
Não é difícil enumerar casos recentes de violações 
de dados em que algumas medidas básicas 
teriam evitado grandes perdas. Isso mostra que a 
proteção dos dados é trabalho de toda a empresa e 
não apenas da área responsável pela governança.

Uma cultura de segurança de dados, com 
políticas de proteção bem definidas e esforços 
coordenados de diversas partes da empresa, 
pode fazer a diferença. Para isso, é essencial que 
as empresas garantam que seus funcionários 
operem sob protocolos seguros.

A iBLISS, empresa de segurança estratégica 
para o negócio com especialistas com mais 
de 10 anos de experiência em projetos 
de segurança de alta criticidade, criou 
um programa completo de capacitação e 
conscientização em segurança da informação, 
o iBLISS Continuous Security Awareness.

PROTEGENDO PESSOAS 
E NEGÓCIOS

Crie uma cultura de segurança 
de dados na empresa

Agregue valor ao seu 
negócio com o iBLISS CSA

O programa aborda aspectos técnicos e humanos, 
ameaças e riscos do cotidiano capazes de afetar 
a segurança de seus funcionários e continuidade 
dos negócios.



Treinamento constante faz a cultura

PONTOS IMPORTANTES

Linguagem adequada de fácil entendimento torna um 
programa de conscientização eficiente

Casos e situações cotidianas facilitam a assimilação 
pelo usuário

A QUEM SE DESTINA

ABORDAGEM
O iBLISS CSA ajuda a incorporar a cultura de segurança em seu 
negócio com uma metodologia ágil e focada na aprendizagem. 
Veja como funciona nossa abordagem adaptada ao negócio:

iBLISS CSA 
pronto para o 
seu negócio

* idiomas: português, inglês e espanhol

Análise de maturidade, gaps, auditoria 
de senhas e vulnerabilidades 
com geração de métricas para 
o desenvolvimento de toda a 
campanha;

Capacitação por meio de palestras 
presenciais com especialistas em 
segurança da informação*;

Simulação de phishing para medir 
o nível de conscientização dos 
colaboradores

CARACTERÍSTICAS DO iBLISS CSA

Desenvolvimento de campanhas e 
mailings com assuntos atuais de 
segurança da informação*;

Empresas de qualquer segmento de 
atuação com políticas de segurança 
em qualquer estágio de formatação;

Pessoas que utilizam meios 
tecnológicos para exercer qualquer 
função dentro de sua organização.

Análise de maturidade, 
gaps, vulnerabilidades 

e auditoria de senha 

Análise das 
métricas e escolha 

das ferramentas 

Definição de 
estratégia de 

abordagem 



Proteja seu negócio 
reduzindo riscos a 
seus colaboradores

O iBLISS CSA reduz os riscos ao negócio 
gerando engajamento e cultura de 
segurança no ambiente de trabalho. 
Assim, funcionários que interferem 
diariamente em processos de negócio 
podem ter maior conhecimento dos riscos 
e potenciais vulnerabilidades, e adotar 
uma postura de segurança para prevenir 
ataques, evitando prejuízos ao negócio.
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Análise de vulnerabilidade

Auditoria de senhas

Relatório de métricas

Phishing

Palestra

E-mail Marketing
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A iBLISS
Formada por especialistas certificados 
com mais de 10 anos de experiência, 
a iBLISS é uma consultoria focada em 
segurança de tecnologia. Sua missão é 
apoiar a maturidade e o gerenciamento 
de riscos de nossos clientes e contribuir 
para o crescimento do mercado brasileiro 
por meio de serviços especializados, 
pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Abordagem do contexto do negócio

+10 clientes das “100 mais” da Exame

Redução de custos com prevenção de 
incidentes e perdas

+50k ativos/mês gerenciados

Apoio à tomada de decisão com base em 
análise técnica, alinhamento à política 
corporativa e melhores práticas

+10 anos de experiência em projetos de 
segurança da informação

POSICIONAMENTO

EXPERIÊNCIA 
COMPROVADA

Rua Nestor Pestana, 30 cj 156
São Paulo – SP - Brasil

CEP: 01303-010

Entre em contato para conhecer nossos 
produtos e serviços

Acesse nosso site:
www.ibliss.com.br

FALE CONOSCO

Fone: (11) 3255-3926
Email: contato@ibliss.com.br


