ESTUDO DE CASO

Treinamento de Internal Security Assessor (ISA)
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O que o levou a fazer o Treinamento de Internal Security Assessor (ISA)?
Nossa decisão de buscar a certificação ISA foi impulsionada pela necessidade de uma
pessoa especializada para melhorar os controles de segurança interna, ajudar a melhorar
nossas interações com os QSAs (Assessores de Segurança Qualificados) e aumentar nossa
credibilidade junto ao mercado. Como uma organização participante, pudemos aproveitar
um preço com desconto para treinamento ISA, e o curso ministrado por instrutor nos
permitiu contato com especialistas na área.
Como o treinamento e a certificação ISA beneficiaram você e sua empresa?
O treinamento ISA nos deu uma compreensão muito melhor dos objetivos do PCI
Data Security Standard (PCI DSS) e das formas de alcançá-los. Além disso, fornece
reconhecimento e visibilidade do nosso compromisso com a segurança de dados.
Quais são alguns desafios ou problemas específicos que o Treinamento ISA ajudou você
a resolver?
O conhecimento adquirido no treinamento ISA sobre o PCI DSS e publicações
suplementares nos permitiu revisar os controles internos para garantir o alinhamento
com os objetivos do PCI DSS. Isso nos ajudou a avaliar e entender melhor o ambiente da
nossa empresa e as abordagens de segmentação, bem como a implementar controles
compensatórios eficientes quando necessário.
Você fez e-learning ou curso ministrado por instrutor - por quê?
Ministrado por instrutor. Essa opção oferece excelentes insights e uma oportunidade única
de fazer perguntas diretamente a um instrutor do PCI Security Standards Council (PCI SSC),
expandindo o entendimento sobre todos os requisitos, incluindo definição de escopo e
técnicas de segmentação efetivas.
Qual foi o business case para investir no treinamento ISA?
A empresa precisava de um representante em tempo integral para acompanhar as atividades
de segurança e garantir que elas estivessem sendo realizadas de forma contínua. Além disso,
novas tecnologias e produtos estão sendo introduzidos constantemente e é necessário
avaliá-los para obter conformidade com o PCI DSS.

A Braspag é um membro ativo do Conselho Consultivo Regional do Brasil, que representa
as perspectivas das Organizações Participantes e dos constituintes da PCI no Brasil,
aconselhando e fornecendo feedback e orientação ao PCI SSC sobre desenvolvimento e
adoção de padrões e programas no Brasil.
Para obter mais informações sobre o nosso treinamento de Internal Security Assessor
(ISA) – ou qualquer um de nossos outros cursos de treinamento e qualificação do PCI,
ligue para: + 1-781-876-8855, Opção 3 ou visite: www.pcisecuritystandards.org/training.

