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Gerenciamento do Risco dos Fornecedores 
da OneTrust
COMO O MUNDO GERENCIA OS RISCOS DE SEGURANÇA  
E PRIVACIDADE DE FORNECEDORES TERCEIRIZADOS

MAIS DE 300 100% 360°
leis globais incorporadas 

na plataforma
de cobertura do ciclo de 

gerenciamento do risco dos 
fornecedores

de visibilidade  
dos fornecedores terceirizados

Uma plataforma centralizada de gerenciamento de riscos para profissionais  
de segurança e privacidade à escala mundial

O gerenciamento de riscos de fornecedores terceirizados 
não é um conceito novo, mas os riscos para as empresas 
evoluíram. O aumento da dependência de terceiros, as 
novas normas de privacidade, a mudança nas ameaças 
à segurança cibernética e as freqüentes violações de 
dados têm derrubado o paradigma do gerenciamento 
dos riscos de fornecedores terceirizados.  A ferramenta 
“Gerenciamento do Risco dos Fornecedores” da OneTrust 
é uma solução específica de segurança e privacidade que 
aborda diretamente esses desafios e muitos outros.

AVALIE MONITORECOMPARTILHE
Automação da 

avaliação dos riscos
Monitoramento de 

ameacas de terceiros
VENDORPEDIA™ Base de 

dados de riscos de terceiros

Avalie e mitigue os riscos de fornecedores 
terceirizados em menos tempo e com 

melhores resultados

Monitore ameaças à segurança e privacidade 
ao longo do tempo para manter um olhar 

atento sobre os fornecedores terceirizados

Acesse avaliações sobre riscos de 
fornecedores terceirizados pré-completadas,  

compartilhe as suas e consulte pesquisas 
sobre mais de 6,000 fornecedores globais
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A OneTrust é a maior e mais amplamente utilizada plataforma de tecnologia de gerenciamento de privacidade 

dedicada para conformidade com as leis de privacidade à escala mundial. Mais de 2.500 clientes, grandes 
e pequenos, em mais de 100 países, usam a OneTrust para cumprir com as regulamentações globais de 

privacidade de dados, incluindo o RGPD, a CCPA, ePrivacy e muito mais. A OneTrust está co-sediada em Atlanta 
e em Londres e tem escritórios adicionais em Bangalore, Melbourne, Munique e Hong Kong. A crescente equipe 

de especialistas em privacidade e tecnologia ultrapassa os 700 funcionários em todo o mundo.  
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Gerenciamento do Risco dos Fornecedores da OneTrust
COMO O MUNDO GERENCIA OS RISCOS DE SEGURANÇA E PRIVACIDADE DE FORNECEDORES TERCEIRIZADOS 
Uma plataforma centralizada para profissionais de segurança e privacidade à escala mundial

Opções flexíveis de avaliação do risco de segurança e privacidade de terceiros
Como líder global em software de gerenciamento de privacidade, a OneTrust desenvolveu tecnologias  de automação de avaliações 
e mapeamento de dados líderes no setor. Essas ferramentas e conhecimento, combinadas com nossa pesquisa em segurança e 
privacidade de nível mundial, impulsionam nossa ferramenta de automação de avaliação de risco para oferecer uma abordagem 
moderna à detecção e mitigação de riscos dos fornecedores terceirizados. 

• Traga sua própria avaliação, personalize um modelo ou use o banco de avaliações para avaliar os fornecedores

• Crie fluxos de trabalho automatizados para concluir avaliações mais rapidamente com resultados mais consistentes

• Sinalize riscos e atribua controles automaticamente para visualizar o risco total de um fornecedor terceirizado

• Crie relatórios, monitore a redução de riscos ao longo do tempo e identifique os fornecedores terceirizados mais arriscados de sua empresa

• Gerencie acordos de tratamento de dados com um rastreamento de contratos, de forma a responsabilizar terceiros

A única base de dados sobre riscos de segurança e privacidade de terceiros
A base de dados sobre riscos de terceiros da Vendorpedia é um elemento fundamental da solução “Gerenciamento do Risco dos 
Fornecedores” da OneTrust Essa base de dados é uma ferramenta de pesquisa e uma maneira de acessar avaliações de risco de 
fornecedores terceirizados pré-completadas. Sua utilização é ilimitada para os clientes da ferramenta “Gerenciamento do Risco dos 
Fornecedores” da OneTrust e não existe uma taxa por avaliação ou por fornecedor.

• Obtenha acesso instantâneo a mais de 6.000 perfis de segurança e privacidade para fornecedores terceirizados,  
o que inclui certificações ativas e muito mais

• Acesse avaliações de risco de terceiros pré-completadas que mapeiam quase todas as estruturas e leis globais

• Escolha entre uma seleção de serviços gerenciados gratuitos ou de custo fixo para agilizar a conclusão das avaliações e validar 
os dados

Monitoramento automatizado de riscos de terceiros para uma conformidade contínua
As mudanças nos riscos de fornecedores terceirizados são inevitáveis, tornando as avaliações pontuais estáticas não não fidedignas   
ao longo do tempo. A solução “Gerenciamento do Risco dos Fornecedores” da OneTrust oferece um monitoramento contínuo 
com uma verificação da privacidade e segurança, atualizações contínuas das avaliações por meio banco de dados e reavaliações 
programadas, de modo a manter um olhar atento sobre terceiros. Quando são detetadas alterações significativas, a OneTrust envia 
alertas relevantes para sua empresa. 

• Ative a verificação da privacidade e segurança para identificar as principais alterações de fornecedores terceirizados  
que possam afetar a privacidade, a segurança ou a conformidade 

• Configure regras automatizadas para reavaliar terceiros com base em vários acionadores, como a data de renovação  
do contrato e mais

• Receba atualizações da Vendorpedia quando terceiros alterarem as respostas às avaliações armazenadas no banco de dados

DEMONSTRAÇÃO ONLINE E AVALIAÇÃO GRATUITA EM ONETRUST.COM


