
GlobalSuite® 
GRC Plus
Uma solução é um problema a menos
Gestão de riscos, segurança, continuidade, auditoria e 
cumprimento: cuidamos para fortalecer o seu negócio, 
enquanto você se dedica a torná-lo maior

O que é GlobalSuite®?

FICHA DO PRODUTO

É uma solução de GRC que otimiza a 
gestão de riscos, segurança, 
continuidade, auditoria e compliance do 
seu negócio.
A GlobalSuite® automatiza, configura e 
monitora cada processo, garantindo que 
tudo seja feito corretamente.

O que você pode fazer com 
GlobalSuite® GRC Plus?

Com o GlobalSuite® GRC Plus você poderá 
otimizar a gestão do seu sistema GRC, 
deixando para trás os métodos manuais que 
reduzem a eficácia da sua equipe. Dedique 
seu tempo ao que é realmente importante e 
nós cuidamos do GRC:

• Configuração de metodologias 
personalizadas, catálogos e 
requisitos de conformidade.

• Automação para evitar erros e reduzir o 
tempo em processos e tarefas.

• Rastreabilidade completa entre 
gestores, análises, planos, 
controles etc.

• Monitoramento de objetivos e indicadores 
para um acompanhamento completo.

Principais características

Governo
• Definição dos objetivos do negócio.
• Análise SWOT.
• Avaliação de custos.
• Mapa estratégico interativo de 

objetivos.
• Visualização detalhada por áreas ou 

serviços.
• Relatórios personalizados.

Riscos
• Análise de risco adaptável a 

qualquer metodologia.
• Avaliação de riscos, mapas e 

painéis.
• Plano de tratamento e 

gerenciamento de riscos com fluxos 
de trabalho.

• Questionários de risco e controle.
• Definição e acompanhamento de KRIs.
• Dados históricos ilimitados.

Cumprimento
• Catálogos de regulamentos pré-

carregados.
• Análise GAP.
• Plano de adaptação automática
• Evidência de conformidade centralizada.
• Questionários de Conformidade.
• Comparações entre períodos.
• Histórico de conformidade.

Auditoria
• Integração da auditoria com riscos e 

conformidade.

• Planejamento de auditoria e rastreabilidade.

• Gestão de equipes de auditoria.

• Cálculo automático dos ciclos de auditoria

• .Personalização de papéis de trabalho.

• Acompanhamento de descobertas.

• Configuração e parametrização.

Segurança e Continuidade
• Gerenciamento de incidentes personalizável 

com fluxos de trabalho.
• Avaliação de riscos de segurança em tempo 

real.
• Análise de Impacto nos Negócios (BIA).
• Comitês de Decisão e Gestão de Crise.
• Documentação dos Planos de Continuidade.
• Elaboração e execução de programa de 

teste.
• Gerenciamento de crises em tempo real.
• Gestão de Crise em tempo real.

Relatórios e Gestão de Documentos
• Métricas e indicadores configuráveis.
• Gestor de documentos.
• Modelos de relatórios ilimitados.
• Relatórios específicos.
• Integração com Power BI.

MAPA DE CALORESTRATÉGIAS



Otimização e benefícios

TEMPO
Economia de tempo com 
avaliação de processos e 
duplicidade de esforços

CUSTOS
Retorno sobre o 
investimento (ROI).

RENDIMENTO ANUAL
Eficiência de recursos. 
Elaboração de 
relatórios.

40% 314% 50%

Entre em contato com nossos representantes para 
solicitar mais informações, uma demonstração do 
nosso produto ou um teste gratuito do software.

T    +34 911 883 659

E     comercial@globalsuitesolutions.com

W www.globalsuitesolutions.com

Por que GlobalSuite®?

Porque somos uma solução 
adaptável às necessidades 
de cada organização.
Com nossos projetos-chave 
na mão, o cliente recebe um 
ambiente pronto para 
começar a trabalhar.

Porque aplicamos a 
globalidade ao mercado local.

Estamos preparados para 
qualquer estrutura, regra, 
regulamento ou legislação.

Porque oferecemos 
acompanhamento e 
suporte consultivo
A nossa equipe 
especializada irá ajudá-lo a 
manter e gerir os seus 
sistemas de gestão.

Porque somos 
multi-idioma.

Disponível em diferentes 
idiomas e pronto para ser 
traduzido para qualquer 
idioma.

Porque contamos com 
um GRC modular.

Oferecemos módulos para 
áreas específicas ou 
abrangentes para toda a 
organização.

Porque garantimos 
segurança, privacidade e 
continuidade.
Certificados em ISO 27001,
ISO 22301, ISO 20000, ISO 
37001, ISO 9001 e UNE 19601.
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E o melhor: Tudo pronto para começar
Nossa plataforma GlobalSuite® GRC Plus conta 
com uma série de soluções pré-configuradas
para marcos a nível global, regional e local.

Você poderá começar a trabalhar desde o 
primeiro dia, sem ter que investir tempo 
carregando catálogos de cumprimentos, 
catálogos de riscos e controles ou metodologias. 
Tudo está preparado para otimizar tempo e 
permitir que você se concentre no mais 
importante: seus objetivos e seus processos.
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