
qualquer novo acontecimento.
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Nossos serviços
Teste de
penetração

White-Hat
oferece
uma
diversa gama de testes de
penetração
customizados
para a organização e com
base nos ataques atuais. Nós
fazemos o acompanhamento
com o cliente desde o
processo de caracterização e
demarcação do projeto até o
teste de aplicação da
infraestrutura, do processo de
reparação e testes de
penetração para todos os
pontos.
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24/7 SOC

24*7: disponibilidade e tempo de
resposta para fortalecer a defesa de
nossos clientes.
Com nossos serviços de Advanced
Persistence Threat, nós simulamos
um fluxo de ataque em larga escala
na organizaçao de nosso cliente. Isto
lhe dá a chance de fazer uma
profunda reflexão sobre o nível de
exposição e do mapa de ameaças.

APT simulação de ataque

Com nossos serviços de Advanced
Persistence Threat, nós simulamos
um fluxo de ataque em larga escala
na organizaçao de nosso cliente. Isto
lhe dá a chance de fazer uma
profunda reflexão sobre o nível de
exposição e do mapa de ameaças.
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Citadel-Security & IntelligenceAlterar
Solutions
LTD. de decisão: fazê-la com base
a tomada
Contato: Augusto Schmoisman

nos riscos ao invés de cumprir com

www.citadel-brasil.com

Gartner (SRM 2019)
Mudar com a velocidade do mercado digital

Email: aschmoisman@citadel-brasil.com
Whatsapp: +55 11 98971-2194

Telefone: +55 11 2503-8773

