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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

No passado existiam duas rotas principais para obter a ISO 27001 e ISO 22301. Juntar a documentação e 

informação necessária a partir de uma variedade de fontes, ou contratar um consultor para lhe guiar pelo 

processo. A primeira opção era a mais barata, mas frequentemente terminava em fracasso. A última era mais 

cara e resultava em conhecimento e expertise valiosas obtidas com o processo não sendo retidas no negócio. 

Agora o cenário da implementação da ISO 27001 e ISO 22301 mudou em termos fundamentais. Ferramentas 

online customizadas agora municiam os gestores de TI ou segurança com informações de alta qualidade e 

conselhos que eles precisam, tudo em um só lugar. Isto reduz dramaticamente os custos de implementação, 

ao mesmo tempo assegurando que o projeto seja concluído de forma rápida e eficaz. 

Os benefícios que estas ferramentas trazem (grande redução de custos quando comparadas com a contração 

de consultores, modelos de documentos de alta qualidade prontos para uso, retenção do conhecimento no 

negócio, orientação passo a passo e comunidade de apoio) tornam esta abordagem para a implementação da 

ISO 27001 e ISO 22301 uma opção atrativa.  

2. INTRODUÇÃO 
 

As ferramentas disponíveis para ajudar um negócio a implementar a ISO 27001 e ISO 22301 deram um 

grande salto a frente, ao ponto de elas tornarem a necessidade por um consultor quase uma coisa do passado. 

Escolher a abordagem faça você mesmo não mais coloca o projeto em risco de falhas. De fato, é agora uma 

das mais fáceis, mais econômicas opções disponíveis. Neste artigo nós olharemos cada opção em mais 

detalhes, fornecendo uma comparação fácil para a tomada de decisão. Primeiro vamos dar uma olhada nas 

abordagens antigas.
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3. AS ABORDAGENS ANTIGAS PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DA ISO 27001 E ISO 22301 
 

No passado haviam efetivamente duas opções disponíveis: uma busca intensa na Internet para juntar toda a 

informação e documentação necessária para conduzir um projeto de implementação; ou contratar um 

consultor para vir ao negócio para ajudar a dar todos os passos necessários. 

1. Tentar a implementação sem apoio 

No passado, sem as novas ferramentas e plataformas que temos hoje, tentar coletar toda a informação 

necessária, a partir de uma variedade de fontes online, era uma tarefa onerosa. E uma que não garantia 

resultados consistentes e de alta qualidade. Esta abordagem apresentava inúmeros problemas:  

 Documentos de baixa qualidade – Sem uma única fonte confiável para modelos de documentos, 

as pessoas tinham que procurar em uma variedade de fontes online e se esforçar para encontrar 

documentos de alta qualidade e consistentemente formatados que atendessem suas necessidades. 

 Sem orientação para a implementação – Sem uma estrutura clara e plano para a 

implementação da ISO 27001 e ISO 22301, um projeto pode sair do controle e tornar-se caro demais. 

 Sem apoio se um projeto ficar empacado – Projetos de implementação podem ser 

desafiadores, então existe uma boa chance de que em algum ponto uma ajuda será necessária. As 

respostas podem ser encontradas em vários fóruns na Internet, mas isto frequentemente significa 

depender de conselhos de credibilidade incerta.  

 Consome tempo – Quando não se tem certeza de como exatamente fazer alguma coisa, tudo leva 

mais tempo do que o antecipado. Assim, embora não existam custos óbvios, tal como pagamento 

para um consultor, o processo ainda pode se tornar muito caro (apenas pense no valor do tempo). 

E, finalmente, pode ser uma opção frustrante; não saber o que fazer a seguir, ou mesmo por onde começar e 

nunca ter certeza se os documentos estão corretos. E fazendo tudo sem apoio durante o processo.  

2. Contratar um consultor 

Contratar um especialista, com experiência em implementações da ISO 27001 e ISO 22301, irá ajudar a 

concluir o trabalho. Contudo, consultores não são baratos, então esta é uma opção cara.  

E com o surgimento de novas ferramentas online que reduziram dramaticamente o custo de implementação 

(primariamente por excluírem a necessidade de consultores), a relação custo-benefício começa a parecer 

menos atrativa. Os problemas com esta opção são:  
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 Consultores são caros – Este é o tempo de um especialista fatura refletirá isso. E com a 

quantidade de tempo requerido para um projeto de implementação típico, esta conta pode 

facilmente ir às alturas.  

 Sem transferência de conhecimento – Um consultor pode ajudar um negócio a implementar a 

ISO 27001 e ISO 22301 mais rápido (embora como o progresso ainda é responsabilidade da 

organização, não existe garantia). Contudo, quando aquele consultor parte ele leva o conhecimento e 

a expertise com ele. O consultor tem pouco incentivo para passar a diante seu conhecimento porque 

este é o seu modelo de negócio; ele quer ser necessário mais adiante. é muito melhor que o 

conhecimento base para o processo de certificação da ISO 27001 e ISO 22301 permaneça firmemente 

dentro da organização. 

 Sem garantia de certificação – Nenhum consultor, por mais experiente que seja, pode prometer 

a certificação na ISO 27001 / ISO 22301. O que é frequentemente esquecido ao se contratar um 

consultor é que, embora eles ofereçam uma orientação pelo processo, eles estão lá apenas para 

aconselhar. O sucesso da implementação e certificação permanece nas mãos do negócio. 

Este artigo não é sobre criticar o trabalho de consultores. Existem muitos consultores experientes e eficientes 

que virão para um negócio e o ajudarão através de todo o processo de preparação para a obtenção da 

certificação. 

Contudo, o argumento posto aqui é de que hoje em dia um organização proativa pode fazer o trabalho por 

uma fração do custo de contratar estes especialistas. Embora não seja uma solução do tipo "bala de prata", as 

novas ferramentas online oferecem uma eficaz alternativa de escolha.  

 

4. COMO FERRAMENTAS ONLINE PODEM 

AJUDAR COM A ISO 27001 E ISO 22301 
 

Primeiramente, o que são estas ferramentas? Elas são serviços online que fornecem todos os modelos de 

documentação e conselhos necessários para implementar a ISO 27001 e ISO 22301. A ideia por trás destes 

serviços é permitir a implementação sem a necessidade de um consultor. 

Esta abordagem não será para todos e não é uma varinha mágica. De fato, nenhuma das soluções disponíveis 

irá eliminar todo o trabalho duro. Mas ferramentas online realmente proveem a habilidade para completar 

com sucesso um projeto de implementação com muito menos complicações, stress e custo.  

Então, o que ferramentas online deveriam oferecer? 

A informação necessária – As melhores ferramentas online deveriam prover um grande banco de 

recursos, modelos, conselhos e apoio (todos focados em ajudar com a implementação). Ao evitar a 

necessidade de procurar pela informação, isto pode economizar uma grande quantidade de tempo e 

complicações. 

Ajuda quando necessário – Exceto para pessoas experientes na implementação da ISO 27001 e ISO 

22301, alguma orientação provavelmente será necessária. Estas ferramentas deveriam realizar muitas das 

funções de um consultor, percorrendo o processo passo a passo de forma similar (até mesmo provendo 

suporte personalizado ao vivo com um especialista). Não é o mesmo que ter um consultor sentado em seu 

escritório, mas as ferramentas deveriam prover todo o suporte necessário (e, mais importante, quando 

necessário). 
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Nenhuma qualificação em ISO 27001 ou ISO 22301 requerida– O processo deveria ser projetado 

para levar mesmo um iniciante do início ao final de um projeto de implementação. Isto significa que não é 

necessária qualificação prévia da ISO 27001 ou ISO 22301 para entender tudo (embora ter estas qualificações 

ajude em muito). Com uma abordagem lógica e motivação suficiente o processo estruturado deveria ser fácil 

de seguir. 

Modelos de documento prontos para uso – Acesso a todos os modelos necessários para a 

implementação da ISO 27001 e/ou ISO 22301 é uma grande vantagem. Serviços online deveriam prover 

modelos que em sua maior parte estão completo (ao mesmo tempo em que oferecem a flexibilidade para 

serem adaptados as necessidades específicas da organização). 

Comunidade de apoio – Durante um projeto de implementação é muito útil ser capaz de se comunicar 

com especialistas, mas também com outras pessoas na mesma situação. Boas ferramentas online deveriam 

permitir conversas com especialistas mas também com seus pares em processos de implementação, 

permitindo que ideias possam ser compartilhadas e ajuda vital seja encontrada. 

Ferramentas adicionais – Além de orientações, modelos de documentos e serviço de apoio, os melhores 

sites também oferecem algumas ferramentas úteis para ajudar com a tomada de decisão em assuntos chave. 

Por exemplo, ferramentas para ajudar a determinar o que especificamente é necessário para a 

implementação, quais documentos e informações requeridas estão faltando e quanto tempo um projeto pode 

durar. 

 

5. QUAL SOLUÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO É A 

MELHOR PARA VOCÊ? 

O caminho que você toma para a implementação da ISO 27001 e ISO 22301 depende de sua situação única. 

Para ajudar você a decidir qual abordagem é a melhor para você, aqui está um guia rápido para suas opções: 

Contratar um consultor: 

 Se o tempo é uma grande preocupação para você. Contratar um consultor ajudará você  a atingir o 

sucesso em curto espaço de tempo.  

 Se você não tem pessoal que possa alocar tempo para o projeto de implementação. Um consultor 

pode atuar como esta pessoa.  

 Se custo não é sua principal preocupação. 

 Se você está certo de que conseguir um consultor de alto nível é a melhor forma de adicionar valor ao 

projeto. 

Faça você mesmo sem apoio: 

 Se você tem muito tempo para investir no projeto. 

 Se você não tem fundos suficientes ou seu orçamento é próximo a zero. 

 Se o escopo do seu projeto é muito restrito, de outra forma ele pode ficar complicado. 

 Se você já tem pessoal na organização que está familiarizado com os tópicos ISO 27001 ou ISO 

22301. 

Uso de ferramentas online: 

 Quando você precisa implementar rapidamente.  
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 Se o escopo do seu projeto é amplo ou envolve vários processos. 

 Se a experiência e o conhecimento internos sobre os assuntos são baixos. 

 Se você tem algum tempo para se dedicar mas não quer que as rotinas diárias de todos sofram 

grandes impactos. 

 Se o seu orçamento é baixo. 

 Se você quer que o conhecimento da implementação da ISO 27001 e ISO 22301 seja retido na 

organização.  
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6. CONCLUSÃO
 

 

Onde antes a mais provável rota para uma implementação com sucesso da ISO 27001 e ISO 22301 era 

contratar um consultor, as opções disponíveis para você agora se expandiram. Ao invés de ter de localizar 

toda a informação que você precisa a partir de uma variedade de fontes online, você pode agora usar serviços 

online dedicados e comprar tudo em um só lugar. 

O surgimento destas novas ferramentas online tornou, pela primeira vez, a abordagem faça você mesmo uma 

opção viável. Mas só porque agora você tem os documentos, conselhos e apoio todos em um só lugar online, 

isso não significa que esta opção é a ideal para você.  

Antes de embarcar em um projeto de implementação é vital escolher o método que melhor se adequa as suas 

necessidades. E esta decisão depende de sua situação única. Para alguns, contratar um consultor será a 

melhor opção; para outros as novas ferramentas online fornecem um escolha atrativa. 

Uma coisa é certa; o surgimento dos serviços online mudou o cenário de implementação da ISO 27001 e ISO 

22301.  
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