


Fundada por profissionais com décadas de expertise corporativo e

tecnológico, nasce a WISEPLAN Planejamento, Tecnologia e

Compliance.

Oferecemos gestão holística e multinível em mapeamento e

controle dos processos, consultoria em normas e certificações

ISO, governança corporativa, gestão de serviços de TI e de

fornecedores com as melhores ferramentas Microsoft como

Dynamics 365 CRM, Azure, Share Point e Microsoft 365.

Quem Somos



Contribuir de forma empática em direcionamentos

estratégicos bem definidos através de alinhamento,

processos e ferramentas de geração de valor

aderentes às normas e melhores práticas gerando

controles, inovação e alto valor ao negócio.

Nossa Missão



Nossas soluções são baseadas nas melhores práticas

de planejamento, tecnologia, normas e certificações de

mercado.

Temos como premissa apoiar o planejamento das

organizações buscando entender de forma empática

suas necessidades, sugerindo e desenhando serviços

personalizados que atendam às suas demandas.

Por que WISEPLAN?



Indústria E-Commerce
Contact

Center/BPO
Datacenters Agronegócio

Construção Seguradoras Tecnologia da 

Informação

Setor PúblicoAviação Civil

Nosso Público

Atuação e expertise com empresas de pequeno, médio e grande porte, 

nacionais e multinacionais nos segmentos de:



1. 

PLANEJAMENTO 

E GOVERNANÇA 

4. 

ADEQUAÇÃO 

TISAX

2. 

SOLUÇÕES 

MICROSOFT E 

INFRAESTRUTURA 

DE TI 

3. 

COMPLIANCE 

E NORMAS ISO

5. 

SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO E 

LGPD

Nossos Serviços



1. Planejamento e Governança



Planejamento, Governança e Gestão

Assegurar que os investimentos são

aplicados com assertividade e

fornecendo retornos positivos, alta

disponibilidade e segurança das

informações, aderentes às melhores

práticas de normas, certificações e

governança.
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● Planejamento Estratégico Corporativo

● Planejamento de Orçamento de TI

● Gestão de Serviços de TI

● Gestão de Continuidade de Negócios

● Plano Diretor de TI

● Implantação de processos de Governança
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Adequação de processos baseados na ITIL

DESIGN 1

PADRÃO

DESIGN 2

CONTROLE

DESIGN 4

PREMIUM

DESIGN 3

COMPLETO

SERVICE DESK

GESTÃO DE INCIDENTES

CATÁLOGO DE SERVIÇOS

GESTÃO DE SLA

GESTÃO DE MUDANÇAS

GESTÃO DE PROBLEMAS

LIBERAÇÃO E TESTES

GESTÃO CONFIGURAÇÃO

GESTÃO DE CAPACIDADE

GESTÃO DISPONIBILIDADE

CONTINUIDADE SERVIÇO

GESTÃO DE SEGURANÇA

MÉTRICAS E KPI’S

GOVERNANÇA COBIT

CERTIFICAÇÃO ISO 20000

SERVIÇO DE TI
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2. Soluções Microsoft e 

Infraestrutura de TI



A Wiseplan é especialista em Dynamics 365 CRM, Azure e Share Point,

conectando seus dados e aplicando inteligência para impulsionar sua

transformação digital com a próxima geração de aplicativos de negócios na nuvem

confiável da Microsoft.

Soluções Microsoft

Crie fluxos de automação de Vendas e Marketing com o Dynamics 365 CRM e entregue 

resultados com excelência.

Overview Opportunity 

MS-Dynamics 365 CRM

Overview Lead 

MS-Dynamics 365 CRM

Overview Painel e Gráficos

MS-Dynamics 365 CRM
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Está interessado na postura de conformidade da sua organização? Se sim, você vai adorar o centro de conformidade e

segurança do Microsoft 365.

Ele fornece acesso fácil aos dados e ferramentas que você precisa gerenciar para as necessidades de segurança e

conformidade da sua organização, como um painel de score de conformidade à LGPD, GDPR, ISO 27001 e muito mais!

Soluções Microsoft02

Microsoft 365 Compliance CenterMicrosoft 365 Security Center



Soluções Microsoft02

4

O Microsoft 365 junta todo o poder do Office 365 + Atualização do Windows + Gerenciamento de Dispositivos
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Serviços de Datacenter

❑ Assessment: Sistemas lógicos e

físicos, gestão de TI e Facilities;

❑ Moving: Lógico, físico de sistemas e

equipamentos; Retrofit: Projetos,

instalações e reorganização de

ambientes críticos;

❑ Cabling / GPON: Projeto, instalação,

reestruturação e organização.

❑ DCIM: Data Center Infrastructure

Management. Monitoramento total da

infraestrutura de facilities, missão crítica;

❑ TFM: Essa tecnologia pode ser aplicada

em Data Centers, condomínios, escolas,

hospitais, shopping centers, entre outros;

❑ Controles Automatizados: RFID e QR

Code.

❑ A experiência de corpo técnico em missão

crítica, permitindo suportar a viabilidade de

negócios com projetos conceituais e

executivos, bem como a tomada de decisões

para ambiente de TI.

Infraestrutura de TI

Através da excelente parceria com a DATACRITICAL TI, trabalhamos com grande sinergia,

unindo o conhecimento e garantindo a adequação ideal para a TI do seu negócio através de

missão crítica e recuperação de desastres, plano de continuidade de negócio (DRP),

consolidação de ambientes, serviços de engenharia e automação de ambientes com

inteligência artificial.

Gerenciamento de 
Ambientes Críticos

Consultoria Especializada
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TelecomConectividade

❑ Links dedicados
❑ Link backup
❑ Link temporário
❑ Firewall
❑ Redes corporativas
❑ Monitoramento de redes
❑ Cloud Exchange
❑ Lan-2-Lan
❑ IX-Banda PTT

Datacenter

❑ Backup
❑ Colocation
❑ Servidor Dedicado
❑ Cloud Service
❑ Gerenciamento de Infra
❑ E-mail Marketing
❑ E-mail Corporativo
❑ Hospedagem

❑ PABX-IP

❑ PABX Callcenter

❑ VOIP

Infraestrutura de TI

Com 6 datacenters próprios no Brasil, a parceria com a TELIUM fortalece nossa vertical de

tecnologia e transformação digital através de soluções de infraestrutura e segurança da

informação em conectividade, datacenter e telecom.
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3. Compliance e Normas ISO



Pilares do Compliance03

Suporte a Alta Administração I

Avaliação dos Riscos II

Código de Conduta e 

Políticas de Compliance
III

Controles Internos IV

Comunicação e Treinamento V

Canais de DenúnciaVI

Investigação interna e 

medidas de remediação
VII

Due DiligenceVIII

IX Monitoramento e Auditoria



ISO 9001 
Gestão da 
Qualidade

ISO 20000 
Gestão de TI

ISO 27001 
Segurança da 
Informação

ISO 14001 
Gestão Ambiental

Portfólio de Consultoria em Normas ISO

ISO 27701
Técnicas de 

segurança para 
informações de 

privacidade

ISO 45001 
Saúde e 

Segurança 
Ocupacional

ISO 16001
Responsabilidade 

Social

ISO 15189
Laboratórios 

Clínicos

ISO 37001
Lei Anti Suborno

PROBARE
Maturidade de 

Gestão e Código de 
Ética

TISAX
Trusted Information 

Security Assessment 

Exchange 

Temos um amplo catálogo de consultoria em normas ISO garantindo um controle abrangente e de 

ponta a ponta aderente às melhores práticas internacionais
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CAMPANHAS DE 

CONSCIENTIZAÇÃO

REVISÃO DE PROCESSOS 

E POLÍTICAS

NORMAS E 

CERTIFICAÇÕES ISO

LGPD – LEI GERAL DE 

PROTEÇÃO DE DADOS

Processos e Auditoria03



4. Adequação TISAX



Adequação TISAX04

▪
As montadoras e seus fornecedores, bem como os

prestadores de serviços especiais relevantes, precisam

comprovar regularmente que atendem aos critérios

exigidos para segurança da informação do setor

automotivo.

▪
A base dessa comprovação é o catálogo de requisitos

VDA-ISA desenvolvido pela VDA, que se baseia em

aspectos e critérios essenciais da norma ISO 27001

internacionalmente reconhecida e também inclui catálogos

de critérios especiais para o setor automotivo, como

conectar terceiros e protótipo de proteção.



Acima disso, há um processo de testes e trocas bem estruturado.

Isso garante um alto grau de comparabilidade e transparência e,

assim, fortalece a confiança dos respectivos clientes, que,

portanto, exigem cada vez mais a conquista da etiqueta TISAX

correspondente.

A plataforma online TISAX permite que os participantes troquem

os dados da avaliação e, ao mesmo tempo, facilita o contato entre

os participantes.

A TISAX é patrocinada pela VDA e gerenciada pela Associação

ENX, que monitora a qualidade da implementação e os resultados

das avaliações.

Adequação TISAX – O que é? 04



PARCERIA ESTRATÉGICA

▪ Para garantir toda a aderência de compliance à

TISAX, contamos com uma sólida parceria de

uma das maiores certificadoras do mundo

homologada pela TISAX, a TüV NORD Brasil,

pertencente ao grupo alemão TüV NORD, fundada

em 1869 e presente em mais de 70 países.

NOSSA EQUIPE

▪ Profundos conhecimentos nos processos da ISO27001 

para adequação à TISAX

▪ Grande expertise de mais de 15 anos de projetos de 

implantação e manutenção de normas ISO  

▪ Equipe certificada de auditores líderes das normas ISO

▪ Metodologia de gestão de projetos híbrida ágil e PMI

Expertise 

ISO 27001

Parceria

TISAX Audit Povider

Tüv NORD
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Strategic Positioner

Adequação TISAX – Por que Wiseplan? 04



5. Segurança da Informação e LGPD



O nosso portfólio de Segurança da Informação contempla 

as seguintes soluções:

Certificação 

ISO 27001 

ISO 27701 

ISO 20000

PENTEST e 

Engenharia 

Social

Lei geral de 

proteção de 

Dados (LGPD)

Revisão de 

Políticas de 

segurança da 

informação

Treinamentos

Portfólio de Segurança da Informação05
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Lei Geral de 

Proteção de Dados 

(LGPD)

❑ Com o avanço da tecnologia, os países começaram a olhar com mais atenção a proteção de

dados no mundo.

❑ A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - 13.709/18, regulamenta a utilização e tratamento

de dados pessoais por qualquer pessoa ou empresa pública ou privada no Brasil, que em

linhas gerais, seu objetivo é construir, com base em princípios, processos que envolva a

utilização de dados pessoais, desde a solicitação de tais dados até o seu descarte.

❑ Workshops, Palestras e treinamentos sobre o entendimento e a importância da LGPD;

PENTEST e 

Engenharia Social

❑ A Wiseplan executa o assessment de segurança e PENTEST no ambiente de Tecnologia da

Informação para validação e garantia da segurança lógica aos ambientes de tecnologia

trazendo uma visão detalhada quanto às:

❑ Vulnerabilidades à métodos de ataque

❑ Processos que o expõem à riscos de segurança

❑ Vulnerabilidades do ambiente de rede, servidores e estações de trabalho

Portfólio de Segurança da Informação



Adequação à LGPD
Implantação do Sistema de Gestão de Proteção de Dados (SGPD)05

INÍCIO

FASE 1 

Assessment* e Preparação

FASE 4

Governança 

FASE 2 

Organização do Ambiente 

FASE 3

Desenvolvimento e Implantação

FASE 5

Melhoria Contínua

* Camadas Técnica e Processos
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Revisão de Políticas de 
segurança da 
informação

❑ Para manter a eficácia dos resultados e da boa governança, é fundamental que as

informações estejam atualizadas e os colaboradores estejam treinados e cientes das políticas

e da cultura organizacional.

❑ Pensando nisso, a Wiseplan oferece as seguintes soluções de apoio à sua organização:

▪ Levantamento de dados, processos internos, procedimentos, políticas, avaliação de riscos

dentre outros;

❑ Adequação e implantação dos processos de segurança da informação baseada nas normas:

▪ ISO 27001:2013 - Segurança da Informação

▪ ISO 27701:2019 – Segurança de Privacidade de Dados

▪ ISO 20000:2018 - Gestão de Serviços de TI

Portfólio de Segurança da Informação



Trajetórias para a melhoria da gestão



Indicadores de Governança

Linha 10

Linha 1

Linha 6

Linha 2

Linha 7

Linha 3

Linha 8

Linha 4

Linha 9

Linha 5
Planejamento 

Estratégico

Gestão 

Serviços de TI

Planejamento 

Budget de TI

Continuidade do 

negócio

Escritório de 

processos

Segurança da 

Informação

Normas e Certificações 

ISO

Soluções Microsoft

Adequação LGPD/SGPD

Gestão da Qualidade 

ISO 9001

Dynamics 

CRM Sales

Dynamics 

CRM 

Marketing

Field 

Service

HUB Vendas/ 

Atendimento

Azure e 

Hyper-V
Microsoft 

365

Security and

Compliance Office 365

Plano Diretor de TI

Gestão de Catálogo e 

Nível de Serviço

Gestão de Incidentes e 

Service Desk

Análise GAP e 

Melhoria Contínua

Virtualização e 

Cloud Services

ISO 20000

Gestão Serviços de TI

Análise de Impacto de 

Negócio (BIA)

Impacto de falha de 

componente e Funções 

Vitais de Negócio

Plano de Recuperação 

de Desastres (DRP)

Análise Capacidade e 

Serviços

Continuidade de 

Serviços

ISO 22301

Cont. Negócios

Organização do 

Ambiente

Desenvolver e 

Implantar as 

adequações

Implementar a 

Governança

Analisar e melhorar 

continuamente

ISO 45001

Saúde e Segurança
TISAX

Assessment

e Preparação

Estabelecer 

Iniciativas 

CAPEX/OPEX

Calcular iniciativas, 

indicadores 

financeiros e fluxo de 

caixa

Priorizar Projetos

Gestão e Controle 

CAPEX/OPEX

Revisar Proposta 

de Valor

Atualizar Plano de 

Negócios

Atualizar Mapa 

Organizacional

Mapa Estratégico

Plano de Ação

Métricas e KPI’s

ISO 37001

Anti Suborno

Share 

Point

Compreender 

Contexto da 

Organização

Mapear 

Processos de 

Negócio

Planejar 

Sistema de 

Gestão

Melhoria 

Contínua 

(PDCA)

Auditoria 

Interna

ISO 14001

Gestão Ambiental

ISO 27001

Seg. Informação
PROBARE

Modelagem 

Processos (AS-

IS/TO-BE)

Diagramação 

BPMN

Análise Cadeia 

de Valor (VSM)

Melhoria Contínua 

(PDCA)

Criação de Roadmap de 

Ações Críticas

Classificação de 

Armazenamento de 

Documentos (GED)

Consultoria de Segurança 

(Equiptos, Processos 

Ambientes e Sistemas)

PENTEST

Auditoria de Segurança 

(Equiptos, Processos 

Ambientes e Sistemas)

ISO 27701 

Privacidade Dados

Categorizar Custos

Nosso Portfólio Completo de Soluções



Com 6 datacenters próprios no Brasil, a parceria com a TELIUM fortalece nossa vertical

de tecnologia e transformação digital através de soluções de infraestrutura e segurança

da informação em conectividade, datacenter e telecom.

Especializada em serviços de missão crítica em Infraestrutura de TI, com centenas de

projetos nacionais e internacionais, a parceria com a DATACRITICAL TI fortalece nossa

preocupação com a capacidade, disponibilidade e continuidade de seu negócio, através

de movimentações físicas e lógicas de dados, retrofit, engenharia e automação de seu

datacenter.

Para garantir a conformidade total e as certificações ISO e na TISAX, temos a parceria

com uma das maiores certificadoras do mundo, a TüV NORD Brasil, pertencente ao

grupo alemão TüV NORD, fundado em 1869 e presente em mais de 70 países.

Parceria estratégica com a MICROSOFT para consultoria e treinamento soluções de

transformação digital e melhoria e administração do ambiente de tecnologia da

informação com Azure, Share Point, Microsoft 365 e no melhor CRM do mercado

(Dynamics 365).

Nossas Parcerias Estratégicas



Vamos planejar o seu sucesso!



Fale conosco! Estamos à disposição

/wiseplan

wiseplan.net.br

(11) 2193-3298

contato@wiseplan.net.br


