
Conheça a visão XaaS Gestão Avançada 
de AmeaçasXaaS

Monitoramento de Ameaças
Monitoramos locais específicos da internet, Deep e dark Web e redes 
sociais, conhecidos pela troca de informações sobre alvos de ataques 
e divulgações sobre vulnerabilidades, identificando potenciais 
ameaças e gerando alertas para repriorizar a correção de 
vulnerabilidades.

Análise de malwares
Entenda o comportamento dos malwares que podem afetar seu 
ambiente, com análises detalhadas sobre o comportamento dos 
malwares avaliados.

Correlação com ambiente cloud e interno
Identificamos e informamos quais as vulnerabilidades do ambiente de 
rede interno que estão sendo alvo na internet global, e apontamos 
quais os ativos estão em risco, para ação imediata.

As ameaças cibernéticas são a principal 
preocupação de 47% das empresas. 

Em questão de segundos,  pode haver um cenário 
de fuga de clientes e investidores, aplicações de 
multas, prejuízos financeiros e a incerteza do que 
causou a invasão. 

• Detecção de vazamentos de informações.
• Priorização de correção de vulnerabilidades.
• Monitoramento 24h de redes sociais, deep web, app store, darkweb.
• Resposta a Incidentes: Takedown de sites, aplicativos e perfis falsos.
• Integração feeds Globais.

Nesse combate, a Gestão Avançada de 
Ameaças é o melhor aliado.



#Somos

Asseguramos o que é mais importante: a entrega contínua de valor para 
o seu negócio. Existimos para deixar a sua empresa sempre à frente da 
concorrência e preparada para a competição digital. 

Mais de 160 
colaboradores ativos

Mais de 25 prêmios de 
reconhecimento mundial

Mais de 100 certificações 
técnicas por ano
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Saiba mais em www.somosagility.com.br
contato@somosagility.com.br

Inteligência: Gestão de vulnerabilidades baseada em contexto
Nosso engine com inteligência artificial utiliza as informações de 
ataques a vulnerabilidades pelo mundo para classificar 
automaticamente a priorização de correção de vulnerabilidades 
existente em seu ambiente. Assim, sua equipe sabe onde deve focar 
esforços, aumentando drasticamente a eficiência operacional do seu 
time de segurança.

Resultados em qualquer momento, em qualquer local
Acompanhe em tempo real informações sobre ameaças e o ambiente 
de sua empresa em qualquer dispositivo, em qualquer local.

Inteligência Artificial
Utilizamos Inteligência Artificial para classificar informações 
relacionadas ao cliente que estejam em um contexto de segurança, 
para monitorar vazamentos, ataques e vulnerabilidades que possam 
afetar a empresa.

Além disso, buscamos informações com mais de 60 vendors, para verificar se o 
site entrou em alguma blacklist sobre spam, phishing ou outra que possa 
prejudicar o envio de e-mails ou a imagem da empresa.


