
CYBERSECURITY YOU CAN TRUST

Com mais de 30 anos de experiência no setor, a S21sec é o líder europeu de 
serviços de cibersegurança, com 500 especialistas em segurança e um MultiSOC 

global.

A S21sec responde às necessidades das organizações com uma cobertura 360º de 
todos os serviços de cibersegurança através da framework NIST, além de 

frameworks internacionais como MITRE ATT&CK e próprias.

Prestamos uma cibersegurança proativa com uma forte mentalidade de segurança 
ofensiva para IT / OT e Cloud, graças às capacidades da nossa unidade de CTIU 

(Counter Threat Intelligence Unit).

ADAPTAMO-NOS CONTINUAMENTE ÀS TENDÊNCIAS E
NECESSIDADES DE NEGÓCIO DOS NOSSOS CLIENTES

Abordagem 
empresarial e
 baseada no
risco para a

cibersegurança.

Cibersegurança 
proativa

impulsada pelas 
capacidades da 
unidade CTIU.

Modelos de
serviço recorrentes e 

adaptativos.

Especialistas em 
transformação digital 

e cibersegurança 
estratégica.



UMA ABORDAGEM ÚNICA

PORTEFÓLIO 360

Serviços proativos de cibersegurança 
orientados ao negócio

PORTEFÓLIO DA S21SEC PARA IT / OT E CLOUD

Fornecemos recomendações e 
melhorias contínuas, minimizando 
riscos e melhorando a postura e a 
estratégia de segurança em toda a 
jornada de cibersegurança e 
transformação dos negócios dos 
nossos clientes.

SERVIÇOS DE ADVISORY
Avaliamos, aconselhamos e projetamos a 
sua jornada de cibersegurança,
minimizando os riscos com uma 
mentalidade proativa para TI/OT e CLOUD.

ADVANCED THREAT INTELLIGENCE
Importância do Enriquecimento de Ameaças com
Intelligence para alimentar todos os serviços do 
portefólio e promover cibersegurança proativa.

INFRAESTRUTURA DE CIBERSEGURANÇA
Uma vez definida a estratégia, implementamos, 
operamos e apoiamos todas as necessidades 
em todos os ambientes.

MANAGED DETECTION & RESPONSE
O nosso serviço de monitorização e resposta 
inteligente e granular marca a diferença no 
setor da cibersegurança.

TESTAR, ADAPTAR E PREVENIR
Ameaças alimentadas pela nossa unidade de 
Cyber     Threat Intelligence para adicionar 
contexto e informações acionáveis.
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TOP 5 PURE PLAYER EUROPEU DE 
CIBERSEGURANÇA

DESEJA MAIS INFORMAÇÃO?

- Foco exclusivo em Cibersegurança

- Conhecimento vasto em Cloud e

  Transformação Digital

- Cibersegurança em infraestruturas

  críticas

Visite a nossa página web onde encontrará 
todos os nossos serviços, bem como as 
últimas noticias e eventos da S21sec e do setor.
www.s21sec.com 


