
O Safeway Security Tower provê serviços de monitoramento e gestão de serviços/soluções em programa/estratégia 24x7 para as suas operações de 

cibersegurança. Com ele, ajudamos organizações no desenvolvimento e execução de seus programas de Segurança da Informação. 

O Safeway Security Tower monitora e gerencia seu ambiente (firewalls, WAFs, EDRs, entre outros) permitindo a identificação e mitigação de riscos de 

modo proativo.

Ele é capaz de identificar ameaças, atividades suspeitas e comportamentos não autorizados para proteger as suas contas, cargas de trabalho e dados.

Esta é a evolução do !SOC
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Integrada em todas as camadas de Segurança, mesclando consultoria, monitoramento contínuo e gestão de riscos tecnológicos.

Ÿ Information Security Governance
Ÿ Security Architecture
Ÿ Business Continuity Management

Ÿ Identity Management
Ÿ Security, Vulnerability and Fraud 

Management

Ÿ Application Security
Ÿ Database Security
Ÿ Network Security

Ÿ Endpoint Security
Ÿ Cloud Security

Ÿ Managed Security Service
Ÿ Third-Party Risk Management
Ÿ Enterprise Risk Management

Ÿ Governance, Risk and Compliance
Ÿ Certification (ISO) Management System
Ÿ Branding Protection

Nossas Soluções

Consulting

C-SaaS

Integration

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

negócios.

Brief overview

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

atuação internacional.

Em cumprimento dos mais rigorosos processos e controles de Segurança da Informação

Atesta que a Safeway é um ótimo lugar para se trabalhar.

Ranking dos melhores 250 provedors de serviços de segurança mundiais

Capacitada a entregar soluções de ponta a ponta  (processos, 

pessoas, hardware e software).

Alta performance, equipe experiente em auditoria e  consultoria de 

Segurança da Informação.

Soluções amplas e customizáveis  às necessidades. Mais de 23 

parcerias.

Todos os profissionais certificados em Segurança  da Informação. Security Solutions as a Service.

Mais de 550.000 horas de consultoria realizadas. Mais de 25 clientes entre as 100 maiores do Brasil.
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+ 150k (IBM X-Force Theat  registros de vulnerabilidades em software divulgados e catalogados no banco de dados do X-Force. Recorde histórico! 

Inteligence 2020)

380 dias é o tempo médio que uma empresa brasileira leva em todo o ciclo de vida (identificação e contenção) do incidente de vazamento de dados – 

280 dias é a média global. (IBM e Instituto Ponemon 2020)

64% das novas iniciativas de negócios, ainda não incluem a equipe de segurança desde a concepção do projeto, criando maiores riscos de privacidade e 

segurança. (EY Global Information Security Survey 2020)

6,8% (COVID-19 Impact on IT Spending Survey, IDC 2020)é o valor médio, investido do orçamento de TI em SI. 

41% (KPMG CIO das organizações detectaram o aumento de incidentes devido a ataques de spear, phishing e malware relacionada ao trabalho remoto. 

Survey 2020)

4% (EY das organizações acreditam que sua estratégia de Segurança da Informação está cobrindo as principais ameaças, vulnerabilidades e riscos. 

Global Information Security Survey 2018)

Cenário Atual

Ÿ  Você realiza uma avaliação de riscos de ciberataques para identificar seus 

principais riscos?

Ÿ  Você sabe quais ativos de informação são mais valiosos aos atacantes?

Ÿ  Você sabe quais seriam as interrupções e impactos de um ciberataque?

Ÿ  Você sabe onde investir para reduzir os riscos de ciberataques?

Ÿ  Como é a comunicação de um risco ao board e stakeholders?

Ÿ  Seu negócio é resiliente a um ciberataque?

Ÿ  Como atuar em uma crise?

Desafios e Implicações

Fale com Nosso Time

Nosso Modelo

 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.

Abordagem sob medida por intermédio 

de uma operação híbrida, otimizando os 

investimentos.

Retorno sobre investimento  acelerado, 

com a redução de 60% de vulnerabilida-

des críticas em 2 meses.

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.

São Paulo - SP

Av. Dr Chucri Zaidan, 1550 – 19° andar

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


