
Siga-nos nas redes sociais:  @gatinfosec

Monitoramento Contínuo
de ativos na superfície de exposição

Processo totalmente 
discreto e não intrusivo

Diagnóstico automático
da superfície de vulnerabilidade

Suporte de verdade
em PT-BR

Por se tratar de uma plataforma ativa de avaliação 
de Cibersegurança, focada na detecção externa da 
superfície de exposição a riscos cibernéticos, o GAT 
Security Score auxilia no processo de tomada de 
decisão em diversas situações, tais como:

• Rating de Cibersegurança
• Análise e Comunicação de Riscos de Segurança
• Benchmark
• Análise de Riscos de Terceiros no Supply-Chain
• Cyber Underwriting / Seguro Cyber
• Due Diligence
• Análise da Superfície de Exposição
• Monitoramento e Compartilhamento

PRINCIPAIS DIFERENCIAIS PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Rating de Segurança e Análise da 
Superfície de Exposição

Identificação e gestão da superfície de exposição de 
domínios a ataques cibernéticos, com entrega de 

avaliação do nível de segurança em forma 
de rating, contendo apontamentos 

sobre a empresa, fornecedores 
e terceiros. 

SOBRE O 
GAT SECURITY SCORE
A plataforma foi criada para auxiliar as empresas nos 
crescentes desafios de comunicação do risco cibernético 
para a alta direção e diversos departamentos da empresa. 

Assertiva e ágil, avalia e monitora, de forma contínua e automática, a 
segurança dos domínios da empresa e de terceiros, tais como os parceiros em toda a 
extensão de sua cadeia de suprimentos (supply-chain).

Por meio da automação de processos e consolidação de informações em uma interface intuitiva, permite 
uma visão integrada, fornecendo indicadores e auxiliando na criação de um plano de ações, substituindo 
formulários, planilhas e outros sistemas de controle.

https://gat.digital
VISITE NOSSO WEBSITE



Saiba mais em  ht tps: //gat.digital

Riscos Identificados

• Vazamento de Dados
• Sequestro de Dados (Ransomware)
• Espionagem Corporativa
• Problemas de Website
• Risco de Marca
• Risco de Imagem

Identificação 
Levante o inventário de ativos, 
conheça os riscos e defina a 
postura cibernética.

Descubra a superfície de vulnerabilidade a 
ataques e riscos cibernéticos em sua empresa

Compartilhamento  
Dinamize a identificação e a 
comunicação de riscos com a 
equipe e entre áreas da empresa.

Monitoramento  
Avalie e monitore o nível de 
segurança de domínios de sua 
empresa, terceiros e fornecedores.

Superfície de Risco
• Websites
• Domínios
• Endereços IP
• Aplicações Web
• E-Mail
• Rede


