
AS OPERAÇÕES DOS RED E BLUE
TEAMS NÃO SÃO TÃO SIMPLES 
COMO PARECEM, MAS COM A 
AUTOMATIZAÇÃO DO PURPLE, TUDO 
FICA MAIS FÁCIL



A SOLUÇÃO PURPLE

• A solução da Purple é uma Tecnologia de Priorização de Vulnerabilidade (VPT) que

permite que as organizações avaliem seus riscos cibernéticos com base na criticidade dos ativos e

análises avançadas. A tecnologia também permite que as organizações invistam seu tempo

e recursos sobre as vulnerabilidades que ameaçam seus ativos críticos e processos de negócios.

Com a utilização da tecnologia patenteada Attack Patch Scenario da Purple,

o sistema cria uma lista priorizada de vulnerabilidades. Isso permite que as organizações

reduzam substancialmente sua superfície de ataque com o mínimo de tempo e esforço e com o

uso mais eficiente dos recursos de pessoal.



A SOLUÇÃO PURPLE

Em comparação com as tradicionais ferramentas de avaliação de

vulnerabilidades, a singularidade do Purple deriva de

sua combinação inovadora de inteligência de ameaças com a

compreensão dos processos de negócios.

Este entendimento da exposição de ativos internos

e a criticidade fornece uma melhor visão do verdadeiro

riscos dentro da organização. Auxilia o Blue Team oferecendo

recomendações para prevenir potenciais violações usando uma

estratégia de patch eficaz que pode ser implantado em um

número mínimo de hosts. Então, com sua estratégia de 

remediação eficaz, Purple também atende efetivamente às 

necessidades do Blue Team.

A abordagem de tecnologia usada pela maioria das Soluções de

Quebra e Simulação de Ataques (BAS) envolvem

a implantação de agentes que testam ativamente o

ambiente contra métodos de simulação de ataque

usado por invasores. Embora o foco principal daquelas

ferramentas seja fornecer uma imagem do ambiente da 

Organização pela perspectiva do invasor,

eles fornecem informações voltadas principalmente para o

pesquisadores de segurança avançada da organização e

pessoal altamente treinado. Eles não se concentram nas

necessidades dos Blue Teams.

Com sua tecnologia de IA única e patenteada que cria

Attach Path Scenarios (APS ™), Purple também

fornece uma ferramenta eficaz para atender às necessidades do

Red Team.



A SOLUÇÃO PURPLE

Para o Blue Team, o benefício é que eles 

recebem a estratégia mais econômica e 

efetiva para remediar as ameaças 

apresentadas a eles pelas equipes de 

segurança.
Para o Red Team, eles recebem uma lista

significativamente menor de problemas de alto 

risco  a serem rastreados, em comparação com o 

número  de problemas que as ferramentas 

tradicionais de avaliação de vulnerabilidade 

produzem.

A Ferramenta automatizada do Purple, que combina Red e Blue Teams com as 

melhores capacidades, fornece um nível de defesa cibernética contínua 

anteriormente disponível apenas para as empresas mais avançadas. Equipes 

purple automatizadas colocam a próxima geração de defesa cibernética 

baseada em risco ao alcance de todos.



A SOLUÇÃO PURPLE

Visibilidade

Visibilidade contínua para todos

ativos, incluindo endpoints, aplicativos,

servidores, Mapeamento de rede e

validação de conectividade.

Relatórios, Correções e Automação

dos Principais ativos e negócios

Relatórios de riscos, Remediações e

mitigações

Avalia e mostra as prioridades

das vulnerabilidades, dos processos de 

negócios e riscos

Lista as explorações que ameaçam os 

processos de negócios.

Análise Oval

Cenários de caminho de ataque

Rede Multisite

Visualize todos os cenários de caminhos de

ataque, concentre-se no que importa mais

Validar continuamente os controles dos 

principais ativosPara maiores informações, contacte-nos em:

www.goldlock.com.br

info@gold-lock.com.br

Tel. +55 11 3511-3855


