
PROTECÇÃO DO 
SEGREDO

O negócio da UBCOM consiste em gerar confiança
e independência com o único objectivo de 
defender os interesses económicos dos seus
clientes. 

Os peritos da UBCOM oferecem apoio tecnológico e humano 
na implementação de protocolos de gestão de sigilo.

GRAÇAS AO APOIO DA UBCOM, BENEFICIARÁ DE

contact@ubcom.eu www.ubcom.eu 

Utilização de ferramentas ágeis, 
independentes e de integridade

Consultoria estratégica 
soberana, inovadora e 
tecnologicamente intensiva

Sobre: A UBCOM é uma agência suíça estratégica de segurança cibernética e de proteção do
sigilo, fundada em 2014. A UBCOM atua na prevenção de riscos cibernéticos e protege o ativo
tático e estratégico de informação das empresas. A agência oferece soluções concretas em
defesa cibernética, proteção do sigilo e soberania digital. A sua missão é proteger os
interesses económicos dos atores internacionais no mercado global contra a inteligência
económica e a espionagem empresarial.
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UBSCAN

PROTEGER A SUA INFORMAÇÃO 
TÁCTICA E ESTRATÉGICA

COMO A UBCOM FORNECE APOIO AOS SEUS CLIENTES

PORQUÊ ESCOLHER A UBCOM PARA O PROTEGER DOS 
SEUS SEGREDOS COMERCIAIS? 
A UBCOM deseja uma política europeia de soberania digital. Orientamos cada um dos nossos
clientes na definição das suas próprias informações sensíveis e proteções por medida.  A nossa
experiência e metodologia são únicas e exclusivas dos nossos clientes. 

Segurança Digital 

Trata-se da disponibilidade e da resiliência
de um sistema de informação: criar
redudância e tratar os acessos dos 
utilizadores (palavras-passe, diretório ativo, 
contas...).

O erro humano é a causa de 99% dos compromissos. 
Na guerra económica, a segurança cibernética não é nada sem engenharia social.
A proteção física dos sistemas de informação depende de uma cultura de sigilo. 

Ciber-segurança

Trata-se de uma abordagem holística de 
segurança digital, proteção secreta e análise
de risco. Esta reflexão em três vertentes leva 
a ser capaz de detectar instalações
vulneráveis antes de estas serem utilizadas.

1. Proteção do segredo comercial
Os peritos da UBCOM desenvolveram estratégias soberanas de cibersegurança baseadas
em sólida experiência em contra-espionagem económica, complementada por formação
específica no tratamento de dados classificados. Os nossos protocolos oferecem elevados
níveis de resiliência, permitindo aos nossos clientes beneficiar de tecnologia intuitiva, fácil
de implementar e acessível. 

2. Neutralidade através da constituição suíça
Uma vez que o direito de preferência de informação não se aplica à Suíça, os seus
segredos táticos e estratégicos nunca serão revelados.

O valor da informação é muitas vezes mal avaliado e a natureza pessoal dos 
dados subestimada. Uma simples fuga de folhas de vencimento pode
desencadear greves e paralisar um negócio. Uma fuga de arquivo de paciente
pode prejudicar a reputação de um profissional de saúde. 
O apoio da UBCOM ensinou-nos a pesar e a considerar todos os dados, antes 
de os processar, armazenar e partilhar. 

CEO de uma PME no 
setor da saúde
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