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1. UBCOM EM BREVE
Biografia da UBCOM

(versão curta)

A UBCOM é uma empresa suíça de consultoria estratégica em cibersegurança e
sigilo, fundada em 2014. A sua nacionalidade suíça permite-lhe beneficiar da
protecção do segredo garantido pela Constituição suíça. A soberania digital tal
como entendida pela UBCOM é a garantia da independência operacional das
soluções e a protecção dos sistemas de informação. Os conselhos e
recomendações são sempre elaborados e orientados pela preocupação de
soberania, que se tornou um princípio essencial no desenvolvimento de
soluções.
A fim de estar o mais próximo possível dos seus clientes, a UBCOM tem
actualmente três entidades na Europa: na Suíça, França e países do Benelux.

Missão e visão da UBCOM
A UBCOM actua para prevenir o risco cibernético.
A agência aconselha e fornece soluções concretas em matéria de defesa
cibernética, segurança cibernética, protecção do segredo e soberania digital. A
sua missão é proteger os interesses económicos dos actores europeus no
mercado global contra a inteligência económica e a espionagem industrial.
A sua ética: confidencialidade, protecção e confiança
Os seus valores: inovação, tecnologia e soberania
Porque a guerra cibernética é um negócio de todos, a UBCOM reforça a
protecção dos activos de informação da empresa e melhora assim o seu
competitivenesś nos mercados internacionais.
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2. NOSSAS SOLUÇÕES
Lançamento das ofertas UBCOM
Oferta Cybermanager
Em 2015, a agência desenvolveu a sua primeira solução, Cybermanager, para
medir a exposição cibernética e a consciência digital de uma empresa.
Esta nova ferramenta permite-lhe realizar uma "auditoria flash" e assim avaliar e
medir a resiliência da organização face ao risco cibernético, com base nas
principais normas internacionais: COBIT, ISO27000, RGPD, BAL3, ITIL...
Em termos concretos, trata-se de realizar uma auditoria em tempo recorde (um
dia) e assim oferecer uma considerável poupança de tempo às VSEs/PMEs. Isto
contrasta com vários dias/semanas para uma auditoria convencional com
resultados e eficiência idênticos.

Oferta UBscan
Em 2016, a UBCOM está a desenvolver a sua nova oferta de scan de
vulnerabilidade: UBscan. Este é um processo automático que verifica a
exposição de uma organização a potenciais ciberataques com base em
vulnerabilidades identificadas.
Historicamente, esta nova oferta nasceu num contexto quase-monopolista de
grandes grupos que só oferecem soluções inacessíveis às VSE/PME - porque são
demasiado caras. A UBscan permite que pequenas e médias empresas se
interessem pelo seu nível de protecção cibernética.
O UBscan é o único scan de vulnerabilidade soberano, certificador e pay-peruse, ou seja, por IP scan.
Face ao desenvolvimento exponencial das ferramentas tecnológicas, à criação e
exploração de uma grande quantidade de dados, os peritos da UBCOM estão
conscientes da crescente necessidade de protecção. A adopção do RGPD em
2018 apenas reforça a protecção e segurança dos dados pessoais, que se tornou
o novo ouro negro do século 21 . ème
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3. O NOSSO DESENVOLVIMENTO
Eventos importantes
Cyber Primer - Livro Branco 2022
Para o novo ano 2022, a UBCOM publicou a Petit abécédaire cyber (assinada por
Frans Imbert Vier - CEO, e Clémentine Balayer, Analista de Inteligência
Económica). Partilham as chaves para compreender o mundo digital em que
vivemos, assim como as condições de utilização da cidadania 2.0.
Cimeira Informal Europeia de 8-9 de Março de 2022 - Nevers (França)
Por ocasião da Presidência francesa do Conselho da União Europeia, Frans
Imbert-Vier (CEO da UBCOM) falou sobre os desafios da ciber-segurança, os
pilares da soberania digital, os perigos da desinformação e a necessidade de
reformas nos contratos públicos para promover as empresas europeias.
Frans Imbert-Vier falou em várias mesas redondas, que estão disponíveis para repetição.

Dias suíços de cibersegurança - Fribourg (Suíça)
Expondo pela primeira vez em 2019, a UBCOM estará presente na quarta edição
do SCSD em 6 e 7 de Abril de 2022 sobre o tema do Cyber: a dimensão 5 . ème
O CEO da UBCOM falará no palco de peritos sobre o tema: Integrar a Soberania
Digital na Governação da Organização.
Frans Imbert-Vier falou no SCSD na fase de peritos a 7 de Abril de 2022 às 13:30.

Fórum Internacional de Cibersegurança (FIC) - Lille (França)
A UBCOM tem estado presente no FIC no pavilhão suíço desde 2015. O evento
europeu é uma oportunidade para construir um discurso unificado e ambicioso
sobre questões digitais. A UBCOM estará presente na edição 14ème do FIC para
apresentar as suas novas ofertas e conhecer os seus pares, potenciais parceiros,
clientes e novos participantes.
A UBCOM estará presente no FIC de 7 a 9 de Junho de 2022 - Pavilhão Suíço

Números-chave
• 1 milhão de fluxos tóxicos dos países de Leste entre 23 de Fevereiro de 2022
22H e 23 de Março de 2022, em comparação com 5-10 antes da guerra na
Ucrânia (23/02/22).
• O número de ataques de resgate processados pela ANSSI entre 2019 e 2020
aumentou quatro vezes.
• O número de ataques de resgate em 2020 (de acordo com a ANSSI) aumentou
em 255%.
• Haverá 34 incidentes de cibersegurança no sector da saúde em 2021 (de
acordo com o simpósio realizado pela agência de saúde digital a 18 de
Novembro de 2021).
• Diz-se que 43% dos ciberataques visam pequenas empresas com pouca
capacidade para se defenderem eficazmente contra este tipo de risco.
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4. SOBRE A UBCOM
Apresentação por Frans Imbert-Vier
CIO há mais de vinte anos na Apple, OMNICOM e no grupo Marie Claire, Frans
Imbert-Vier é um perito em ciber-segurança. Fervoroso defensor da soberania
digital, autodidacta e reconhecido pelos seus pares, é autor de artigos (Le
Monde, LesEchos, Forbes...) e convidado em vários programas de televisão e
rádio, também lecciona em Master 2 de Cybersecuritý no ISEP em Paris.
Consciente do contexto de guerra económica em que a Europa se encontra,
entre a submissão digital e a perda de soberania, atribui particular importância
à perturbação, à inteligência económica e ao ambiente complexo em que os seus
parceiros evoluem.

A perícia e a especialidade da UBCOM
A UBCOM protege os denunciantes, jornalistas de investigação e advogados que
defendem as vítimas do terrorismo islâmico, bem como os profissionais de
saúde que querem proteger a todo o custo os dados dos pacientes contra
piratas de dados e cibercrimes.
A agência também assegura a protecção política da informação, dominando
todos os regulamentos e leis locais, a fim de proteger o titular e a sua
propriedade intelectual. Como referência disruptiva no mercado, a UBCOM
produz estratégias de defesa ao participar no debate político desde a soberania
digital até ao livre arbítrio dos cidadãos e das empresas.
Devido à sua visão política, os seus peritos adoptam uma abordagem geoestratégica e geopolítica da segurança cibernética. A UBCOM assegura a
protecção dos dados tácticos e estratégicos da empresa. A cultura do sigilo, que
está ancorada na sua nacionalidade suíça, desempenha um papel importante
neste contexto.

Principais características da oferta UBCOM
A UBCOM oferece 3 áreas de especialização:
- Protecção do segredo comercial
- Auditoria e consultoria de ciber-segurança
- Integração de software de defesa cibernética (encriptação, comunicação
segura, etc.)
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5. AUDIÊNCIA
A UBCOM aconselha e apoia os seus clientes na protecção das suas infraestruturas de rede, armazenamento de dados e intercâmbios confidenciais.
Os seus clientes vão desde o governo, bancos e seguros, educação e ensino,
indústria, instalações de saúde e cuidados de saúde, a organizações de defesa e
militares.
A UBCOM reúne-se com CEOs, CIOs e CFOs de empresas (PMEs), bem como com
os trabalhadores independentes (profissões liberais) como médicos, advogados,
etc., a fim de lhes oferecer soluções concretas e soberanas para a protecção dos
seus dados.

6. IMPRENSA
Publicações e medias menciona
Heidi.News - 28/01/2022
Balanço - 25/01/2022
Usbek & Rica - 28/06/2021
Le Parisien - 30/07/2020
AGEFI - 31/01/2018
...

Fóruns
Forbes - 17/04/2020
Le Monde - 03/12/2018
Les Echos - 09/01/2018
...

Entrevistas
Heidi.News - 28/02/2022
Portal EI - 26/10/2021
...
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7. FAQ
1. Onde encontrar o logótipo UBCOM HD?
➡ Clique neste link: https://cutt.ly/rZsURpi
2. Onde posso encontrar uma fotografia HD do CEO da UBCOM Frans ImbertVier?
➡ Clique neste link: https://cutt.ly/MS7gjaK
3. Onde posso encontrar a apresentação em vídeo da UBCOM?
➡ Clique neste link: https://cutt.ly/WS7fsPg
4. Onde encontrar os nossos comunicados de imprensa?
➡ Clique neste link: https://www.ubcom.eu/press-release
5. Onde encontrar a placa da caldeira UBCOM em inglês, francês, alemão e
português ?
➡ Clique neste link: https://cutt.ly/GZsAWOe
6. Onde posso encontrar uma fotografia HD do CEO da UBCOM Portugal
Bruno Correia?
➡ Clique neste link: https://cutt.ly/dZsSjdS

8. PLACA DE CALDEIRA UBCOM
🇵🇹 SOBRE A UBCOM
A UBCOM é uma agência de consultoria estratégica e de protecção do sigilo criada
em 2014. A UBCOM actua na prevenção de riscos cibernéticos e protege o bem
táctico e estratégico de informação da economia. Aconselhamos e propomos
soluções concretas em defesa cibernética, protecção do segredo cibernético e
soberania digital para proteger os interesses económicos dos actores europeus no
mercado global contra a inteligência económica e a espionagem industrial.

https://www.ubcom.eu/ @ubcom.eu
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