
Use a Segurança da Informação para oferecer 
confiança e credibilidade aos seus clientes. 
Proteja os dados deles!

A Clavis oferece serviços abrangentes 
para sua organização se certificar e 
manter a conformidade com o PCI 
DSS.          

Avalie seu status de segurança. A Clavis pode indicar as 
vulnerabilidades tecnológicas e processuais da sua organização, 
com atividades que vão desde o apoio ao preenchimento do 
questionário de auto-avaliação (SAQ) até a validação das 
evidências de conformidade ao PCI.

DeseDesenvolva um plano para a conformidade ao PCI DSS. A Clavis 
vai analisar cada um dos processos e tecnologias que transmite, 
armazena e processa dados de cartão de crédito, e as pessoas 
que os utilizam, para identificar as lacunas em relação aos 
requisitos do PCI DSS. Além disso, a Clavis vai agrupar as 
atividades preventivas e corretivas em um Plano de Ações que 
reduz o escopo da certificação, os custos com tecnologias e o 
esesforço das pessoas envolvidas nos processos operacionais 
necessários para se alcançar a conformidade ao padrão PCI DSS.

Informe, treine e conscientize sua equipe a respeito da 
importância da conformidade. A Clavis atua, em conjunto com a 
equipe interna da sua empresa, na execução do Plano de Ações. 
Enquanto a equipe Normativa da Clavis redige documentos, 
treina e conscientiza pessoas, a equipe Técnica atua na 
prevenção de vulnerabilidades tecnológicas e na monitoração e 
prevenção de incidentes no ambiente operacional.

O PCI DSS (Padrão de Segurança de Dados da Indústria de Cartões de Pagamento, em português), é um padrão 
de segurança que objetiva evitar fraudes com dados de cartões de crédito e débito. A conformidade ao PCI DSS 
é requerida de qualquer organização que transmita, processe ou armazene tais dados. Organizações que 
atendem os doze requisitos do PCI DSS transmitem respeito e confiança aos seus clientes, diretos e indiretos, 
enquanto evitam vazamentos de dados que poderiam trazer milhões de dólares em multas e custos de 
remediação e danos duradouros em suas marcas.
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Saiba mais em: www.clavis.com.br

Entre em contato através
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(21) 2210-6061
(11) 2450-7805

  • Monitoração do ambiente. Utilização do 
serviço Octopus para monitorar, identificar e 
prevenir incidentes de segurança da informação 
nas soluções e tecnologias que armazenam, 
processam e transmitem dados de cartão de 
crédito, sem custo de licenciamento.

  • Testes de invasão. Simulação de ataques, 
internos e externos, às aplicações e tecnologias 
que armazenam, processam e transmitem dados 
de cartão de crédito, incluindo as  aplicações Web 
e os Apps disponíveis ao público em geral.

  • Treinamento e Conscientização. Treinamento 
prático (para os técnicos) nos procedimentos 
operacionais e, atividades de conscientização 
desenvolvidas para cada público específico dentro 
da empresa, incluindo atividades lúdicas e 
evidências de participação.

Por ser um provedor completo de segurança, 
a Clavis oferece soluções únicas que reduzem 
o esforço administrativo das equipes técnicas 
e o custo com licenciamento de ferramentas:

 • Análise da situação atual. Gap analysis de 
tecnologias, processos e pessoas utilizando 
material oficial PCI DSS. 

  • Consultoria para a redução do escopo ao 
mínimo necessário. Não é preciso certificar a 
empresa inteira, apenas os setores, processos e 
tecnologias que interagem com dados do cartão.

  • Plano de ações. Redução do escopo, 
priorização e sequenciamento das atividades e, 
aproveitamento das tecnologias e processos 
vigentes para conformidade.

  • Normas e Procedimentos. Criação de políticas, 
normas, procedimentos, formulários, listas de 
verificação e modelos exigidos pela cadeia de 
custódia de evidências do PCI DSS.

  • Gestão de vulnerabilidades. Utilização do 
serviço BART para identificar, corrigir e prevenir 
vulnerabilidades tecnológicas, sem custo de 
licenciamento com solução tecnológica.

  • Análise de Segurança de Aplicações. Análise do 
código das aplicações desenvolvidas 
internamente, conforme o padrão internacional 
OWASP Top 10. 
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