CONSULTORIA

IMPLEMENTAÇÃO
ISO 27001
A ISO/IEC 27001 é a norma de referência
internacional que fornece requisitos para
proteger as informações de maneira
sistemática e econômica, através da adoção de
um Sistema de Gerenciamento de Segurança
da Informação (SGSI).

OBJETIVO_
A QUEM SE DESTINA_

Elevar o nível da segurança da
informação das organizações
permitindo mitigar e gerenciar os riscos

A certiﬁcação ISO 27001 é destinada a empresas de

por meio da implantação de um

variados portes e segmentos que identiﬁcam a

Sistema de Gestão de Segurança da

importância de possuir processos bem estruturados de

Informação. Os reﬂexos da certiﬁcação

segurança da informação. Além disso, a certiﬁcação é

poderão ser percebidos em todos os

indicada para segmentos regulados, que necessitam estar

setores da empresa, além de ser

em conformidade para exercer suas atividades.

considerado um diferencial competitivo
perante o mercado.

A consultoria ISO 27001 é requisito essencial para
empresas que buscam certiﬁcação e não possuem
especialização necessárias para condução de todo o
processo até a certiﬁcação.

ENTREGÁVEIS
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PREPARA A EMPRESA PARA A
CERTIFICAÇÃO NA ISO 27001

GAP ANALYSIS E DOCUMENTAÇÃO
DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO
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METODOLOGIA_
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GAP ANALYSIS_
Realizar uma análise geral da organização
subsidiando o planejamento das próximas
etapas da consultoria.

PLANEJAMENTO DAS AÇÕES_
Deﬁnição das ações e geração de cronograma
das atividades que serão executadas. Esta
etapa está alinhada aos tópicos: Contexto da
Organização, Liderança e Planejamento
previstos na ISO/IEC 27001.

EXECUÇÃO PLANO DE AÇÃO_
Etapa onde será iniciado o tratamento dos
riscos identiﬁcados e o treinamento dos
colaboradores. As atividades estão alinhadas
aos tópicos: Apoio e Operações previstos na
ISO/IEC 27001.
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IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS_
Identiﬁcar pontos de melhoria a serem
implantados. Esta etapa está alinhada ao tópico:
Avaliação de Desempenho previsto na ISO/IEC
27001.

AUDITORIA EXTERNA_
Realização de auditoria externa, por órgão
independente para certiﬁcação à ISO/IEC 27001.

CONTINUIDADE_
Auditorias semestrais para manutenção da
conformidade e preparação para as auditorias
realizadas pela entidade certiﬁcadora
contratada, durante o período de vigência da
certiﬁcação (3 anos).

AUDITORIA_
Realização de veriﬁcações e auditorias internas
com o objetivo de aferir a eﬁcácia do Sistema
de Gestão de Segurança da Informação
implementado. Etapa está alinhada ao tópico:
Avaliação de Desempenho previsto na ISO/IEC
27001.

BENEFÍCIOS_
Elevar o nível de segurança de toda a
organização.
Otimizar os investimentos em segurança e
proteção de dados.
Reduzir as chances de sucesso de ataques
virtuais.
Diferencial competitivo perante o
mercado.
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MAIS INFORMAÇÕES
Acesse o site e obtenha
informações completas sobre
este e outros serviços.

