
NOALCANCE DAS

MELHORES PRÁTICAS



A Attik é uma empresa especializada em Compliance, 

Gerenciamento de Riscos e Tecnologia e Segurança da 

Informação, que atua com responsabilidade social na entrega 

dos serviços, buscando superar as expectativas  e a satisfação 

dos nossos clientes e parceiros.

Quem somos

Nosso Foco
Reduzir o nível de incerteza dos projetos de implementação de melhores práticas e 

regulamentos legais, trazendo uma metodologia própria que promove a percepção e 

a agregação de valores ao negócio, proporcionando maior harmonia entre os 

envolvidos e maximizando os resultados.



PORTFÓLIO 
DE SERVIÇOS

Consultoria Normas ISO

▪ 27001 – Segurança da Informação;

▪ 22301 – Continuidade de Negócio;

▪ 20000 – Gestão de Serviços (TI);

▪ 9001 – Gestão da Qualidade.

Consultoria especializada 1
Tecnologia e Segurança da 

Informação, Privacidade de Dados 

e Gestão de Riscos. 

Cybersecurity 2
Adoção segura de Cloud, 

Inteligência Artificial, Big Data 

entre outros. Trazendo proteção 

ao negócio.

Privacidade dos dados 3
Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD - Lei 13.709). Abrange a 

todos.

4

Gestão de Riscos
Implementação/Melhoria da Gestão 

de Riscos.

5

Treinamento e Capacitação
Qualificação e Desenvolvimento das 

Habilidades e Competências que 

somam com os resultados.

6



CONSULTORIA ESPECIALIZADA

A Attik desenvolve projetos e serviços de 

consultoria personalizados de acordo com as 

melhores práticas e normas que regem o 

mercado.

Com foco na governança, a Attik é 

especializada em projetos de Tecnologia e 

Segurança da Informação, abrangendo um amplo 

escopo que envolve: Privacidade de Dados, 

Gestão de Riscos, Regulamentações específicas, 

Melhores Práticas, entre outros.
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A Attik desenvolve e implementa melhores práticas de 

Cybersecurity para empresas de diversos setores da economia. 

Este contexto envolve: Política de Segurança, Gerenciamento 

de Riscos, Respostas a Incidentes, estratégia de 

Continuidade de Negócio. Além de práticas que facilitam a 

adoção segura de novas tecnologias tais como: Cloud 

Computing, Inteligência Artificial, Big Data, entre diversas 

outras.

A inovação alinhada com a proteção do negócio, cobrindo os 

requisitos de conformidade com regulamentações diversas, 

como a resolução 4.658 do BACEN, aplicável às Instituições 

reguladas pelo Banco Central do Brasil.
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A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi criada para regulamentar as circunstâncias 

que podem haver tratamento de dados pessoais, impondo as condições para que ocorra de 

forma consciente e responsável.

É também uma oportunidade para diferencial competitivo,

já que além de evitar possíveis sanções, que podem

chegar a R$ 50 milhões por incidente, o compliance

pode trazer um reforço à imagem da Organização.

A adequação exige mudanças que envolvem aspectos:

jurídicos, processos, tecnológicos, segurança da

informação, governança de dados e privacidade.

PRIVACIDADE DOS DADOS3

LGPD



As certificações em normas da ISO oferecem vantagens competitivas e melhoria 

operacionais, corrigindo erros, reduzindo custos e melhorando processos 

ineficientes. Todos ganham com isso: empresa, colaboradores e clientes. 

O propósito é melhorar o desempenho organizacional, com foco nos negócios que pode 

ser de qualquer porte ou segmento de atuação. 

A Attik abrange a implementação nas normas ISO/IEC 20000, 22301, 27001 e ISO 9001. 

Tudo de forma modular e integrada.

CERTIFICAÇÃO ISO4

Projetos assim, geralmente envolvem as etapas de:

▪ Gerenciamento do projeto;

▪ Capacitação;

▪ Análise de GAP;

▪ Análise de Riscos;

▪ Elaboração da documentação exigida; 

▪ Auditoria interna.



▪ Análise dos riscos conforme o nível de relevância das áreas e processos;

▪ Classificação do impacto e probabilidade de ocorrência;

▪ Tratamento (Mitigar, Compartilhar, Evitar, Aceitar ou Eliminar a fonte);

▪ Controle do risco residual;

▪ Implementação de controles;

▪ Entre diversas outras.

Gerenciamento de risco é uma atividade alinhada com as

melhores práticas do mercado, políticas e metodologias,

que possibilitam definir a melhor estratégia e gestão dos

limites de riscos aceitáveis. Somente com um processo

bem estrutura podemos nos preparar e até nos antecipar

a eventos que podem ser danosos.

Disponível e Acessível a todas as Organizações,

disponibilizamos o software Attik GRC, que permite:
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Ter uma equipe capacitada reflete diretamente no alcance dos objetivos do negócio.

Dispomos de treinamentos especializados nas modalidades Presencial e Online.

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO6

Podemos atuar na estratégia de treinamento e

capacitação de colaboradores e parceiros a fim de

preparar a todos para melhoria contínua dos processos,

proporcionando certificações ISO, compliance com

regulamentação e legislações e aumentando os

resultados do negócio.



K2SO
https://k2so.com.br/

ÊxitoTI
https://http://itexito.com/

Global Web
https://www.globalwebcorp.com.br/

PRINCIPAIS CLIENTES



attik@attik.com.br 
+55 61  4104 1180
www.attik.com.br


