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CIBERNÉTICOS



INTRODUÇÃO
Threat hunters (caçadores de ameaças) e incident res-
ponders (resolutores de incidentes) dependem de inte-
ligência para ver, identificar e responder ataques. His-
toricamente, eles utilizaram Open-Source Intelligence 
(OSINT), dados coletados de fontes públicas, e Ma-
chine Intelligence — também conhecido como Signals 
Intelligence (SIGINT) — que implica na interceptação 
de sinais tanto de comunicações quanto de fontes ele-
trônicas, exemplo, telefones celulares e computadores. 
Além do mais, a Social Media Intelligence (SOCMINT) 
forneceu outra fonte de inteligência, que pode ser uti-
lizada para identificar potenciais ataques focados na 
marca e no cliente. Contudo, a questão por trás de to-
dos os ataques cibernéticos é que eles são movidos 
por atividade humana e os threat actors (agentes de 
ameaças) seguem inovando para tornar seus ataques 
mais difíceis de serem vistos e impedidos. Assim, outra 
forma de inteligência tornou-se crítica para o suces-
so da segurança cibernética: Human Inteligence (HU-
MINT) – Inteligência Humana. 

Pelo fato dos ataques serem realizados por pesso-
as, a melhor maneira de antever, identificar e reagir 
a eles é com habilidades humanas e esforço. Co-
letar por meio de HUMINT pode ser uma das for-
mas mais difíceis e perigosas de inteligência (como 
vamos explicar mais adiante), mas também pode 
ser uma das fontes mais valiosas disponíveis para 
as organizações. Pesquisadores de cybersecurity, 
threat hunters e incident responders precisam uti-
lizar todas as ferramentas e fontes de inteligência 
à disposição para evitar ataques, minimizar o vaza-
mento de dados e tentar ficar um passo à frente 
dos threat actors (agentes de ameaças).

Neste artigo, focamos no HUMINT, definindo e 
examinando como ele pode ser utilizado e a im-
portante função que desempenha em ajudar thre-
at hunters a derrotar threat actors em um mundo 
cada vez mais arriscado de ameaças cibernéticas.
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O QUE É HUMINT?
Em a Arte da Guerra (The Art of War), o estrategista 
militar chinês Sun Tzu escreveu: “Para conhecer o seu 
inimigo, você deve se tornar seu inimigo”. Esse conse-
lho de 2,500 anos atrás continua sendo muito aplicá-
vel ao mundo atual da guerra cibernética. O que torna 
os ataques cibernéticos tão difíceis de serem vistos, 
identificados e impedidos é o fato de serem muitas 
vezes planejados e executados por especialistas bem 
treinados e experientes no campo, que usam sua habi-
lidade e astúcia, juntamente com uma impressionante 
matriz de armas cibernéticas de alta tecnologia, para 
realizar ataques secretos que geralmente começam e 
terminam antes que as vítimas percebam.

HUMINT pode ser definido como o processo de co-
leta de informações por meio de contato e envolvi-
mento interpessoal, ao invés de processos técnicos, 
como monitoramento automatizado. HUMINT pode 
ser executado tanto por quem busca ameaças quanto 
pelos agentes que causam as ameaças, o que poderia 
estar recrutando uma fonte de inteligência (por threat 
hunters), ou através de deturpação e engenharia so-
cial (por threat actors). Normalmente, é um processo 
manual que exige um conjunto muito específico de 
habilidades e conhecimentos para poder permanecer 
disfarçado e não levantar suspeitas.

Embora difícil, o processo de HUMINT é a chave para 
ver, identificar e efetivamente frustrar as tentativas de 
ataques cibernéticos, estejam eles buscando ganho 
financeiro, o avanço de suas agendas políticas e so-
ciais ou se estão comissionados para espionagem de 
um Estado visando interromper as suas operações e a 
segurança nacional.

HUMINT PODE SER DEFINIDO 
COMO O PROCESSO DE 

COLETA DE INFORMAÇÕES 
POR MEIO DE CONTATO 

E ENVOLVIMENTO 
INTERPESSOAL, AO INVÉS 
DE PROCESSOS TÉCNICOS, 
COMO MONITORAMENTO 

AUTOMATIZADO.

Tanto threat actors quanto profissionais de cyber-
security tem uma tecnologia impressionante à sua 
disposição, mas eles também dependem da mais 
útil  - e perigosa - arma:  o conhecimento humano 
e a experiência. É por isso que a chegada de HU-
MINT é uma fonte de inteligência essencial para 
threat hunters e incident responders. Compreen-
der os motivos e tendências por detrás de seus 
adversários é a chave para qualquer tipo de guerra, 
inclusive a cibernética. Como Sun Tzu aconselhou 
há 2.500 anos atrás, os que vão em busca de ame-
aças devem conhecer seu inimigo tornando-se seu 
inimigo. A boa notícia para os especialistas em se-
gurança cibernética é que, embora o inimigo possa 
ser virtual e anônimo, ele não é invisível.

“

“
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CONHEÇA JOE: UM HUMINT E ESPECIALISTA 
EM CAÇA ÀS AMEAÇAS  

Realizamos uma entrevista com um threat hun-
ter profissional— vamos chamá-lo de “Joe” para 
proteger sua identidade. Atualmente, ele traba-
lha como chefe de inteligência de ameaças ci-
bernéticas para uma corporação multinacional. 
Joe também passou vários anos de sua carreira 
trabalhando como analista de inteligência sênior 
para o governo Israelense. Ele é um especialista 
em HUMINT e em infiltrar-se em fóruns de threat 
actors na dark web. As-
sim, busca reunir infor-
mações que ajudem a 
identificar e defender 
ataques direcionados à 
sua organização.

A chave para um thre-
at researcher ou hunter 
obter e utilizar HUMINT 
com sucesso é aprender 
como os threat actors 
pensam, quais ferramen-
tas e técnicas utilizam, e 
o que eles estão alme-
jando. Isso requer habi-
lidades para se infiltrar e 
se envolver com threat 
actors para ganhar sua 
confiança e aprender 
como eles operam. É 
uma tecnologia equiva-
lente ao que um agen-
te do FBI disfarçado faz 
quando passa meses ou 
anos trabalhando para 
se infiltrar em uma organização criminosa. 

É um processo meticuloso e que mexe com os ner-
vos da pessoa, pois significa ir onde os threat ac-
tors se reúnem e compartilham informações, o que 
geralmente inclui fóruns da dark web, salas de chat 
de IRC e mercado negro. Pode ser uma atividade 
perigosa para um indivíduo, não importa o quão 
experiente e habilidosos ele seja.

“Quando um threat researcher conta com HUMINT 
para servir como chave técnica de investigação, 
pode ser muito arriscado” disse Joe. “Quando você 
está entrando em um domínio via dark web, espe-

É UMA TECNOLOGIA 
EQUIVALENTE AO QUE 
UM AGENTE DO FBI 

DISFARÇADO FAZ QUANDO 
PASSA MESES OU ANOS 
TRABALHANDO PARA 
SE INFILTRAR EM UMA 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

cialmente um frequentado por Threat Actors de várias 
partes do mundo, você é analisado constantemente.  
Há muitos casos de fóruns nos quais os administra-
dores ou moderadores analisam tudo sobre você para 
determinar se você é realmente um threat actor ou um 
security researcher. Eles querem saber quem você é e 
de onde vem. Se eles suspeitarem que você faz parte 
de agentes da lei ou cumpre a função de um security 
researcher, eles irão bani-lo rapidamente”.

Antes de começar a se en-
volver com threat actors 
nesses fóruns, a seguran-
ça operacional dos threat 
hunters é fundamental. 
Researchers precisam de 
ferramentas para ajudá-
-los a esconder sua iden-
tidade, como VPN, proxy, 
virtual machine, ou TOR. 
“Quanto mais precauções 
e ferramentas você usar, 
melhor”, disse Joe. 

“Para threat researchers 
que trabalham para cor-
porações, ser desmasca-
rado pelos hackers nos 
quais estamos tentando 
nos infiltrar é um grande 
problema. Outro risco é 
entrar em conflito com a 
lei em algumas das fun-
ções que temos que fa-
zer, assim uma de nossas 

maiores preocupações é incorrer na ira de nossos pró-
prios departamentos jurídicos corporativos”.

O fato de coletar informações com HUMINT toma 
tempo, Joe diz que as pessoas que fazem o trabalho 
contam com tecnologias de ponta juntamente com 
HUMINT para fazer com que seu trabalho seja efetivo.

“Eu tenho produtos chaves que me fornecem fortes in-
formações de inteligência sobre organizações ou pes-
soas que podem ter adquirido informações da minha 
empresa, e se eles estão tentando monetizar ou com-
partilhar com outros hackers. É meu trabalho evitar que 
informações valiosas sejam vendidas na dark web”.

JOE
Chefe de Inteligência de Ameaças 
Cibernéticas para uma Corporação 

Multinacional

“
“
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OS RISCOS E OS DESAFIOS DE SOLO HUMINT

TOMANDO MEDIDAS DE PRECAUÇÃO

ESTABELECENDO MÚLTIPLAS FONTES

Embora HUMINT possa ser incrivelmente valiosa para uma organização, tem seus riscos. Evitar erros 
que possam revelar a identidade de um threat hunter é de vital importância. A última coisa que você 
quer é se tornar um alvo e é exatamente isso que acontecerá se a verdadeira identidade for exposta.

“Você nunca deve utilizar seu próprio computador”, explicou Joe. “Você nunca salva nada na 
máquina que está usando enquanto está interagindo com hackers. Tudo precisa ser excluído 
toda vez que você acessa a dark web. É assim que eu trabalho. E isso foi o que fiz quando 
trabalhei para o governo Israelense. Eu tenho uma imagem na Dark Web e preciso mantê-la, 
Por isso, o sistema operacional e todos os arquivos são excluídos toda vez que eu desligo 
meu computador. Não quero que ninguém saiba quem sou, de onde sou, o que estou fazen-
do e qual é o meu MO (método de operação)”, enfatizou.

“Um colega meu, pesquisador israelense, estava investigando um APT da Coreia do Norte”, 
lembrou Joe. “Basicamente, ele não foi tão cauteloso quanto deveria ser em relação a sua se-
gurança operacional e acabou sendo hackeado. Ele estava em seu computador de uso pessoal 
utilizando HUMINT.  Então, threat actors colocaram todos os dados pessoais dele online. Isso 
fica como uma lição preventiva sobre como não se deve fazer as coisas. É por isso que eu 
complemento meu HUMINT com os melhores produtos e serviços de segurança do mercado 
que me fornecem não apenas HUMINT, mas também OSINT e Machine Intelligence. Assim, 
me ajudam a atingir meus objetivos e minimizam meus riscos”, afirmou.

Com toda essa pressão para se infiltrar em domínios de thread actors, e, ao mesmo tempo, preci-
sando proteger suas identidades, HUMINT researchers necessitam de ajuda. Felizmente, ao iniciar 
uma investigação, threat hunters não precisam confiar apenas em seus esforços para

adquirir as informações necessárias para atingir seus objetivos. “Eu prefiro usar informações 
coletadas por uma empresa de Cybersecurity confiável”, disse Joe. “Eu tenho dois objetivos 
quando estou tentando encontrar threat actors e recuperar informações roubadas: recuperar 
os dados e proteger minha identidade de pessoas que gostariam de me hackear e expor. Quan-
to mais informações eu tenho, melhor o trabalho que eu posso fazer. Essa informação pode vir 
via dark web, social media ou outras fontes. Porém, há muita informação para uma só pessoa 
obter. É por isso que encontrar a empresa certa e com uma equipe de analistas altamente qua-
lificados que coletam dados é a melhor maneira de atingir meus objetivos”.

De acordo com Joe, a maioria do trabalho de HUMINT não aborda aleatoriamente threat actors. 
“Você precisa ter uma lista de threat actors que já estão entre seus contatos, são as ‘fontes’ na 
linguagem de threat hunters. Atualmente, tenho de 20 a 30 fontes de threat actors e eu recorro 
a elas toda vez que tenho uma pergunta sobre novas ferramentas ou botnets. Também tenho 
fontes que são desenvolvedores, threat actors que são carders [pessoas que roubam, negociam 
e compram informações de cartão de crédito e PINs], e threat actors que são moderadores em 
diferentes fóruns. Tenho uma lista no Jabber [um messenger seguro que threat actors usam] e 
tenho uma lista de pessoas que posso abordar a qualquer momento se tiver uma dúvida, ou se 
houver algo que preciso investigar”.

Para ser tão bem-sucedido em perseguir alvos de ameaça quanto Joe, é insensato e desneces-
sário confiar apenas em seus próprios recursos. Uma das principais ferramentas para qualquer 
bom threat hunter que trabalha para se infiltrar no submundo de threat actors é uma boa lista 
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de contatos. “Ter uma boa lista imita como threat actors operam. Uma estabelecida esta lista, 
você pode trabalhar com essas pessoas. Se você precisa de alguém para redigir uma botnet, 
você tem alguém do fórum A. Se você precisar de alguém para perguntar sobre uma nova ma-
neira de sacar dinheiro, então você tem outro cara, um carder (pessoa que utiliza informações 
bancárias para benefício próprio) do fórum B”, disse Joe.

“Cada avatar que eu opero tem sua própria persona e sua própria lista no Jabber de pesso-
as que ele pode contatar. A melhor parte sobre essa abordagem é que não há nada de ilegal 
nisso. Eu sou muito cauteloso. Não estou acreditando em tudo. É para isso que uso minhas 
Soluções de Segurança. Mas eu falo com essas pessoas e tento estabelecer um vínculo. Ao 
longo desses anos, já existem algumas fontes que considero serem muito boas, pois tenho 
conversado com elas há muito tempo”. 

UM PROJETO PARALELO 24X7
Uma das principais razões pelas quais threat hunters profissionais escolhem trabalhar com as prin-
cipais ferramentas de HUMINT são as limitações que esse estilo de vida representa em suas vidas 
pessoais quando não as possuem. “Se você coletar seu próprio HUMINT passando tempo em sites 
de mídia social, fóruns ou outros sites da Darknet, você deve estar disposto a mudar as horas em que 
trabalha,” disse Joe. “Você simplesmente não pode trabalhar das 9h às 17h, como faria em um típico 
trabalho corporativo. Isso seria um grande indício de que você pode ser um threat analyst e não um 
threat actor. Os hackers questionarão: ‘Ei, por que você está online apenas em determinados horá-
rios?’ Então, para manter a credibilidade dos meus avatares, eu teria que fazer login na sexta-feira e 
sábado à noite ou nas manhãs de domingo. Apenas para encontrar com algumas pessoas e perguntar 
‘E aí? Como estão as coisas?’, ‘Você já ouviu falar sobre o novo fórum Tor que foi aberto?’. Assim, eu 
me esforço para fazê-los pensar que sou um threat actor como eles. Preciso dar a impressão de que 
sou um infrator e não um security researcher”.

E em relação as empresas que não permitem que suas equipes de segurança trabalhem em horários 
incomuns, ou que corram os riscos para se estabelecer como threat actors críveis para se aproximar 
dos hackers? Aí se vê a importância de usar HUMINT de uma empresa de Cybersecurity que tem 
uma equipe de pessoas trabalhando em torno do relógio e ao redor do mundo com coletas HUMINT, 
SIGINT, SOCMINT e OSINT para fornecer aos seus clientes. Joe diz que os departamentos jurídicos 
empresariais frequentemente desaprovam os researchers internos que gastam tempo em fóruns da 
Dark Web reunindo informações sobre threat actors.

É muito difícil para qualquer pessoa realizar seu trabalho regular e em seguida passar a noite e os 
fins de semana tentando coletar informações usando HUMINT por conta própria. É por isso que 
mesmo profissionais qualificados como Joe veem a importância de trabalhar com um fornecedor 
líder que possa fazer boa parte do trabalho pesado para eles. Um praticante solo HUMINT tem 
que dedicar muito tempo e esforço para criar e manter os avatares que, se bem feitos, permitirão 
acesso a fóruns de hackers. “Se você tem uma história por trás do seu avatar, como por exemplo, 
um dos meus avatares é um estudante russo, você precisa entender todo o background da per-
sona do seu avatar”, disse Joe. “Você precisa saber sobre a universidade que alega estar presente 
porque será questionado sobre isso. Como parte do processo para os threat actors se sentirem 
confortáveis com um novo avatar, eles vão te pressionar para saber sobre quais aulas você faz 
parte e outros aspectos da vida no campus. Você precisa ser também um bom mentiroso e logar 
em horas que os convencerão que você é quem você diz ser.

“O nome do jogo é: imitando o comportamento de threat actors. É por isso que passo muito tempo 
entrando em fóruns. Eu estudo os moderadores e os maiores threat actors deles. Eu leio tudo o 
que escrevem e tento entender como posso escrever da mesma maneira. O que você quer é imitar 
o comportamento deles”, disse Joe. É uma quantidade de trabalho muito grande e é por isso que 
eu não tento fazer tudo sozinho. Eu tenho acesso a um HUMINT excelente do meu principal for-
necedor de segurança. Isso tira um pouco da carga que está sobre mim e me fornece uma grande 
quantidade de informações, porque a equipe é ótima em se infiltrar em fóruns de hackers”.
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COMPLEMENTANDO AS BUSCAS COM FERRAMENTAS HUMINT
Pessoas como Joe, que têm as habilidades, a astúcia e anos de experiência para conduzir 
seu próprio HUMINT, são uma raridade na maioria das organizações empresariais. Enquanto 
muitos passaram anos aprimorando sua capacidade de se infiltrar com sucesso em fóruns da 
Dark Net, a maioria dos threat hunters precisam de ajuda para poder usar com mais eficiência 
HUMINT para proteger sua organização e seus clientes.

De fato, a maioria dos threat hunters, até mesmo os que são tão talentosos quanto Joe, preci-
sam complementar sua própria busca e seu HUMINT com outras soluções e fontes de inteli-
gência. Trabalhar isoladamente ou até mesmo com uma equipe de colegas permite que threat 
hunters obtenham apenas uma fração do HUMINT de que precisam.

“Eu aprecio ter acesso a uma plataforma que me fornece o caminho para chegar aos threat actors. 
Por exemplo, havia um deles que eu estava perseguindo, e pude fazer um bom progresso em 
minha investigação, porque eu consegui obter um nome através do cybersecurity provider que 
eu confio. Uma vez que eu tinha o nome, tive a possibilidade de falar diretamente com ele no 
fórum ou perguntar aos meus contatos se eles o conheciam. Ter um precioso e confiável HUMINT 
tornou muito mais fácil determinar se ele era legítimo, então eu pude começar a construir uma 
investigação sobre suas atividades. É preciso muito tempo e experiência para obter informações 
eficientes sobre um threat actor, como, por exemplo, por quanto tempo ele esteve ativo e o que 
outros threat actors pensam sobre ele. A grande questão é ‘ele é legítimo ou é apenas um golpista 
que está tentando vender coisas que realmente não existem?’ Esse nível de detalhe é incrivelmen-
te valioso para alguém que faz o que eu faço para viver”, disse Joe.

USANDO HUMINT PARA AÇÕES DE SEGURANÇA 
Está claro que HUMINT é um desafio que envolve muitos riscos. Então, por que é válido o esforço e como 
você usa essa inteligência para ações de segurança? Aqui estão alguns casos:

INVESTIGAÇÃO PÓS-ATAQUE 
Os hackers costumam fazer reivin-
dicações ou receber créditos por 
ataques online. Se o ataque faz 
referência a sua empresa ou tal-
vez outra em sua indústria, pode 
valer a pena entrar em contato 
com o threat actor para investigar 
como eles realizaram o ataque, 
descobrir o seu ponto de entrada 
e aprender quais ferramentas eles 
usaram. Essa inteligência pode ser 
utilizada para impedir mais danos 

ou prevenir um ataque similar.

AVALIAÇÃO DE DANOS E 
ATAQUES DE EXTORSÃO
Os números de ataques de ex-
torsão têm sofrido um aumen-
to ao longo do ano passado. 
Se sua empresa está sendo 
extorquida, talvez você queira 
verificar as informações que 
podem haver sido roubadas e 
se um threat actor realmente 
roubou alguma informação va-
liosa. Isso pode ser usado para 
avaliar o impacto potencial de 

uma violação.

VETOR DE DESCOBERTA 
DE NOVO ATAQUE

Como parte do processo de busca 
de ameaças, HUMINT pode ser usa-
do para descobrir novos métodos 
de golpes, novas façanhas e outros 
TTPs de hackers que podem ser uti-
lizados contra você. As soluções de 
inteligência contra ameaças podem 
fornecer muito dessa inteligência, 
mas complementando-o com seu 
próprio HUMINT pode ajudar a ob-
ter uma compreensão ainda mais 

profunda de ameaças atuais. 

Como avatares e fontes levam tempo para serem desenvolvidos, você não deve esperar até que uma das situ-
ações acima aconteça para começar a usufruir de HUMINT. Você precisa começar a desenvolver seu processo 
HUMINT agora. Assim, se você se encontrar em algumas dessas situações, você terá a credibilidade e as fontes 
necessárias. Se você contatar com threat actors com um avatar novo logo após um incidente de segurança, eles 
imediatamente suspeitaram de sua identidade.
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ADICIONANDO HUMINT AO SEU 
PROGRAMA DE THREAT INTELLIGENCE
A maioria das organizações não possui um threat hunter experien-
te e qualificado como Joe que possa realizar seu próprio trabalho 
HUMINT. Mas há uma variedade de ferramentas que permitem as 
organizações alavancar HUMINT, assim como OSINT e machine in-
telligence, para detectar proativamente ameaças cibernéticas.

Aqui estão três recomendações sobre como qualquer empresa 
pode começar a usar o HUMINT para ver, identificar e interromper 
tentativas de threat actors para roubar ou destruir sua propriedade 
intelectual, informações de clientes e outros dados.

A curva de aprendizado para se tornar um threat hunter credível em HUMINT pode ser de até seis meses, 
segundo Joe, com muitas tentativas e erros. Isso pode envolver ser expulso de fóruns por fazer as perguntas 
erradas ou não ter as respostas certas para as perguntas que fizerem a você. No entanto, se você tomar as 
devidas precauções e proteger sua identidade, poderá continuar trabalhando para desenvolver novos ava-
tares e fontes, lançando as bases para o sucesso de HUMINT.

TOME MEDIDAS DE SEGURANÇA PESSOAL
“Primeiro de tudo”, disse Joe, “segurança pessoal é fundamental. Qualquer computador que 
seja usado para o trabalho da HUMINT é uma ‘máquina contaminada’”. Você precisa executar 
o trabalho da HUMINT em um computador que não esteja conectado à sua rede. Você não 
pode ser reconhecido como funcionário da sua organização. Se os threat actors determinarem 
que você não é um hacker ‘companheiro’, eles virão atrás de você e os resultados não serão 
bons”. Então, acima de tudo, você precisa construir a sua persona, ter aptidão em Darknet, e 
estabelecer um comprometimento total com a sua segurança e da sua organização.

DESENVOLVER HABILIDADES LINGUÍSTICAS ADEQUADAS
A terceira capacidade que você precisa para realizar investigações HUMINT, de acordo com 
Joe, são as habilidades linguísticas. “Se você não fala russo razoavelmente bem e está ten-
tando se estabelecer em fóruns baseados na Rússia, você precisa trabalhar com um colega 
que não só fale russo, mas que entende a linguagem e a gíria. Quando você falar com os 
russos, eles descobrirão rapidamente se você está usando o Google Tradutor e não é alguém 
fluente no idioma. Qual a importância disso? Porque eles confiam mais em você se você tiver 
bons recursos de linguagem e puder se apresentar de forma convincente como um deles”.

CONTE UMA “BOA HISTÓRIA”
Em segundo lugar, você precisa ser capaz de contar uma “boa história”, isto é, criar um avatar e 
uma persona com uma história completa e convincente por detrás. Quando se trata de “boas his-
tórias”, Joe diz que também se aplica às habilidades que você apresenta como parte de sua perso-
na. “Por exemplo, se seu objetivo é se infiltrar em um fórum cheio de agentes que realizam fraudes 
financeiras, você precisa ter uma compreensão profunda do assunto. Isso significa que você tem 
que ter conhecimento tecnológico de programação e criação de Botnets. Já se você se apresentar 
como especialista em fraude física com a capacidade de hackear caixas eletrônicos, você deve ser 
capaz de falar com conhecimento sobre vários aspectos do campo. Se você sabe como ‘tratar’ 
sobre esses assuntos, você será aceito nos fóruns obscuros da rede que está alvejando. Também 
será mais fácil para levar o seu avatar e persona a um nível em que os responsáveis confiarão. ”
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AS VANTAGENS DE USAR INTSIGHTS
Então, como pode alguém com a experiência que Joe 
tem – e sem mencionar aqueles que não passaram anos 
aperfeiçoando avatares e métodos para acessar threat 
actors – podem obter as informações necessárias para 
proteger com eficácia os dados da sua organização? É 
aí que entra a equipe e a tecnologia do IntSights.

“Quando comecei a fazer HUMINT, em 2008, eu 
tive que fazer tudo manualmente e sozinho” lembrou 
Joe. “Eu investiguei fóruns e procurei informações 
relevantes por conta própria quando estava traba-
lhando para o governo Israelense. Agora, eu conto 
com IntSights para coletar muitas dessas informa-
ções. Coloco minhas palavras-chave no rastreador e 
recebo informações 24 horas por dia vindas da Dark 
Net. Isso significa que não preciso pesquisar tudo 
manualmente. Se eu encontrar um fórum novo en-
quanto estiver fazendo minha coleta HUMINT, eu 
envio para o IntSights e então a informação torna-se 
parte do serviço e estará disponível para toda a co-
munidade de threat hunters”.  IntSights oferece mui-
tas vantagens para quem vai em busca de ameaças 
e pesquisadores como Joe, livrando-os de ter que 
passar incontáveis horas frequentando fóruns para 
coletar meticulosamente informações uma por uma.

“A questão é que IntSights poupa o meu tempo. Eu te-
nho todas as informações coletadas e verificadas pela 
equipe do IntSights todas as manhãs “, disse Joe. “Eu 
tenho as palavras-chave, o nome dos threat actors, 
o endereço do fórum da Dark Net e screenshots do 
que foi dito, tudo o que é relevante para mim. Desde 
que comecei a usar o IntSights para HUMINT, OSINT 
e machine intelligence, eu não tenho que fazer todo 
o trabalho de preparação sozinho. Eu pego a página e 
o post que preciso ver. Por exemplo, havia cem pos-
tagens em um thread e eu só precisava olhar a pági-
na 45. Eu não preciso mais fazer tudo manualmente. 
Tudo é automático. Essa é a maior vantagem que o 
IntSights me dá como um HUMINT researcher”.

IntSights fornece dois tipos de informações para thre-
at hunters e researchers. Para aqueles que não têm 
os recursos para realizar seu próprio HUMINT, eles 
podem obter todas as informações da equipe do Int-
Sights e usá-las para proteger os dados de suas orga-
nizações. Por outro lado, pesquisadores experientes 
e com habilidades únicas (como Joe) podem usar as 
informações da IntSights, coletadas continuamente 
da Internet e rastreadas na Dark Web, para focali-
zar seus esforços e tornar suas incursões em fóruns 
mais rápidas, seguras e produtivas. Os clientes podem 

pesquisar o banco de dados de fóruns do IntSights 
e todas as informações coletadas neles. Os pesqui-
sadores podem procurar palavras-chave ou e-mails, 
propriedade intelectual (IP), indicadores de compro-
metimento (IOC) ou informações relacionadas.  

IntSights também permite que os researchers condu-
zam uma combinação de OSINT e HUMINT, de modo 
que possam trazer todo o panorama da investigação 
aos executivos da empresa para demonstrar a ame-
aça, suas ramificações e como responderão a ela. A 
equipe global do IntSights gera uma quantidade tre-
menda de dados para seus clientes, incluindo:

•Quem são os threat actors mais importantes nos 
fóruns;
•Quais informações estão vendendo;
•As habilidades que eles têm;
•Quais linguagens de programação eles conhecem;
•Quais são as suas capacidades para ataques.

As informações do IntSights permitem que os profis-
sionais de segurança da empresa compreendam verda-
deiramente o motivo, relevância e contexto dos threat 
actors que estão alvejando suas organizações. Como 
diz Joe, “Essa informação me ajuda a ver o motivo de 
ameaças específicas e o que eles estão pensando”.

Então a inteligência fornecida pelo IntSights com-
plementa seus próprios esforços de HUMINT e da 
a você a vantagem de ter uma equipe de especia-
listas de HUMINT fornecendo informações valiosas 
todos os dias. Ou você pode ficar acordado a noite 
toda e trabalhar nos finais de semana para reunir 
as informações que você precisa. A escolha é sua.
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CONCLUSÃO 
Enquanto ferramentas, tecnologia e táticas mudam, todos 
os ataques cibernéticos têm uma coisa em comum, eles 
são todos realizados pelo homem. Conhecer as motiva-
ções e tendências por trás de seus cyber adversários pode 
ajudá-lo a tomar as decisões estratégicas e os investimen-
tos corretos para proteger melhor sua organização.

Human Intelligence (HUMINT) pode ser incrivelmente 
valioso, mas incrivelmente perigoso. Você precisa ter o 
conjunto certo de habilidades, experiência e tempo para 
a coleta HUMINT ser de forma eficaz e garantir que sua 
verdadeira identidade e intenções estejam ocultas. Caso 
você esteja tentando começar com a coleta por meio de 
HUMINT ou deseja aprimorar seu programa existente, 
potencializar HUMINT junto com outras ferramentas de 
inteligência, elas poderão se incrivelmente úteis. 

Quando se trata de proteger sua organização con-
tra ameaças cibernéticas, você é tão bom quanto 
sua inteligência. Profissionais de segurança ciber-
nética e threat hunters precisam ter acesso às 
informações corretas para que possam tomar as 
medidas adequadas e atenuar as ameaças antes 
que causem danos. Aproveitar ferramentas que 
coletam, processam e contextualizam essas dife-
rentes fontes de inteligência pode ser a diferença 
entre parar um ataque e sofrer uma violação. Cer-
tifique-se de que sua equipe esteja armada com 
o serviço de inteligência e as ferramentas certas 
para que você possa proteger efetivamente sua 
empresa, seus funcionários e seus clientes. 
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SOBRE INTSIGHTS SENTINELA SECURITY

INTERESSADO EM APRENDER COMO 
O INTSIGHTS PODE AJUDÁ-LO?

O IntSights está redefinindo a segurança cibernéti-
ca com a primeira e única plataforma de gerencia-
mento de ameaças corporativas do setor, transfor-
mando inteligência de ameaças em operações de 
segurança automatizadas. Nossos inovadores algo-
ritmos de mineração de dados e capacidades únicas 
de machine learning, monitoram continuamente o 
perfil digital externo de uma empresa em toda a su-
perfície (clear), Deep e Dark Web, categorizando e 
analisando dezenas de milhares de ameaças e auto-
matizando o ciclo de vida de remediação de risco. 
Assim, agilizando os fluxos de trabalho, maximizan-
do recursos e protegendo operações de negócios. 
Isso fez da IntSights uma das empresas de seguran-
ça cibernética que mais cresce no mundo.  

IntSights tem escritórios em Tel Aviv, Amsterdam, 
New York, Tokyo, Singapore e Dallas e conta com o 
apoio da Glilot Capital Partners, Blumberg Capital, 
Black Stone, Tola Capital e Wipro Ventures.

Para saber mais, visite www.intsights.com e 
www.sentinelasecurity.com.br

Fundada em 2004, a Sentinela Security é uma 
empresa brasileira que colabora com inúmeras 
organizações que buscam se proteger de ataques 
de toda ordem, garantido a segurança cibernética. 
Para isso, conta com uma equipe de profissionais 
experts em diversas áreas, que agem na pronta 
identificação de riscos e vulnerabilidades, bem 
como na implementação dos controles de segu-
rança mais adequados para cada cliente. 

A Sentinela Security é o canal para comercializa-
ção e implementação de IntSights para empresas 
no território brasileiro. 

Preencha seus dados no link 
materiais.sentinelasecurity.com.br/demo 

e solicite uma demo.

Material produzido pela IntSigths e traduzido pela Sentinela Security - todos os direitos reservados. 
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