MANTIS

PROTEÇÃO DE RISCOS DIGITAIS

Sobre Mantis
Mantis é uma solução de proteção e monitoramento de riscos digitais, também conhecida como
DRPS - Digital Risk Protection Services. É uma combinação de plataformas tecnológicas, processos
de inteligência de dados e profissionais especializados em Pentests, OSINT e Threat Hunting.
Nossa plataforma busca por riscos digitais em milhares de pontos na Internet, acelerando a
amplitude e a profundidade da proteção dos ativos digitais em uma organização, melhorando
significativamente a capacidade de se antecipar e mitigar prejuízos e impactos financeiros e de
reputação de marca.
Permitimos visibilidade no open surface, dark web e deep web, identificando ameaças em
potenciais aos ativos críticos e entregando informações contextualizadas sobre técnicas, táticas e
processos utilizados para práticas de atividades maliciosas.

Introdução
É importante distinguir inteligência e informação quando falamos em Cybersecurity Threat
Intelligence, disponibilizar apenas informações a respeito de possíveis ameaças significa levantar
grandes quantidades de dados que podem estar incompletas, ou desconexas, e, muitas vezes,
sobrecarregar uma equipe de segurança com um grande volume de pedaços de dados que precisam
ser interpretados.
Um serviço de proteção e monitoramento de riscos digitais, simplifica o processo de conversão de
um grande quantitativo de informações em inteligência, otimizando o processo de visibilidade.
Além disso é possível direcionar e analisar automaticamente riscos que entram na superfície de
ataque público de uma organização, reduzindo o tempo gasto em esforços manuais com operações
de cybersegurança.

Processo Inicial de Ativação
O processo de ativação do Mantis se inicia durante uma demanda e/ou oportunidade comercial,
onde são apresentadas as demandas do cliente e como que a solução pode ajudar na identificação
e proteção de riscos digitais. Nesta fase o cliente deverá formalizar um aceite em relação a
consentimento e acordos de não divulgação, permitindo que o Mantis busque discos digitais
inerentes a sua empresa.
Durante a avaliação o cliente deverá preencher um passo a passo de perguntas para mapeamento
dos seus perfis de ativos e apetite aos riscos digitais, todo processo será pelo feito pelo próprio
cliente no endereço http://brazil.mantis.services.
Na opção de ativação de serviço adquirido será enviado um contrato digital no e-mail do cliente
para que seja aceito por algum representante legal. Caso seja POC/Prova de Conceito o serviço será
entregue em entre 7 dias úteis e 14 dias a partir do aceite do contrato.

Primeiro Acesso
Um e-mail de boas-vindas com a possibilidade de ativação da primeira conta administrativa será
enviado para o e-mail de contato do formulário de mapeamento de risco. Por meio deste e-mail
será disponibilizado o primeiro acesso ao ambiente por meio do endereço
https://web.mantis.services.
A plataforma também conta com segundo fator de autenticação, sendo solicitado por e-mail, SMS
ou OTP. (verifique sua caixa de spam em caso de validação por e-mail). Será solicitado uma
confirmação de até 6 dígitos para comprovação do acesso.

Olá, cliente@empresa.com
Use o código de veriﬁcação para fazer seu acesso: 3780222

Unsubscribe - Unsubscribe Preferences

Se você já está pronto para utilizar nossos serviços Mantis, talvez vocês tenham algumas dúvidas
em relação aos seguintes pontos abaixo abordados.

Realize o processo de avaliação e mapeamento de riscos digitais por meio do endereço
https://brazil.mantis.services , com ele será possível elencarmos os ativos que possam causar
impacto diretamente ao seu negócio.

Todo o monitoramento ocorre de forma automática, atualizando a base do Mantis com as últimas
informações disponíveis de cada item cadastrado. Alguns itens tem monitoramento em tempo real,
outras fontes de dados possuem intervalos que são configurados para o polling. O primeiro ciclo do
Mantis coleta tudo que estiver disponível para os ativos digitais, para a partir daí, atualizar o
dashboard do cliente com as novas informações que forem surgindo.
Um mesmo cliente também pode ter diversos tenants dentro de um mesmo contrato.
Tipos de Assets*

Marca, Submarca, IPs, URLs, Nomes, E-mails e Domínios

*sem limite de
pesquisa

Empresa, Marca e VIPs

Categorias de
Coletores

Redes Sociais e Notícias - Surface
Phishing – Deepweb/Darkweb
Forums - Darkweb
Messengers - Deepweb
Buckets - Deepweb
Pastes – Deep/Darkweb

Tecnologias

•
•
•

OCR – Leitura de Imagens
Transcrição de Audios

Evento: Um Risco Digital
Um evento é uma evidencia gerada pela plataforma Mantis de um possível risco ou menção
relacionada aos ativos digitais de uma empresa, possuem características únicas e podem se
diferenciar dependendo do tipo de informação.
Todo fluxo de resposta a um evento/incidente pode ser tratado diretamente pelo próprio Mantis,
através da tela do próprio evento, onde podemos alterar seu status, adicionar observações, etc.
Os índices de falso positivos do Mantis também são mínimos, em virtude da possibilidade de
remoção de falso positivos através da análise de eventos que fiquem muito próximos ao score
mínimo para envio automático para o cliente, garantindo um grau de assertividade próximo de
100% dos alertas reportados.

Os alertas podem ser customizados e enviados por e-mail, sms ou consumidos via REST por alguma
aplicação do cliente. Os envios podem ser configurados para destinatários específicos, que podem
receber notificações dos assuntos selecionados.

Conteúdo do Evento
Os eventos possuem características únicas para auxilio no entendimento e interpretação de equipes
de segurança e resposta a incidentes, são elas:
•

Identificador do Evento – Número Único Identificado do Evento (EMPRESA-341)

•

Conteúdo – Enriquecimento de Informações e Contextualização com
1. Descrição: Resumo técnico do que foi identificado
2. Impacto: Dados e Potenciais impactos que possam ocorrer
3. Recomendação: Notas de ações e recomendações de mitigação
4. Outros Campos: Mais informações sobre o Evento dependendo de suas
características

•

Linha do Tempo – Marcos de Ocorrências durante o ciclo de vida do evento, dividido por
fase, possibilitando a identificação exata de cada momento dentro deste ciclo de vida.
1. Coletado – Identificação do primeiro trabalho de Coleta e Decomposição
2. Enriquecido – Aumento de contexto e análise profunda do tipo de informação que
foi encontrada
3. Analisado – Aprovação em uma Regra válida que gere contexto para o negócio
4. Notas e Chamados – Interação dos envolvidos com registros de notas e informações
reportadas

•

Anotações – São notas dignas de reporte entre times do próprio cliente ou fornecedores a
comentários em relação ao evento, qualquer tipo de comentário é registrado em anotações,
são uteis durante o ciclo de evento de tratativa e comunicação das partes envolvidas do
processo.

•

Mensagem / Pré-Visualização / Paste – Pedaço ou conteúdo Inteiro da evidência do evento
detectado, incluindo localização do mesmo na Internet.

Uma das funcionalidades do Mantis que auxilia na obtenção de conteúdo dos eventos são as
funcionalidades de OCR, tradução e Speech to Text, permitindo que o Mantis “compreenda”
conteúdos que eventualmente passam por algum método de obfuscação. Além disso o Mantis
também guarda o relacionamento das pessoas monitoradas com seus respectivos eventos.

No botão de pré-visualização, a plataforma permite a visualização/obtenção do conteúdo original
do evento, mesmo que tal conteúdo já tenha sido removido da Internet, pois o Mantis guardará
uma cópia destes dados durante o prazo do contrato, disponibilizando-os para o cliente ao final do
mesmo caso haja esta previsão. Os dados neste caso são gravados em um PostgreSQL,
acompanhado de uma interface de consulta web em servidor Linux.

Categorias dos Eventos
Todos os coletores são categorizados por tipo de tecnologia ou área digital, são os casos de:
•

Redes Sociais
Eventos associados as principais redes sociais do mundo e streaming de vídeos como
Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Tiktok, Youtube, Vimeo etc voltado para
identificação de menções sobre os assets do cliente. É capaz de identificar perfis usando as
principais informações disponíveis, como contatos e nome.

•

Phishing
Eventos associados a prática fraudulenta de possíveis websites falsos que possam prejudicar
uma empresa e negócio, criminosos utilizam para enganar usuário com objetivo de
obtenção de informações sensíveis, podem vir por meio de registro de domínios similares,
desviados, variações (typosquatting) ou permutações utilizando o nome das marcas do
cliente (asset domain match), pesquisas de WhoIs, dentro de conteúdo do próprio código
fonte do website ou via certificado de domínio SSL, as origens monitoradas são por e-mails
(phishing) e SMS (smishing). O Mantis também monitora fontes de dados que podem ser
consultadas para auxiliar na detecção de phishing.
Outro método de monitoramento e prevenção de campanhas de Phishing é a função Mantis
Tracking, que possibilita o monitoramento de sites web do cliente através de um pixel
inserido no código que informa ao Mantis no caso do site em questão ser carregado em
outro endereço que não seja o do cliente.

•

Pastes
Eventos do tipo pastes são aplicações web que permitem os usuários realizarem upload
de trechos de texto, geralmente exemplos de códigos fontes, para visualização pública.

•

Mensagens
Conversas por meio de aplicativos de mensagens instantâneas baseados em nuvem, sendo
conversas p2p, grupos públicos e privados de qualquer tipo de assunto.

•

Buckets
serviço de armazenamento de objetos que oferece performance e escalabilidade utilizando
do conceito de buckets vindo de nuvens públicas como Azure e AWS, que seriam
contêineres ou baldes para armazenamento de qualquer tipo de dados.

•

Aplicativos
Eventos com menções dentro de lojas de aplicativos moveis como Apple Store e GooglePlay,
sendo identificado para impersonificação, perfis falsos ou aplicativos maliciosos.

•

Fóruns
Portais de gerenciamento de conteúdo em áreas controladas (surface) ou não controladas
(deep/dark) voltado para troca de informações e comercialização doxing, hacking, frauds,
carding, data leaks, credentials leak etc.

O Mantis dentro destes fóruns e redes sociais é uma “pessoa”, um perfil customizado, gerenciado
por nossos analistas de threat hunting, cujo objetivo é manter a credibilidade dessa “pessoa”
perante os demais e ganhar acesso as informações da deep e dark web e novos grupos nas redes
sociais.
A coleta ocorre 24x7, de maneira 100% automática, inclusive correlacionando eventos de diferentes
técnicas de forma a garantir o melhor contexto possível do risco relacionado ao ataque.

Ações do Evento
Ações são etiquetas coladas no Evento para melhor administração e organização de cada caso.
•
•
•
•

Resolvido
Indica que o caso foi tratado e resolvido, não devendo mais ter tratativas;
Visualizado
Indica que o caso foi visto apenas, e que futuramente precise de alguma ação;
Descartar
Indica que o caso foi desprezado pois não tem utilidade ou benefícios na tratativa;
Reportar
Indica a necessidade de abertura de caso com a equipe Mantis para abertura de chamado
e acompanhamento, tipos de solicitações:
1. Conteúdo incorreto no Evento – Abertura de caso para informar sobre divergências
no que foi identificado, descrito ou categorizado.
2. Evento Falso Positivo – Abertura de caso para informar que o evento não diz
respeito ao negócio do cliente.
3. Remoção de Conteúdo – Takedown – Abertura de caso para inicio do processo de
remoção de conteúdo infrator ou DMCA

Dentro dos eventos também é possível manter todo o histórico referente as ações que foram
tomadas durante sua mitigação.

Pesquisando Eventos
O Mantis permite ao usuário pesquisar eventos baseados no tipo de ameaça, data, no status, por
prioridade, por tipo de coletor, entre outros. Desta maneira, podemos programar filtros adequados
a necessidade do operador.
As configurações realizadas na página de pesquisa são salvos automaticamente, permitindo que o
usuário tenha a mesma visualização ao retornar para esta parte do sistema.

Dentro da plataforma é possível exportar e gerar relatórios dos eventos para os formatos mais
comuns do mercado, onde são incluídos todos os campos e informações associadas com cada um
deles.
Integrações
Disponibilizamos uma interface REST, onde o cliente pode integrar ferramentas e soluções
proprietárias com o Mantis. Esta interface suporta XML e JSON.
Através desta interface o cliente pode realizar buscas e fazer a leitura dos eventos associados a seu
contrato, bem como interagir com o Mantis para atualizar o status de incidentes.
O acesso a interface de integração é gerenciado pelo cliente junto com os demais usuários da
plataforma.
Adicionalmente, integração com terceiros são realizadas através do Mantis Connector, estando
disponíveis para clientes que eventualmente desejem por exemplo, autenticação em diretórios
próprios.

Auditoria
Todas as ações realizadas pelos usuários dentro da plataforma ficam registradas, sendo possíveis de
serem consultadas e com um resumo exibido logo no dashboard principal dos últimos eventos.

Chamados
O Mantis possui um sistema próprio para abertura de chamados e interação com a equipe de
engenharia do produto, permitindo que o cliente abra solicitações referentes a qualquer assunto
relacionado a plataforma, incluindo dúvidas sobre algum evento/incidente, criação de novos
alertas, gestão da tabela de ativos e termos de pesquisa, etc.

Relatórios
Todos os eventos podem ser exportados na página de Relatórios, onde o usuário também possui a
possibilidade de criar filtros para os eventos que deseja, incluindo tipo de evento, criticidade,
período, etc.
Uma vez gerados, os relatórios permanecem disponíveis para download até serem excluídos pelo
cliente.

Gestão de Usuários

A console do cliente permite gerenciar os usuários com acesso na plataforma, possibilitando
autonomia independente do fabricante da solução. A gestão de usuários é completa, permitindo
reset de senhas, reset do OTP, habilitar/desabilitar usuários, alterar perfil de acesso e inclusive
gerenciar os acessos via API de Integração, composto de usuário e senha, além do certificado digital.
A plataforma permite selecionar o tipo de 2FA dos usuários, sendo obrigatório o uso de 1 método,
que por padrão é e-mail corporativo.

