
ISO/IEC 27001

A segurança da informação é uma responsabilidade de governança corporativa. Ela não pode ser vista como uma iniciativa isolada da 

equipe de Tecnologia da Informação, mas sim como um tópico de estratégia de negócio. Dentro dessa perspectiva, organizações têm 

lutado para proteger informações controladas, críticas ou confidenciais do acesso indevido que pode causar danos irreversíveis ao 

negócio.

A família de normas ISO 27000 ajuda as organizações a manter em segurança seus ativos de informação. Adotar essa família de normas 

ajuda as organizações a gerenciar a segurança dos ativos, tais como informações financeiras, propriedade intelectual, detalhes dos 

funcionários ou informações confiadas por terceiros. A ISO/IEC 27001 é a norma mais conhecida dessa família e contempla os requisitos 

para o sistema de gestão da segurança da informação (SGSI).

Visão Geral

A SoftExpert oferece a solução de software mais abrangente e avançada para a gestão da segurança da informação que atende às 

necessidades dos mais rigorosos regulamentos globais. O SoftExpert Excellence Suite ajuda as empresas a aderirem à ISO/IEC 27001, 

reduzindo os custos de conformidade, maximizando o sucesso, aumentando a produtividade e reduzindo os riscos.

A solução da SoftExpert permite que as organizações atendam aos requisitos da ISO 27001 de forma fácil, garantindo os três pilares da 

segurança da informação: Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade (CID). Ela auxilia no gerenciamento de riscos, controles, 

políticas de segurança da informação, ativos, incidentes, fornecedores, indicadores de desempenho, processos, entre outros. Isso 

impulsiona a eficiência organizacional e reduz o retrabalho e o desperdício.

Com recursos de colaboração online, a organização e os seus gestores podem comunicar e serem atualizados sobre iniciativas de 

conformidade, envolvendo mais usuários, equipes, escritórios e unidades de negócio, através de uma abordagem sistemática e 

unificada para alcançar a excelência na gestão da segurança da informação.



A Solução

Módulo

Action Plan

• Mantém registros para o controle e acompanhamento de todas as ações.

• Auxilia no gerenciamento de todas as etapas do processo de planejamento, execução e monitoramento de atividades e planos de 

ação, sejam elas corretivas ou preventivas.

• Assegura que as responsabilidades pelas ações corretivas estejam bem definidas.

Requisitos

Cada componente do SoftExpert Excellence Suite atende um requisito chave:

A gestão da segurança da informação, quando implementada e mantida em conformidade com a norma ISO/IEC 27001, oferece 

os seguintes benefícios:

• Utiliza um framework para identificação dos riscos para a segurança da informação e para a implementação dos devidos 

controles técnicos.

• Fornece informações relevantes do sistema de gestão da informação aos fornecedores e parceiros de negócios.

• Define os processos que controlam e revisam a gestão de segurança da informação.

• Aprimora a habilidade de recuperação em caso de falha e de manutenção das atividades do negócio.

• Define os requisitos e os objetivos de segurança.

• Reduz o custo com a redução do número de incidentes.

• Audita o grau de conformidade com políticas, diretrizes, normas e procedimentos.

• Garante conformidade com os três pilares da segurança da informação: Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade (CID).

Benefícios

Analytics

• Oferece relatórios padronizados de simples acesso.

• Auxilia na criação de relatórios customizados.

• Auxilia na identificação, coleta e análise de dados apropriados para demonstrar a adequação, a eficácia e a melhoria contínua do 

sistema de gestão.

Audit • Define critérios, métodos, responsabilidades e requisitos a serem auditados.

• Programa auditorias, levando em consideração o escopo, a situação e a importância dos processos e/ou áreas a serem auditados.

Competence • Ajuda na conscientização da relevância e da importância das atividades realizadas por cada pessoa e de como elas contribuem para 

atingir os objetivos propostos pela organização.

• Ajuda a identificar as competências necessárias para executar atividades que afetem a conformidade com os requisitos de segurança.

• Gerencia a manutenção dos registros de habilidade, conhecimento e experiência.

Document

• Permite a retenção dos registros, respeitando requisitos regulamentares.

• Garante o armazenamento de toda a documentação relacionada à ISO/IEC 27001, incluindo políticas de segurança, procedimentos e 

instruções do sistema de gestão da segurança da informação.

• Automatiza o encaminhamento, a revisão, a aprovação entre outras atividades, aumentando a eficiência da equipe.

• Garante que apenas a última versão do documento seja utilizada, evitando o uso de documentos obsoletos.

Incident

• Mantém o histórico de eventos ocorridos para auxiliar a revisão do plano de riscos.

• Garante que todos os incidentes de segurança, depois de evidenciados, sejam registrados e gerenciados.

• Garante que os problemas encontrados e as suas causas sejam corrigidas.

• Permite que qualquer defeito seja corrigido para evitar futuros problemas na gestão da segurança.

Performance • Demonstrar que a gestão apoia a implantação, operação, monitoramento, análise crítica, manutenção e melhora contínua do SGSI.

• Assegurar que a as mudanças no SGSI da organização estão atingindo os resultados esperados.

• Examinar o desempenho e eficácia do SGSI.

Process

• Garante que os processos sejam monitorados e controlados.

• Assegura a rastreabilidade.

• Implementa os procedimentos de segurança da organização.

• Revisar regularmente o SGSI.

• Automatiza as ordens de serviço.

Risk

• Gerencia riscos de segurança da informação.

• Facilita a identificação dos riscos de processos e ativos, entre outros.

• Facilita a identificação e avaliação dos controles relacionados aos riscos.

• Determina o risco residual da avaliação, identificando as opções de resposta e sua aplicação.

• Assegura o monitoramento e revisionamento contínuo do processo de gestão da segurança da informação.

• Automatiza a aplicação da avaliação dos riscos.

• Permite a determinação de métodos de avaliação de risco, baseado em critérios quantitativos, qualitativos e matriz, evidenciando o 

apetite de risco da organização e a definição dos objetivos.



Análise de riscos Gestão de incidentes

Gestão de problemas Portais de monitoramento

Screenshots

www.softexpert.com.br vendas@softexpert.com   |      |   0800  723  9901

Aviso Legal: O conteúdo desta publicação não pode ser copiado ou reproduzido, no todo ou em partes, sem a autorização prévia da SoftExpert Software. Esta publicação é 
disponibilizada pela SoftExpert e/ou sua rede de afiliados apenas em caráter informativo, sem nenhuma garantia de qualquer tipo. As únicas garantias relacionadas aos 
produtos e serviços da SoftExpert são aquelas declaradas em contrato. Algumas características e funcionalidades dos produtos apresentados nesta publicação podem 
ser opcionais ou dependentes da composição da(s) oferta(s) adquirida(s). O conteúdo deste material está sujeito a alteração sem aviso prévio. Leve sua empresa para o próximo nível


