
Conheça a Safeway
e entenda por que as 
informações que 
suportam o seu 
negócio devem ser 
protegidas



Melhorando  
a segurança
do nosso mundo
A Safeway sabe dos riscos sistêmicos
de um mundo interconectado e de seus  
impactos em nossas vidas e negócios. 
Assim, estamos na vanguarda da
cibersegurança, buscando, 
implacavelmente, soluções inovadoras 
que tornam o mundo um lugar mais 
seguro para se viver e fazer negócios.



A Safeway prepara seus clientes para pensar em segurança da 
informação como um ativo indispensável na realização, operação e 

rentabilidade dos negócios.

10 anos
de experiência
no mercado

brasileiro

350 mil 
horas de 

consultoria

Mais de 25
empresas listadas

entre as 100
maiores do País



Atuamos como uma consultoria one-stop 
shopping, provendo soluções completas, 
otimizando custos e reduzindo a 
complexidade de cibersegurança nas 
organizações, tudo isso em um modelo SaaS, 
de rápida implantação, com as melhores  
soluções dos principais fabricantes.

Umberto Rosti, CEO da Safeway



Nossos diferenciais

Foco

Abordagem
flexível

Conhecimento

Atuação  
Full-scope

Profissionais  
certificados

Solução customizada de
ponta a ponta para atender 
às demandas de segurança
da informação nas  
empresas.

Metodologia flexível  
baseada nas prioridades do 
cliente.
Foco no negócio e no  
risco ao negócio.

Nossa metodologia de  
segurança da informação  
está focada em pilares: 
pessoas, processos e 
tecnologia.

Pelas principais instituições,  
como ISC2, ISACA, BSI, BCI,
DRII, e principais fabricantes de 
tecnologia.
Conhecimento específico de 
cada indústria.
Experiência de TI e Negócios.

Acesso a grandes bases de 
conhecimento, como KNET 
(ISACA) e dos
principais fabricantes de
tecnologia.
Acesso a padrões
internacionais da ISO.

Soluções Best of Breed.

Métodos Ágeis.

Operação 24x7x365.

SOC/MSS



Conheça nossas soluções

SAFEWAY
SECURITY
TOWER

Information Security Governance  
Security Architecture
Business Continuity Management  
Identity Management
Security, Vulnerability and Fraud Mgt

Application Security  
Database Security  
Network Security  
Endpoint Security  
Cloud Security

Managed Security Service  
Third-Party Risk Management  
Enterprise Risk Management
Governance, Risk and Compliance  
Certification (ISO) Management System  
Branding Protection

Consulting

Integration

S-SaaS

Monitoramento e Gestão 
Integrada em todas as 
camadas de Segurança, 
mesclando consultoria, 
monitoramento contínuo e 
gestão de riscos 
tecnológicos.



LEVEL 3

Data and Application Monitoring
(IBM Guardium DB and Appscan)

LEVEL 2

Event Management
(IBM QRadar SIEM)

LEVEL 2

Incident Response
(IBM Resilient)

LEVEL 1

Vulnerability Mgtv
(IBM QRadar VM/RM)

MONITORING MANAGING

O
NLINE DASHBOARD (DIGITAL SIGNAGE)

Auxilia na análise e identificação de oportunidades de melhorias no processo de gerenciamento de TI e SI, 
reduzindo a ocorrência de fraudes, a probabilidade de vazamentos e roubo de dados e, em consequência, o 

impacto negativo na rentabilidade e nos negócios.

LEVEL 1

Endpoint and Mobile Control
(MaaS360 e IBM BigFix)

LEVEL 3

Application Protection
(Imperva WAF)



Principais parceiros



Alguns clientes que já atendemos



www.safewayconsultoria.com
contato@safewayconsultoria.com

São Paulo - SP
Rua Manoel da Nobrega, 456 – Conj. 93/94  
CEP 04001-001
Fone: +55 (11) 4063.3221

Rio de Janeiro – RJ
Av. Luiz Carlos Prestes, 180 – 3º andar
CEP 22775-055
Fone: +55 (21) 4063.7233

Belo Horizonte - MG
Av. do Contorno, 6594 – 17º andar  
CEP 30110-044
Fone: +55 (11) 4063.9511

Fale 
com o  
nosso
time

http://www.safewayconsultoria.com/
mailto:contato@safewayconsultoria.com

