
Serviços 



MINDSEC 

A MINDSEC é uma empresa diferenciada por sua ampla experiência na integração de 
Soluções e Projetos  de Segurança da Informação com os processos e necessidades de 
negócios.  
 
Nossa visão é que não adianta implementar produtos, softwares e hardwares, sem que 
exista uma integração com as necessidades de negócios e a criação de políticas e 
processos que suportem a solução tirando desta o seu maior potencial. 
 
O problema mais comum nas empresas é que as implementações de segurança não se 
completam devido a sua demora e dificuldades técnicas ou na maioria dos casos as 
soluções não apresentam o benefício esperado devido a má integração e a falta de 
processos que suportem a sua operação após a implementação. 
 
A MINDSEC se propõe a ajudar nossos clientes na obtenção do melhor retorno de 
investimento e do maior benefício da solução implementada. 



 Security Process  
• Consultoria na criação, implantação , monitoração e melhoria 

de processos de Segurança da Informação, integrando 
soluções técnicas com processos nas áreas de negócios. 
 

 Security Risk Management 
•  Avaliação da organização frente a ISO27001, identifica os 

riscos e vulnerabilidades, defini o nível de maturidade atual 
e planeja o futuro. 

 
 Vendor Security Management 

• Avaliação da aderência dos fornecedores em relação às 
políticas de Segurança da empresa, fazendo assim um 
“enforcement” das políticas de Proteção da Informação em 
toda a cadeia de manipulação, trânsito e armazenagem da 
informação. 

 
 Business Continuity Management  

• Identifica os processos, tecnologia e pessoas  que suportam 
o negócio e cria plano de continuidade operacional  para  
casos de sinistros e indisponibilidade  de recursos ou 
infraestrutura .  

 
 Oriented Services 

• Oferece  o apoio necessário quando existe a falta 
profissionais ou conhecimento específico para garantir a 
proteção dos seus negócios ou para atender a uma 
demanda específica. 
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S E C U R I T Y  P R O C E S S  



O Security Process  visa auxiliar o cliente a criar, implementar, 
monitorar e melhorar processos de Segurança da informação 
de maneira inteligente e eficaz.  
 
O Maior objetivo deste serviço é garantir a perfeita integração 
das soluções técnicas com processos nas áreas de negócios, 
principal causa identificada de insucessos e falhas nas 
implementações de soluções de Segurança. 
 
Exemplos: 
• Processos de manutenção de usuários integrando sistemas 

diversos e os processos de RH, com respaldo jurídico. 
 

• Processos de monitoração de ambiente e 
acionamento/gerenciamento de crises e situações criticas  
 

• Processos de envio e recebimento seguro de arquivos e 
mídias 
 

• Processos de monitoração, tomada de decisão e 
acionamento legal de uso da marca e atividades de 
funcionários nas mídias sociais.  
 

• Integração de projetos e soluções técnicas com as áreas de 
negócio garantindo o ROI e a eficácia da solução. 
 

Security Process  



SRM – Security Risk Management 

O SRM divide-se me 4 Módulos : 
 
 Security Assessment: Avaliação do estado atual de 

controles, políticas e governança de Segurança da 
empresa, identifique os riscos e  os principais GAPs com as 
melhores práticas e ISO27001/27002 

 
 Security Maturity Model: Determina o nível de 

Maturidade de Segurança da Informação da empresa e 
estabelece uma meta de evolução  

 
 Security Policy Framework:  Cria, Defina ou Revisa as 

Políticas, Normas, Processos e Padrões de Segurança 
 
 Security Strategy Plan: De posse das informações 

levantadas é feito um planejamento priorizado  por 
critérios de risco e níveis de investimentos e tempo, para 
que os objetivos da organização sejam alcançados 

 



BCM – Business Continuity Management 

O BCM divide-se em 6 fases: 
 Identifica os processos que suportam as principais 

operações ou operações criticas ao negócio. 
 

 Avalia o impacto de cada processo utilizando o método  
BIA – Business Impact Analysis 
 

 Cria uma estratégia de continuidade baseado no tempo 
de indisponibilidade, impactos e a infraestrutura de 
suporte 
 

 Cria os planos alterativos para manutenção das 
operações, planos de recuperação, comunicação e 
gerenciamento de crise 
 

 Realiza treinamentos com todos os envolvidos nos 
planos 
 

 Coordena a realização dos testes de validação e exercício 
dos planos de continuidade 
 

 Realiza a manutenção e atualização dos planos do BCM 
 
 



Oriented Services 

O Oriented Services visa apoiar o cliente em demandas 
pontuais onde sejam necessários recursos ou 
conhecimentos não disponíveis na organização, ou para 
desenvolver projetos específicos de: 
 
 Criação e Gerenciamento de Processo 
 
 Planos de Conscientização 
 
 Arquitetura e Soluções 

 
 Treinamentos 

 
 Profissionais de Coordenação e Gerenciamento de 

Projetos de Segurança 
 

 Profissionais de Conhecimento Específico: Hacking 
Ético, Forense, Identity Management, 
Desenvolvimento seguro. 
 



VSM – Vendor Security Management 

Vendor Security Management  avalia o fornecedor e determina o nível de 
maturidade e aderência dos seus controles em relação às Políticas de Segurança 
da Empresa.  
 
A metodologia VSM segue os seguintes passos: 
 Identificação dos fornecedores que manuseiam informação crítica da 

empresa; 
 

 Contato  envio de formulário de auto avaliação; 
 

 Análise das auto avaliações  e ranking de risco; 
 

 Visita “in-loco” e avaliação dos fornecedores definidos como críticos ; 
 

 Atribuição do nível de maturidade e aderência do fornecedor através do 
VSMM – Vendor Security Maturity Model.  

 
 Definição e planejamento dos planos de adequação e redução de riscos a 

serem implementados 
 
 Acompanhamento da evolução dos planos e reavaliação periódica. 

 



Entre em Contato 

A MINDSEC a melhor solução para você, contate nossos representantes e veja 
como podemos ajudá-lo em suas necessidades. 
 
contato@mindsec.com.br 
 
kleber.melo@mindsec.com.br 
 
rapanelli@mindsec.com.br 
 

mailto:contato@mindsec.com.br
mailto:kleber.melo@mindsec.com.br
mailto:rapanelli@mindsec.com.br


contato :  (11) 4063-6324 
                  (11) 99494-4324 (Kleber) 
 
Av. Dr. Chucri Zaidan, 920, 9º andar 
Market Place  - Tower I 
São Paulo - São Paulo 
04583-904 
 

Material de propriedade da MINDSEC Segurança e Tecnologia da Informação, não é permitido a reprodução total ou em partes sem  prévia autorização 
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