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A segurança da informação é um fator crítico para o sucesso das organizações, sobretudo em cenários
always connected, globally connected. 

Nos últimos anos, muitos casos de fugas massivas de informação nas organizações deram origem a multas avultadas,
a indemnizações a clientes e fornecedores, bem como a processos de mitigação de danos com custos financeiros
e reputacionais significativos para as partes afetadas.

Porquê um Sistema de Gestão de Segurança de Informação?
Os Sistemas de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) são fundamentais para proteger os dados das organizações, 
aplicando políticas e procedimentos que avaliam e propõem as melhores práticas e ferramentas para prevenir e mitigar 
situações de risco.

•  Protege a organização, os ativos, os acionistas, a gestão de topo

   e os colaboradores;

•  Permite a troca segura de informações, reduzindo a frequência

   de incidentes e fugas de informação;

•  Minimiza a exposição ao risco;

•  Fomenta uma cultura de segurança;

•  Aumenta o nível de conformidade da organização;

•  Contribui para a melhoria da imagem e reputação da organização;

•  Assegura consistência na entrega dos seus produtos e/ou serviços;

•  Contribui para a garantia de continuidade de negócio.
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A equipa de consultoria da Claranet dispõe de experiência na orientação e apoio dos nossos clientes, na definição, 
implementação, suporte e melhoria de sistemas de gestão da segurança, de acordo com a ISO 27001. 

Endereça disciplinas de grande relevância, como a classificação e proteção da informação, gestão de identidade
e acessos, segurança Cloud em processos de migração de serviços e/ou aplicações, entre outras.

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

Sobre
a Claranet

  Fundada em 1996
  425M€ de faturação anual
  Mais de 6.500 Clientes empresariais
  Operações em 10 países

  Mais de 2.500 colaboradores em 24 escritórios
  43 Datacenters na Europa, dos quais 3 em Portugal
  Reconhecida em diversos Quadrantes Mágicos

    da Gartner desde 2013

Porquê a Claranet?
Grupo internacional com 20 anos de experiência em Consultoria nas áreas de Continuidade de Negócio, Gestão

de Serviços e Projetos, Segurança de Informação, Gestão de Risco, Infraestrutura, Qualidade, Cloud, entre outras;

Track-record relevante de projetos de conformidade com o RGPD, tendo prestado serviços de consultoria no setor

do retalho, seguros, saúde e telecomunicações, entre outros;

Membro de organizações nacionais e internacionais, como a Nato, PCI DSS, OneTrust e IAPP;

Certificações relevantes, ISO27001, ISO20000, ISO14001 e ISO9001.
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EXECUÇÃO MONITORIZAÇÃO ATUAÇÃOPLANEAMENTO

• Criar e gerir o plano de gestão de risco
• Definição de políticas e procedimentos
  de controlo de risco
• Mapeamento e integração da tecnologia
• Alocação de recursos e treino
  das equipas

• Revisão após implementação
• Melhoria contínua

• Compreender o standard ISO
• Identificar os objetivos de negócio
• Suporte de gestão de topo
• Definição do âmbito de implementação
• Definição da metodologia de gestão do risco
• Preparação de um inventário de ativos
  de informação para proteger e classificar
  em termos de risco.
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• Gestão de ameaças e vulnerabilidades
• Monitorização e controlo (Relatórios
  & Dashboards)
• Auditoria interna
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Implementação SGSI em quatro etapas:
A abordagem preconizada pela Claranet para a implementação de um SGSI reflete uma visão 360º das necessidades
das organizações:

Exemplos de principais entregáveis de um projeto SGSI:

• Política de Segurança da Informação;

• Procedimentos para a identificação de requisitos;

• Procedimentos para o controlo de documentos e registos;

• Metodologia de avaliação e tratamento de riscos;

• Processo de auditoria interna;

• Processos de ações corretivas e melhoria contínua.

As soluções da Claranet podem assumir várias configurações, de acordo com as necessidades do cliente, 
com destaque para assessments, auditorias, análises de risco, implementações parciais ou totais, baselines 
de resposta ISO 27001.
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