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SEGURANÇA SOLUÇÕES dE 
VANGUARdA PARA Um 
mUNdO mAiS SEGURO
Proteção total Indra
A Indra, uma das principais multinacionais 
da Europa e América Latina, reconhecida 
por desenvolver tecnologias e soluções de 
ponta para todo tipo de organização, pública 
ou privada, civil ou militar, chega ao mercado 
brasileiro de segurança como confiável 
parceiro tecnológico, preparada para resolver 
os desafios de seus clientes.

SISTEMAS DE SEGURANÇA

Nossos sistemas são capazes de gerenciar 
múltiplas fontes de informação, facilitando 
a tomada de decisões em tempo real.

comunicações
seguras

sistemas
especiais

simulação

Informação, investigação e inteligência

Vigilância e proteção de fronteiras

Identif cação e biometria

Segurança e TIC

Pr
oteção de infraestruturas físicas

Gestão de
emergências

A VISÃO ESTRATÉGICA
A segurança tem incidência direta na 

sobrevivência da organização.

A ONDA REGULADORA
O ordenamento jurídico afeta as TIC,  

especialmente em matéria de segurança.

A PRESSÃO TECNOLÓGICA
A evolução da plataforma HW e SW 

pressupõe novas ameaças e 
vulnerabilidades de segurança.

AS NECESSidAdES

“A segurança não 
é um produto, é 

um serviço de ciclo 
contínuo”

Planos de Continuidade dos Serviços
Diagnósticos e Auditorias
Certificações ISO, UNE e BS
Consultoria de segurança

Planos estratégicos de segurança
Organização orientada a processos

Desenho de arquitetura
Exploração de processos de segurança

A METODOLOGIA
Métodos comprovados, com presença 

em foros tecnológicos e com
 independência de marcas.

A EQUIPE
Uma equipe com dedicação  

exclusiva, formada e certifcada.

O SUPORTE
Suporte das capacidades e a experiência 

global Indra.

CAPACidAdES

Consultoria e Gestão de Segurança

Abrangência de nossas
tecnologias de segurança



SISTEMAS DE SEGURANÇA
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Treze medidas para reduzir os riscos relacionados a TIC

Adotar um marco de referência

Defnir a organização, processos, 
atividades e responsabilidades de 
Segurança Cibernética

Inventariar e classifcar os sistemas 
orientados pela Segurança 
Cibernética

Análises e gerenciamento de riscos

Defnir procedimentos para gestão
de incidentes de Segurança Cibernética

Incluir os requisitos de Segurança 
Cibernética em qualquer projeto desde 
o começo

Conscientizar e criar cultura

Defesa e profundidade

Implementar sistemas de defesa
perimetral 

Planejar auditorias de 
Segurança Cibernética

Monitorar e correlacionar eventos 
dos sistemas

Gerenciar adequadamente as 
confgurações dos sistemas

Colaborar ativamente em fóruns e 
grupos de trabalho especialiazados
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Processos

Organização

TecnologiaPessoas

ENGENHARIA 
& CONTROLE

SEGURANÇA
TIC

Sistemas 
Ambiente
Operação
Requisitos

Ameaças 
Vulnerabilidades
Metodologia
Soluções

PLANO dE SEGURANÇA CiBERNÉTiCA

Desenho, implementação e integração de Soluções Corporativas 
de Segurança de TIC, destinadas a mitigar riscos inerentes aos 
sistemas de informação.

Consultoria de
segurança e gestão
de riscos

Arquiteturas 
de segurança

Certificação e 
assinatura
eletrônica

Gestão de 
identidades
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Indivíduos
Notoriedade
Demonstração de capacidade
Hacking

Grupos Organizados
Objetivos dirigidos, monetários
Ativistas, grupos extremos
Empregados descontentes Organizações

governamentais
Objetivos dirigidos, 
grandes danos
Terrorismo
Guerras, pressões
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IMPACTO

Comportamento dos Riscos relacionados às Tecnologias de Informação e Comunicação

GRAVE



Indra no Brasil
Rua Alexandre Dumas, 2.200 - 6º andar 
04717-004 - São Paulo - SP
T +55 11 5186 3000
F +55 11 5186 3030

contatobrasil@indracompany.com
www.indracompany.com


