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Business Risk 
Intelligence
A complexidade das ameaças ao negócio e ativos das organizações é uma preocupação crescente
das organizações modernas, e cada vez mais uma prioridade nas agendas dos gestores de topo:

•   Fraude despoletada por Cibercriminosos

•   Espionagem patrocinada por estados 

•  iAtaques de hactivismo para criar má reputação da marca e disrupção de serviços

•   Colaboradores mal-intencionados que roubam informação

•   Parceiros que, acidentalmente ou não, colocam em risco os ativos

•   Espionagem industrial despoletada pela concorrência

São alguns exemplos de adversários que podem seriamente afetar o negócio, pessoas, e marca das organizações.

Um dispositivo colocado num display de um hall
de entrada, um clique ou abertura de um anexo
de email, entrar numa receção com uma identificação 
falsa, ou descobrir portas abertas em sistemas como 
firewalls, podem dar acesso pontual ou persistente,
a adversários, colocando os ativos da sua organização 
em risco.
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A Claranet em números
    Fundada em 1996
    475M€ de faturação anual
    Mais de 6.500 Clientes empresariais
    Operações em 9 países
    Mais de 2.200 colaboradores em 24 escritórios
    43 Datacenters na Europa, dos quais 3 em Portugal
    Reconhecida em diversos Quadrantes Mágicos da Gartner desde 2013

Protecting your business,
data and people

Porquê a Claranet?
•   Grupo Internacional com 20 anos de experiência na área de Segurança Digital e Proteção  
     de Dados, com destaque em resposta a incidentes de segurança

•   Equipa multidisciplinar com experiência comprovada em empresas de grande dimensão nos mercados  
     internacionais, nomeadamente, Estados Unidos, Europa e Ásia

•   Departamento de investigação com um laboratório proprietário de análise de Malware e Ransomware
•   Membro de organizações nacionais e internacionais no combate ao cibercrime, como Projeto No More 
     Ransom, Rede Nacional de CSIRTs e ISO27001

Focada na importância que uma determinada ameaça poderá ter para o negócio, a Claranet Security conta com uma equipa 
multidisciplinar que combina competências avançadas, entre inteligência virtual e física, para prestar serviços especializados em: 

•   Ciber inteligência sobre organizações, pessoas, e informação específica, na web, redes sociais, deep & dark web

•   Monitorização física e digital 

•   Equipas preparadas para atuar em casos de suspeitas de fraude

•  iAuditorias e análises de vulnerabilidades físicas e virtuais, contemplando acessos, privilégios, sistemas, testes de intrusão,    

aaengenharia social, entre outros 

•  Projetos “Capture the Flag” – Projetos em que a equipa da Claranet Security é desafiada a chegar a determinada 

aaiinformação / ativo físico ou virtual

•   iInteligência sobre eventos, com deteção de riscos através da monitorização ativa das redes sociais e fóruns de discussão

•   Garantir salas de reuniões livres de escutas e mecanismos avançados de reconhecimento

•   Segurança física de pessoas e objetos de valor

•   Investigação, recolha de evidências e análise forense



Lisboa - Expo
Av. D. João II, 1.07 - 2.1, 4º
1998-014 Lisboa

Lisboa - Carnaxide
Rua Quintinhas, nº1 
2790-145 Carnaxide

Porto
Rua António Nicolau d’Almeida, nº45, 4º 
4100-320 Porto

Para mais informações:
Telefone: 707 50 51 52
Email: info@claranet.pt
Web: www.claranet.pt

https://www.google.pt/maps/place/Claranet+Portugal/@38.7713,-9.0995877,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd1931891e5168ff:0x195858e3f05ca39a!8m2!3d38.7713!4d-9.097399
https://www.google.pt/maps/place/Claranet+Portugal/@38.7713,-9.0995877,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd1931891e5168ff:0x195858e3f05ca39a!8m2!3d38.7713!4d-9.097399
https://www.google.pt/maps/place/Claranet+Datacenter+Faro/@37.0347332,-7.9000162,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd1aaccb4a9fe243:0x584c53d037a43a4b!8m2!3d37.0347332!4d-7.8978275
https://www.google.pt/maps/place/Claranet+Datacenter+Faro/@37.0347332,-7.9000162,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd1aaccb4a9fe243:0x584c53d037a43a4b!8m2!3d37.0347332!4d-7.8978275

