
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inteligência sobre ameaças aos funcionários 

Quão expostos estão os seus funcionários em 

resultado das fugas de dados disponíveis online? 

Procuramos fugas de dados existentes na Darknet  

para, assim, mostrar uma imagem de risco 

abrangente, que não inclui apenas a visão interna. 

 

Pegadas online dos funcionários 

Análise do potencial de ataque: que informações 

sensíveis dos funcionários podem ser vistas na 

Internet? O que é que os funcionários comunicam 

através do seu endereço de e-mail da empresa 

quando estão na Internet? 

 

 

 

IDENTIFICAR E INVESTIGAR 

A EXPOSIÇÃO À 

INFORMAÇÃO 

As ameaças online da sua 

organização podem não ter 

origem apenas no phishing. 

Medir a exposição online 

dá à sua empresa uma 

imagem clara e abrangente 

das informações 

disponíveis para potenciais 

hackers. 

IDENTIFICAR OS RISCOS 

TÉCNICOS 

Que danos poderá um 

invasor real causar se o seu 

funcionário executar um 

ficheiro malicioso? Quais são 

os tipos de ficheiros que um 

atacante pode passar para 

os seus funcionários? Estas 

e outras perguntas serão 

respondidas nos testes 

técnicos. 

 

Teste de e-mail e filtro da web 

Está interessado em descobrir que tipo de malware 

pode passar através do seu perímetro? De que 

forma a sua infraestrutura é segura contra 

spoofing, malware, etc.? Faça um teste de e-mail e 

filtro da web com os nossos consultores de 

segurança. 

 

Teste de segurança local 

Qual é o risco efetivo se um funcionário executar 

um tipo de ficheiro perigoso? Até que ponto a 

proteção técnica funciona para evitar a fuga de 

dados? 

 

 

 

 



 

 

TESTAR E EDUCAR OS 

FUNCIONÁRIOS 

Dê aos seus funcionários o 

conhecimento de que 

precisam para evitar serem 

vítimas de cibercriminosos. 

Ensine-os através de 

campanhas de phishing 

simuladas controladas, 

workshops direcionados e 

formação online, cada um 

adaptado para atender à sua 

organização e às 

necessidades. 

 

Simulação padrão de phishing e formação 

Um serviço de campanha padrão contém o suporte 
de instalação, configuração e execução de uma 
simulação de ataque (opcionalmente combinada 
com formação) com base nos módulos padrão 
LUCY. Inclui o aluguer da infraestrutura, a 
configuração da campanha e a entrega do 
relatório. 
 
Campanhas geridas 

Deixe-nos gerir as campanhas para si. Com os 
nossos serviços controlados online, você recebe 
phishing e formação periódicos, cada um adaptado 
às campanhas de sensibilização da sua 
organização para se adequar à sua organização e 
às necessidades, com modelos atualizados e um 
consultor que garantirá a qualidade do teste. Após 
a conclusão, receberá um relatório periódico 
escrito do nosso especialista. 
 
Serviço personalizado de teste e formação 

Um serviço personalizado contém o suporte de 
instalação, configuração e execução de uma 
campanha de sensibilização e simulação de ataque 
INTEIRAMENTE PERSONALIZADA. Aplicam-se 
preços individuais. 
 
Certificação da qualidade 

É realizada uma revisão da campanha a cada doze 
meses ou mediante solicitação, incluindo 
resultados, sugestões para futuras campanhas e 
muito mais. Contém também uma análise de 
supervisão, um relatório e um certificado LUCY no 
final do processo. 
 
Criação personalizada de modelos 

Podemos adaptar facilmente os nossos modelos 
de ataque e sensibilização à sua campanha. Isso 
inclui ajustes de conteúdo e alinhamento com o 
seu design corporativo. 
 
Criação de vídeo semi-personalizada 

Podemos personalizar facilmente os nossos vídeos 
de formação, de acordo com as necessidades da 
sua empresa: a marca d'água LUCY é removida e 
colocamos o seu logotipo e nome da empresa no 
fundo do vídeo. 
 
Avaliação da cultura de segurança 

Análise da cultura de segurança: A cultura de 
segurança atual é identificada e avaliada por meio 
de entrevistas, inquéritos e análise das diretrizes. 
 
Serviços de consultoria 

Os nossos consultores seniores de segurança 
estão disponíveis para ajudá-lo no planeamento e 
implementação de campanhas de sensibilização. 
 
 
 


