PORTFÓLIO DE

SERVIÇOS

O primeiro e maior
consórcio de empresas
do Brasil focado em
LGPD, compliance,
segurança e
regulamentações.

A 5WS é o primeiro consórcio de empresas do Brasil focado na
adequação de regulamentações exigidas pelos mercados.
Entregamos compliance real, segurança efetiva, governança total e
todos os insumos legais/tecnológicos para sua empresa se manter
em compliance com as maiores regulamentações do mercado em
privacidade e segurança (LGPD, GDPR, CCPA, ISO, BACEN, PCI...).

SOBRE
NÓS

O consórcio é formado pela união de 8 empresas: 5WS Inteligência e
Compliance (administradora), Cerizze (apoio jurídico), DM11 (Hacker as a
Service), Innermetrix (gestão inteligente de pessoas), Núvoli (soluções em
nuvem), SEAT (soluções em totens), Ser Humano (cultura organizacional)
e a WCORE (tecnologia web e mobile.

Não somos uma empresa de tecnologia.
Não somos um escritório de advocacia.
Não somos um sistema.

Somos a união de empresas sólidas.

Reconhecidas.
Focadas na entrega com qualidade.
Dica: este portfólio é interativo, clique ou toque nos logos.

-- O que é LGPD?
LGPD é a sigla para designar a “Lei Geral de Proteção de Dados”, que tem
como finalidade normatizar a coleta, armazenamento e/ou tratamento de
dados pessoais no Brasil. Ela foi sancionada em 14 de agosto de 2018, é a Lei
número 13.709.
-- Quando a LGPD entrará em vigor?
Ela já está em vigor desde 18/09/2020.
-- A quem se aplica?
- Qualquer operação de tratamento realizada em território nacional.
- Atividade de fornecimento de bens ou serviços em território nacional.
- Dados das pessoas que tenham sido coletados em território nacional.
- Indivíduos localizados em território nacional.
-- E quem não cumprir a Lei?
- Risco de judicializações e prejuízo à imagem da empresa.
- Advertência, multa de até 2% do faturamento (até 50 milhões - art. 52) e
bloqueio do uso de dados.
-- Como chegarão até mim?
- Fiscalizações da ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados).
- Denúncias por funcionários, concorrentes ou oportunistas.

NOSSOS
S E RVIÇOS
PASSO 1

PASSO 2

PASSO 3

ANÁLISE

IMPLANTAÇÃO

MANUTENÇÃO

Levantamento de
fluxos de dados,
inventário
completo das
informações,
mapeamento de
processos, dados,
análise de não
conformidades.
Início da cultura
de proteção de
dados para os
colaboradores.

Implantação /
correção das
atividades técnicas
e jurídicas
identificadas no
Passo 1: segurança
da informação,
políticas,
documentos,
termos de aceite,
consentimento,
etc.

Gestão do
compliance LGPD,
apoio jurídico e
tecnológico
especializado,
auditorias
periódicas de
conformidade,
respostas e
pareceres oficiais à
ANPD e titulares
de dados.

3 passos simples para o compliance LGPD:
análise completa, implantação completa e manutenção completa.

NOSSOS
S E RVIÇOS
WORKSHOP

PRODUTO/SERVIÇO

FERRAMENTAS

PALESTRAS

COMPLIANCE

TOTENS, CLOUD

Aculturamento e
reforço das
normas e
obrigações
individuais de
todos os colaboradores através de
workshop
corporativo
educacional,
palestra,
treinamento,
endomarketing
e/ou EaD.

Adequação de
produtos e
serviços às regras
de Privacy by
Design para
refletir a
conformidade à
LGPD,
alavancando a
competitividade
de seu
produto/serviço.

Automação de
consentimento,
plataformas em
nuvem, softwares,
prevenção de
vazamentos, testes
de penetração
(pentest),
gerenciamento de
firewall e
endpoints.

CONSULTORIA

SEGURO

360º

PROTEÇÃO DE DADOS

Consultoria avulsa
para as empresas
cujo o compliance
LGPD está em
andamento ou já
concluído, seja por
outras empresas
ou por comitê
interno.

Coberturas contra
responsabilidade
civil por atos de
violação, violação
de privacidade,
processos LGPD,
processos GDPR,
processos
regulatórios,
multas e sanções
administrativas.

Todos os nossos
serviços são
independentes. As
contratações
podem ser feitas a
qualquer
momento,
individualmente.
Todos se
adequam aos seus
projetos e a
realidade de sua
empresa.

NOSSOS
S E RVIÇOS

R E G U L A M E N TA Ç Õ E S
INTERNACIONAIS

Time capacitado para trabalhar com as principais regulamentações
internacionais e normas de qualidade e segurança.

-- O que é Proteção Autoral?
Nos últimos anos empresas como Microsoft, Corel, Adobe e outras
intensificaram as ações de fiscalização contra o uso de softwares irregulares,
através da BSA (Business Software Alliance).
A BSA atua contra empresas de qualquer porte através de processos jurídicos
em segredo de justiça. Ela é embasada pelas Leis 9.609 (Lei do Software) e a
9.610 (Lei de Direitos Autorais).
O serviço de Proteção Autoral tem como objetivo proteger sua empresa
desse tipo de processo judicial e das pesadas multas envolvidas.
-- Quando essas Leis entrarão em vigor?
Elas já estão em vigor desde 19 de fevereiro de 1998.
-- A quem se aplica?
Toda empresa e/ou cidadão em território nacional.
-- E quem não cumprir a Lei?
- Prejuízo à imagem da empresa.
- Multa de até 3000 vezes o valor da obra (art. 103, da Lei 9.610).
-- Como chegarão até mim?
Denúncias anônimas, por funcionários, concorrentes ou oportunistas,
estimuladas por recompensas em dinheiro.

Auditoria

Compliance

Gestão

Apoio

Inventário
completo de
hardware e
software; relatório
de grau de
vulnerabilidade e
mensuração de
possíveis
punições.

Gestão total de
ativos de
tecnologia
seguindo padrões
internacionais
ITAM, incluindo
alertas de
instalações de
software.

Avaliação de
todos os
contratos atuais
com fornecedores
de software
evidenciando
possíveis erros na
forma de
licenciamento,
análise e
otimização.

A fim de
identificar
qualquer
irregularidade no
ato da perícia
visando a defesa
das garantias
legais e os
direitos
assegurados à
empresa.

Pós
crise

Estabelecimento de plano de
recuperação para a empresa
após o incidente, formação
de comitê de gerenciamento
de ativos, auditoria periódica.

NOSSOS
S E RVIÇOS

NOSSOS
S E RVIÇOS

Experiência, confiança, idoneidade
Os serviços de Proteção
Autoral são realizados por
Peritos Forenses em
tecnologia,
frequentemente
nomeados em diversos
tribunais de justiça do
Brasil, com mais de 15
anos de experiência em
auditoria de licenciamento
de software para
processos judiciais.

AINDA COMPÕEM O
NOSSO PORTFÓLIO
Segurança da
Informação
• Políticas de acesso (físico, lógico, remoto)

Governança de
T.I.

• Classificação e tratamento da informação

• Análise e estruturação de processos de
governança de T.I.

• Tratamento e resposta à incidentes (invasões,
vazamentos, vírus)

• (re)Desenho dos serviços de T.I. alinhados à
estratégia de negócios

• Normas ou procedimentos de backup, restore e
descarte de mídias

• Criação do catálogo de serviços (nível de
serviço, capacidade, continuidade e
disponibilidade)

• Teste de penetração em aplicações e sites web
(Pentest)
• Investigações
• Seguro contra incidentes de vazamento de
dados ou ataques

• Projeto para implantação do framework de
gestão de T.I.

Gestão de
antivírus e
ameaças

Encarregado
de dados
(DPO)

Passo 1
Análise

Ferramentas
Seguro
Proteção de
Dados

Gestão de
hardening
Monitoria e
proteção
contínua

Gestão de
patches

Workshop
Palestra
Produto e/ou
Serviço
compliance

Gestão de
Firewall

Gestão de
vulnerabilidades

Assessoria

Passo 2
Implantação
Passo 3
Manutenção

Teste de
penetração
web

Proteção
LGPD
GDPR
CCPA

Hacker as
a Service

Disparo de
phishing

Educação

Proteção
autoral

Quis
E-Learning
Certificação
Auditoria em
senhas

Avaliação de
risco
Criação de
políticas e
processos

Plano de
continuidade
do negócio

Teste de
penetração
físico
Engenharia
social

Avaliação de
maturidade

Avaliação de
conformidade

Implantação
de políticas e
processos

Auditoria de
Código

Análise de
vulnerabilidades

Auditoria
(padrão
forense)

Risco e
compliance

Minuto
seguro

Investigações

Teste de
penetração
rede

Palestras de
sensibilização

C O N T R AT E
AV U L S O

Relatório de
riscos

Plano diretor
de segurança
da
informação

Apoio
durante
diligência
oficial

Gestão total
de ativos em
T.I.
Pós crise
Compliance

Plano de
recuperação
de desastres

Menos papel.
Mais vida.
Pense antes
de imprimir.

Imagens gratuitas retiradas da internet.
As marcas apresentadas são de seus respectivos proprietários.
Material exclusivo protegido pela Lei de Proteção Autoral.

Para conhecer melhor nossos serviços, solicite uma
apresentação sem compromisso através do e-mail:

comercial@5ws.com.br

Matriz: Uberlândia - MG
Atendemos todo o Brasil, somos 100% digitais!
(34) 4141-8323

www.5ws.com.br

Unidades: Brasília - DF, Natal - RN e São Paulo - SP.
Em breve: São José dos Campos - SP

