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Brief overview

Início das atividades em 2007, 
empresa sediada em São Paulo, 

atuação nacional.

Alta performance, equipe  
experiente em auditoria e  

consultoria de Segurança da 
Informação.

Todos os profissionais  
certificados em Segurança da 

Informação.

Mais de 350.000 horas
de consultoria  

realizadas.

Capacitada a entregar soluções 
de ponta a ponta (processos, 

pessoas e tecnologia).

Soluções amplas e 
customizáveis às

necessidades.

Parceria Estratégica com IBM,  
RSA, HP, Thales, McAfee, Varonis,  

CloudFlare, Watchguard, 
Microsoft, BeyondTrust, 

Kaspersky, Intsights, Veracode, 
Microsoft, Sophos, FireEye, 

Cylance, Symantec e Imperva.

Mais de 25 clientes  
entre as 100 maiores  

do Brasil.

2007



Brief overview

Há cerca de 10 anos, a SAFEWAY
e a IBM, através do estabelecimento de 
uma parceria, uniram excelente prestação
de serviços de consultoria em segurança da 
informação com excelentes soluções 
tecnológicas, propiciando a seus clientes 
um maior valor agregado. De lá para cá, 
ambas vêm colecionando juntas um grande 
histórico de casos de sucesso.

Authorized Channel Value
Rewards

Specialist
Information Risk & 
Protection

Security



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

C-SaaS

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



Cenário Atual

3º 

+10K
mil

68%

44%

56%

registros de vulnerabilidades em software 
divulgados e catalogados no banco de 
dados do X-Force. Recorde histórico!
(IBM X-Force Theat Inteligence 2017)

informaram que a alta direção da 
companhia participa da definição da 
estratégia de segurança.
(PwC Global State of Information 
Security 2018)

das organizações mencionam interrupção 
dos negócios/operação, em caso de 
incidente relacionado a cibersegurança.
(Deloitte Cyber Reporting Survey 2017)

cibersegurança é o 3º maior risco global 
atrás somente de eventos do clima e 
desastres naturais.
(Fórum Econômico Mundial 2018 Davos)

das organizações não deram a atenção 
suficiente aos riscos de cibersegurança no 
último ano.
(KPMG Cyber Security Benchmark 2017)

das organizações acreditam que sua 
estratégia de Segurança da Informação está 
cobrindo as principais ameaças, 
vulnerabilidades e riscos.
(EY Global Information Security Survey
2017/18)

4%



Desafios e implicações

⌝ Você realiza uma avaliação de riscos de ciberataques para identificar 
seus principais riscos?

⌝ Você sabe onde investir para reduzir os riscos de ciberataques?
⌝ Você sabe quais seriam as interrupções e impactos de um ciberataque?
⌝ Você tem ideia de qual seria o impacto no faturamento caso ocorra um 

incidente?
⌝ Você sabe quais ativos de informação são mais valiosos aos atacantes?
⌝ Como é a comunicação de um risco ao board e stakeholders?
⌝ Você sabe como reportar as autoridades e órgãos reguladores a 

ocorrência de um incidente?
⌝ Você sabe onde buscar as evidências, em tempo hábil, para reportar 

incidentes?
⌝ Você sabe quais pessoas serão acionadas durante uma crise?



LEVEL 3

Data and Application Monitoring

LEVEL 2

Event Management

LEVEL 2

Incident Response

LEVEL 1

Vulnerability and Compliance Mnt

MONITORING MANAGING
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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

LEVEL 3

Application Protection and SDLC
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Benefícios

Redução dos custos  
operacionais através da

suavização do esforço de 
investimento.

Uso de Big Data para alto 
poder analítico e da tecnologia

Watson para análise de
tendências.

Retorno sobre investimento  
acelerado, com a redução de 60% 
de vulnerabilidades críticas em 2 

meses.

Abordagem sob medida por 
intermédio de uma operação 

híbrida, otimizando os 
investimentos.

Facilidade e rapidez de
implementação associadas à

modularidade e alta
escalabilidade.

Atendimento ao regulatório 
(LGPD, Banco Central, entre 

outros) celeridade na resposta de 
incidentes de segurança da 

informação.



Resolva suas preocupações

⌝ Identifique ameaças em tempo real e escale para identificar as mais criticas e focar em 
resolve-las

⌝ Evite a fadiga de muitos alertas e minimize a chance de perder alertas em muitos 
eventos

⌝ Descubra credenciais que estão sendo usadas incorretamente ou foram roubadas
⌝ Encontre usuários que estão realizando ações que colocam a organização em risco
⌝ Identifique serviços em nuvem que estão sendo utilizados e por quem, incluindo 

atividades suspeitas
⌝ Identifique copia de dados sensíveis para serviços de nuvem não aprovados
⌝ Identifique os maiores riscos e vulnerabilidades e quais estão sendo atacadas
⌝ Responda rapidamente a incidentes de segurança
⌝ Mantenha a conformidade com requerimentos de resposta a incidentes



Próximos Passos

Disponibilização do Safeway Security 
Tower – Level 1 Monitoring por 15 dias, 
para até 100 dispositivos.

Alinhamento do escopo técnico.



www.safewayconsultoria.com
contato@safewayconsultoria.com

São Paulo - SP
Av. Dr Chucri Zaidan, 1550 – 19° andar – Conj 1916/1917
CEP 04711-130
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 (31) 4063.9511

Fale 
com o  
nosso
time

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