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Consignet renova ISO 27001 que certifica segurança da informação
Além da proteção de dados, gestão de qualidade da empresa é reconhecida com
certificado ISO 9001, o que representa a unificação dos dois sistemas de gestão com
ambas as certificações realizadas com sucesso
Maringá – PR, junho de 2021 – O Consignet foi novamente certificado pela ISO 27001,
que confere reconhecimento internacional em gestão de Segurança da Informação e
reforça o compromisso com a segurança e a proteção de dados. Considerada prioridade
no segmento corporativo, sobretudo pelos custos associados a incidentes e reputação
da marca, a segurança dos dados ganhou ainda mais importância após a aprovação da
LGPD.
A ISO 27001 é um padrão para o sistema de gestão da segurança da informação, cujo
nome completo é ISO/IEC 27001- Tecnologia da informação - técnicas de segurança sistemas de gestão da segurança da informação – requisitos.
A implementação da ISO 27001 busca garantir um elevado compromisso com a proteção
da informação, que é uma das principais preocupações da atualidade, fornecendo às
organizações um modelo de melhores práticas para identificar, analisar e, então,
implementar controles para gerenciar riscos de segurança da informação e proteger a
confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados essenciais aos negócios.
Na prática, ela atesta que a organização certificada implementou um sistema para
gestão da segurança da informação de acordo com os padrões e devidamente
acreditado. Ela acaba sendo base para processos e procedimentos da LGPD e serve como
garantia de que você não está usando a informação para outros fins.
Essa certificação ajuda bastante no guardrail para operação do consignado. Ela dá
estruturação hoje para a segurança tanto para Bancos, quanto para empresas e
funcionários.
Renovação a cada 3 anos e auditoria externa anual
A certificação da ISO 27001 tem validade de três anos. Porém, anualmente você tem
que realizar uma auditoria externa. Ou seja, outra empresa ou outro órgão fará a
auditoria externa. Auditorias internas também são uma exigência.
A execução da ISO significa a garantia de que os procedimentos de segurança estão
sendo seguidos corretamente. Por parte das empresas é um atestado de que a empresa
se preocupa com o cliente.
ISO 9001
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Além da ISO 27001, o Consignet também é certificado pela ISO 9001, um sistema de
gestão que garante a otimização de processos e maior agilidade no desenvolvimento de
produtos a fim de satisfazer os clientes e alcançar o sucesso sustentado.
Para Reinaldo da Silva Junior, diretor do Consignet, as ISO 9001 e 27001 se
complementam. “A ISO 9001 significa que o Consignet olha para a qualidade do produto
perante o cliente. Por isso que o nível de indicação da nossa solução é de 93% e mostra
o quanto o nosso cliente está satisfeito não só com o sistema, mas também com o
serviço prestado. A 9001 é qualidade e 27001 é segurança. Isso significa que estamos
preparados e que tanto nossos colaboradores, quanto nossos clientes podem confiar na
qualidade e segurança do trabalho que desempenhamos”.
Sobre o Consignet:
Parte do DB1 Group, o Consignet é um software de gestão de benefícios e margem consignável
cedido por instituições financeiras para empresas públicas e privadas. Integrado ao sistema de
folha de pagamentos, a solução garante agilidade no gerenciamento pelo RH e proporciona mais
transparência e segurança para o colaborador. Mais de 500 clientes em todo Brasil utilizam o
Consignet, entre eles as prefeituras de Belém-PA, Londrina-PR, Cascavel-PR e Várzea GrandeMT, além de empresas como Klabin, Castrolanda, Terra Santa Agro, Cooper Standard, Malai
Manso Resort, Cooperativa Nova Produtiva e Usina Santa Teresinha, entre outros. A empresa
possui parceria com os principais bancos, como Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do
Brasil, Itaú, Santander, Banrisul.
A equipe do Consignet possui alto grau de conhecimento verticalizado na área financeira, com
reconhecimento de 92% de Aderência aos Padrões de Qualidade da FEBRABAN (Federação
Brasileira de Bancos), além das certificações ISO 27001, em Segurança da Informação, e ISO
9001, que se refere à Gestão da Qualidade.
Mais informações: https://www.consignet.com.br/

Sobre o DB1 Group:
O Grupo DB1 é formado por empresas de tecnologia brasileiras, com sede em Maringá - PR Brasil e bases operacionais no Brasil (3), Argentina (1) e Estados Unidos (1). Tem 20 anos de
experiência no mercado de tecnologia da informação e oferece software e serviços de
desenvolvimento para empresas (B2B). Sempre com posicionamento de produtos e serviços
“premium” e de alta qualidade as empresas do grupo são líderes de mercado como
ANYMARKET, Consignet, DB1 Global Software, DUCZ, Koncili, EIVE, Predize e o robô Tinbot. O
grupo tem conquistado inúmeros prêmios de gestão e inovação, além das certificações ISO
27001, em Segurança da Informação, e ISO 9001, que se refere à Gestão da Qualidade, e figura
há 11 anos consecutivos entre as melhores empresas para se trabalhar pela GPTW (Great Place
to Work). O Grupo DB1 também foi reconhecido pelo Financial Times, um dos mais renomados
jornais britânicos, como uma das 500 empresas que mais crescem nas Américas. Com o lema
“Sua luz move o universo DB1”, e como parte do Código de Cultura do grupo, todos na
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organização trabalham com o propósito de transformar o futuro e impactar a vida das pessoas
e organizações por meio das soluções criadas pelo grupo.
Mais informações: https://www.db1group.com/
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