
ISO 27001: 
Protegendo seus ativos 
de informação

ISO 27001 Certificação de segurança da informação

Implementar um sistema
de gestão de segurança da
informação (SGSI) e obter
a certificação ISO 27001 irá
assegurar que você tenha to-
dos os processos e controles 
em vigor para proteger seus 
ativos de informação e geren-
ciar as ameaças à sua organ-
ização de ataques maliciosos.

O que é a ISO 27001?

A ISO 27001 fornece uma estrutura de 
melhor prática para identificar, analisar 
e, em seguida, implantar controles para 
gerenciar e minimizar riscos, reduzindo 
a probabilidade de uma violação de 
segurança da informação.

Benefícios da 
certificação da  
ISO 27001

Minimizar o risco

A certificação ISO 27001 do LRQA assegura 
que controles estejam em vigor para 
minimizar o risco de uma violação de 
segurança da informação e para evitar 
que quaisquer pontos fracos do sistema 
sejam explorados.

Melhor prática

Ao obter a certificação ISO 27001, seus 
clientes podem ter a confiança de 
que você abordou todos os riscos de 
segurança relacionados aos requisitos de 
TI, pessoal, físicos e de continuidade dos 
negócios.

Conformidade jurídica e 
regulatória

A certificação ISO 27001 requer que você 
identifique e cumpra a legislação e as 
regulamentações locais aplicáveis. Isso 
tem um impacto positivo na gestão de 
risco e na governança corporativa.

Vantagem competitiva

A certificação ISO 27001 com o LRQA 
fornece uma declaração pública e 
independente de sua capacidade, 
ajudando a atrair novos negócios.

Redução de custos

A abordagem metódica de avaliação de 
risco descrita na ISO 27001 assegura que 
recursos sejam aplicados de forma eficaz 
para reduzir o risco geral e cortar custos.

Nesse mundo direcionado pela tecnologia, é crítico proteger tanto os dados de seu cliente quanto seus 
próprios dados.



Como podemos ajudar

Nossa gama de serviços de avaliação 
e treinamento é adequada para 
organizações de todos os tamanhos e 
localizações e pode ajudá-lo a obter o 
máximo das normas.

Treinamento

A gama de serviços de treinamento sob 
medida e em pacotes do LRQA oferece 
suporte à sua organização ao longo de sua 
jornada para a certificação ISO 27001.

 • Introdução à ISO 27001:2013
 • Implementação da ISO 27001:2013
 • Auditor Interno, Auditor Líder, 

Conversão de Auditor Líder da  
ISO 27001:2013 

Gap analysis

Esta atividade realizada por um auditor 
permite que você se concentre em áreas 
fracas, críticas ou de alto risco do seu 
sistema antes da visita de avaliação 
formal. Onde quer que você esteja no 
processo de certificação, o escopo pode 
ser definido por você.

Certificação

Este é normalmente um processo em 
dois estágios, que consiste na análise do 
sistema e uma avaliação inicial, sendo 
que a duração desse processo depende 
do tamanho e da natureza da sua 
organização.

Monitoramento

Após a aprovação do seu SGSI, realizamos 
visitas regulares de monitoramento para 
assegurar a eficácia contínua do seu 
sistema.

Isso fornece a você e à sua alta direção 
a garantia de que seu SGSI está no 
caminho certo e continuamente em 
aprimoramento.

Avaliação integrada do sistema 
de gestão

Se estiver buscando combinar o SGSI 
de sua empresa a um sistema de 
gestão existente (como de qualidade), 
você poderá se beneficiar de um 
programa coordenado de avaliação e 
monitoramento. Isso pode resultar em 
uma redução geral de tempo e custos de 
auditoria devido ao conteúdo comum de 
muitas normas ISO de sistemas de gestão. 

Por que trabalhar com  
o LRQA

Entendemos que as pessoas então no 
âmago de um negócio bem-sucedido. 
Todos os seus clientes, fornecedores e 
funcionários colocam as informações 
deles em suas mãos e esperam que você 
faça tudo o que estiver em seu alcance 
para protegê-las.

Por isso vamos além da conformidade, 
nos aprofundando mais em seus negócios 
para emergir com informações mais 
significativas e soluções mais inteligentes.

Nossos auditores e instrutores são 
especialistas da indústria que trabalham 
para entender o que ajuda a sua empresa 
a operar em seu nível ideal. Eles criam 
valor duradouro por meio de colaboração, 
fornecendo um maior impacto em seus 
negócios, seu pessoal e seus clientes. As 
organizações com as quais trabalhamos 
nos dizem que isso é o que nos destaca 
de nossos concorrentes.credibility with 
stakeholders around the globe.

Sobre o LRQA

Começamos em 1760 como uma 
sociedade de classificação marítima. 
Hoje, somos um dos principais provedores 
de serviços profissionais para engenharia 
e tecnologia do mundo – aprimorando a 
segurança e aumentando o desempenho 
de infraestruturas críticas para nossos 
clientes em mais de 75 países. Nossos 
lucros financiam a LRQA Foundation, uma 
entidade sem fins lucrativos que fornece 
apoio a pesquisas relacionadas a ciências 
e engenharia, educação e engajamento 
público em torno de tudo o que fazemos. 
Tudo isso nos ajuda a cumprir o propósito 
que nos motiva todos os dias: trabalhar 
juntos por um mundo mais seguro.

Em um mundo cada vez mais complexo, 
sobrecarregado por dados e opiniões, 
sabemos que a tecnologia por si só não 
é suficiente para o sucesso dos nossos 
clientes. Eles precisam de uma mão 
experiente. Um parceiro para ouvir, filtrar 
o ruído e se concentrar no que realmente 
importa para eles e seus clientes. Nossos 
engenheiros e especialistas técnicos 
são dedicados à garantia. Isso significa 
comprometimento com a adoção de 
novas tecnologias e um desejo profundo 
de melhorar o desempenho. Por isso, 
consideramos as necessidades de nossos 
clientes com diligência e empatia, e 
usamos todo nosso conhecimento e 
nossos mais de 250 anos de experiência 
para fornecer as soluções certas para 
todos.

Afinal, há coisas que a tecnologia não 
pode substituir. 
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