


QUEM SOMOS
Fundada por profissionais com décadas de

expertise corporativa e tecnológica, 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, segurança da

informação, gestão de serviços de TI e de

fornecedores com as melhores ferramentas

Microsoft como Azure, Share Point e

Microsoft 365.



NOSSA BASE



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.

PORQUE WISEPLAN?



COMO TORNAR SUA EMPRESA 
MAIS SEGURA?

Contratando a WISEPLAN você contará com uma equipe multidisciplinar com

visão 360º composta por advogados, técnicos em segurança da informação,

auditores e certificadores especialistas em ISO 27001 e 27701 focados na adequação

de processos, adequação jurídica e adequação técnica do seu negócio.

Preparamos sua empresa para proteger a privacidade e garantir a 

confiança dos seus clientes, funcionários e fornecedores!

ADEQUAÇÃO 
JURÍDICA

ADEQUAÇÃO
TÉCNICA

ADEQUAÇÃO 
DE 

PROCESSOS



QUAL O NECESSIDADE DO 
SEU NEGÓCIO?

Estamos preparados para te atender

PLANEJAMENTO E 
GOVERNANÇA

▪ 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

Ferramentas para apoio a gestão de 
conformidade da organização:

Centro de conformidade e segurança 
Microsoft 365

▪ Gerenciamento de Identidades
▪ Gerenciamento de dispositivos e 

aplicativos
▪ Produtividade e colaboração moderna
▪ Governança de dados e proteção da 

informação
▪ Painel de score de conformidade a LGPD, 

GDPR, ISO 27001

SOLUÇÕES MICROSOFT E 
INFRAESTRUTURA DE TI 

COMPLIANCE E NORMAS ISO

Amplo catálogo de consultoria em normas 
ISO garantindo controle abrangente e 
aderente às melhores práticas. 

ISO 9001  - Gestão da Qualidade

ISO 20000  - Gestão de TI

ISO 27001 - Segurança da Informação

ISO 27701 - Técnicas de segurança para 
informações de privacidade

ISO 45001  - Saúde e Segurança Ocupacional



QUAL O NECESSIDADE DO 
SEU NEGÓCIO?

Estamos preparados para te atender

ADEQUAÇÃO TISAX

A Wiseplan é a única consultoria 100% 
brasileira especializada em análise e 
adequação da TISAX.

Alinhamento dos processos de segurança da 
informação de sua organização conforme as 
regras de segurança da informação das 
montadoras de veículos alemãs.

▪ Expertise ISO 27001
▪ Parceria TISAX Audit Povider e Tüv NORD
▪ Metodologia Projetos Ágil e PMI

O  portfólio de Segurança da Informação 
Wiseplan contempla as seguintes soluções:

▪ Assessment de segurança e PENTEST.
▪ Vulnerabilidades à métodos de ataque.
▪ Processos que o expõem à riscos de 

segurança.
▪ Vulnerabilidades do ambiente de rede, 

servidores e estações de trabalho.
▪ Revisão de Políticas de segurança da 

informação.
▪ Adequação e implantação dos processos 

de segurança da informação baseada nas 
normas ISO.

SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO E LGPD

WISECONNECTION HR
A WISEPLAN une seu amplo portfolio de 
soluções, conhecimento, treinamentos e 
parcerias para conectar os profissionais às 
melhores organizações do Brasil.:

▪ Recrutamento e Seleção

▪ Alocação de profissionais

▪ Banco de talentos

▪ Revisão de politicas e campanhas de 

conscientização

▪ Formação e treinamento



COMO FAZEMOS?

Assessment 
e preparação

Organização do 
ambiente

Desenvolvimento 
e Implantação

Governança

Melhoria continua
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Nossos 
diferenciais

+
Mais de 15 anos de EXPERIÊNCIA  

+

SOLUÇÕES INTEGRADAS: TI, processos e direito digital

+
CERTIFICAÇÕES E NORMAS ISO – Consultores certificados 
para adequação e auditoria de normas ISO como 9001, 
20000, 27001, 14001, entre outras.

+ JURÍDICO – Projeto com acompanhamento de advogado 
especialista nas leis e normas.

+ TECNOLOGIA – Técnicos de sistemas especialista em segurança da 
informação com ferramentas voltadas para proteção do negócio.

+

Foco na QUALIDADE – projetos exclusivos, com 
processos,  fluxos, ferramentas  e profissionais 
dedicados.



O que você ganha 
contratando a WISEPLAN?

+ Visão externa, fora da caixa

+ Reestruturação de processos

+ Aumento de produtividade

+ Eficiência em custos

+ Gestão mais eficiente

+ Desenvolvimento sustentável

+ Enxergar o futuro

+ Busca por resultados

Criamos métodos que proporcionam a estruturação do 
crescimento através de alicerces sólidos.

+ Investimentos certeiros

+ Confiança + Cumprimento de leis e normas+ Gestão de risco



NOSSOS PARCEIROS



ALGUNS DOS NOSSOS CLIENTES



VAMOS PROTEGER O 
SEU NEGÓCIO?
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OBRIGADA!

www.wiseplan.net.br

edilaine.oliveira@wiseplan.net.br

/wiseplan

Edilaine Oliveira

(11) 98134-1577 

https://www.wiseplan.net.br/
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