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Introdução
Atualmente, as empresas globais gerenciam grandes volumes 
de informações físicas e digitais que podem estar em risco de 
violação cibernética ou vulneráveis em um processo regulatório. 
Isso ocorre porque, com o volume cada vez maior de dados, a 
presença de novas fontes de informações, inúmeras formas de 
comunicação, tecnologias em rápida evolução e um cenário 
regulatório em constante mudança, surgem desafios únicos 
relacionados à descoberta de evidências (“eDiscovery”) e à 
segurança cibernética.

O risco cibernético triplicou desde 2013 
e segue se intensificando. As empresas 
enfrentam maior fiscalização regulatória 
global no que se refere à privacidade e ao 
gerenciamento de dados e à integridade 
de relatórios financeiros. Há ainda um 
crescimento contínuo da ocorrência de 
litígios no mundo. Isso torna essencial que 
as empresas estejam adequadamente 
preparadas para responder às solicitações 
de divulgação de seus dados eletrônicos. À 
medida que todos os setores e indústrias 
tornam-se cada vez mais digitais, o mesmo 
acontece com a velocidade com que o crime 
cibernético afeta a tudo e a todos globalmente. 
Processos e procedimentos eficazes de 
gerenciamento de segurança de dados e 
descoberta de evidências são essenciais para 
ajudar a minimizar os riscos de dados.

Observamos, com frequência, notícias sobre 
empresas envolvidas em incidentes de fraude 

e má conduta, que enfrentam investigações 
regulatórias – e estas, por sua vez, exigem 
esforços de descoberta de evidências em 
larga escala. Temos observado também, 
cada vez mais, que empresas são vítimas de 
ataques cibernéticos em grandes proporções. 
Esses incidentes, além de custarem milhões 
em pagamentos de resgate, abalam a imagem 
e a confiança das organizações. O aumento 
de profissionais trabalhando remotamente 
por conta da covid-19, muitas vezes sem 
segurança adequada ou usando dispositivos 
de armazenamento de dados não aprovados, 
favoreceu o avanço dos ataques cibernéticos.

A dura realidade é que todos precisam estar 
atentos à questão de segurança.

De multinacionais a pequenas empresas 
sem fins lucrativos – todas estão sujeitas aos 
riscos de fraudes, fiscalização regulatória e 
crimes cibernéticos.

Você sabia?
De acordo com 74% dos CEOs que participaram da pesquisa da KPMG 
Global CEO Outlook Pulse Survey de 2021, a velocidade da digitalização 
acelerou em questão de meses.

A maioria aponta para o incrível progresso feito na digitalização de suas 
operações, modelos de negócios e fluxos de receita durante a pandemia 
de covid-19. Os CEOs estão investindo pesado em novas tecnologias: 49% 
planejam investir mais em tecnologias digitais em comparação com 2020.
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Cada vez mais, 
esses cenários estão 
acontecendo em todo 
o mundo:

• Uma empresa foi notificada por um regulador em 
uma investigação sobre alegações de violações de 
leis ou regulamentos em mercados estrangeiros.

• Um CEO foi alertado pelo Chief Information 
Security Officer (CISO) a respeito de um acesso 
não autorizado detectado nos sistemas financeiros 
de sua empresa – um ambiente que armazena 
milhões de dados de clientes e é crítico para a 
integridade das finanças de sua empresa.

• Uma corporação recebeu uma denúncia, por meio 
de sua linha direta, acerca de fraude em larga 
escala, relatórios financeiros/gerenciamento de 
resultados e outras alegações graves. Em razão da 
denúncia, foi necessário investigar com urgência 
uma enorme quantidade de dados.

• Uma empresa global envolveu-se em litígio, 
exigindo identificação, coleta e produção de 
grandes quantidades de dados que precisam 
ser revisados e redigidos com prioridade para a 
descoberta.

Tudo agora pode ser questionado – auditoria, 
conformidade regulatória e relatórios financeiros.

Contencioso 
e arbitragem

Investigações 
Fiscalização 
Regulatória

Fusões e  
aquisições/ 
desinvesti-
mentos

Investigações 
Internas

Atualizações 
e migrações 
de Cloud/
sistema

Gerenciamen-
to de dados 
HIPPA/PCI/
PII/IP

Outras 
necessi-
dades de 
disposição 
de dados 
(ROT)
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Quando você precisa 
se mover rapidamente

Uma resposta rápida a alegações de fraude e as 
solicitações de dados regulatórios e de violações 
cibernéticas são críticas e complexas, especialmente se os 
incidentes forem relatados nas operações que a empresa 
realiza no exterior. Ter recursos e o conjunto de habilidades 
adequado, fluência no idioma local, conhecimento dos 
costumes e capacidade de implantação em poucas horas 
são tarefas difíceis para qualquer organização.

Para ajudar a melhorar o tempo de resposta, a eficiência 
e os custos, muitas organizações estão estabelecendo 
proativamente relacionamentos colaborativos com 
a KPMG. Permitindo nos responder com agilidade e 
no tempo adequado ao cliente, mediante contrato 
estabelecido (ex. MSA) 

Somando a quantidade de profissionais atuantes nas 
firmas KPMG em todo o mundo (mais de 100 países!), 
temos seis mil especialistas em assuntos forenses e 
cibernéticos que estão prontos para ajudar. A KPMG 
pode apoiar você e seu advogado externo a responder 
com rapidez e escala a essas necessidades com análises 
forenses e investigações detalhadas.

Serviços 
de pronto 
atendimento
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O modelo de serviços de resposta sob demanda da KPMG foi planejado para abordar 
coletivamente muitos dos serviços cibernéticos e forenses da Organização em um 
único pacote. Nosso serviço de pronto atendimento ajuda a reduzir riscos e pode 
alertar os clientes a respeito de ameaças. Também se concentra no desenvolvimento 
a longo prazo de uma capacidade de resposta cibernética, ao mesmo tempo em que 
fornece acesso rápido ao know-how e aos profissionais da KPMG.

A KPMG pode ser o seu fornecedor ideal em serviços digitais forenses e de 
resposta a incidentes. Pode atuar como uma extensão de sua equipe interna, 
contribuindo com investigações forenses, análise de malware e outros trabalhos 
altamente especializados.

Por meio de um acordo de pronto atendimento, você pode se beneficiar do 
nosso conhecimento com relação à sua cultura, operações, relacionamentos com 
fornecedores e muito mais. Essa abordagem pode ajudar a mitigar os desafios 
inerentes ao uso de vários provedores de serviços para conduzir investigações 
pequenas ou multijurisdicionais.

O que nós 
podemos fazer 
para ajudar?

Os clientes que aderiram aos serviços de pronto 
atendimento da KPMG antes de um incidente 
descobriram que foram capazes de responder em 
minutos, em vez de dias.”

David Nides 
Sócio-diretor de Cyber Security da KPMG nos Estados Unidos

Velocidade, escala e confiança: 
Serviços de pronto atendimento 
da KPMG

6

© 2022 Copyright owned by one or more of the KPMG International entities. KPMG International entities 
provide no services to clients. All rights reserved.



Integração antecipada – a 
chave para uma resposta 
rápida a incidentes 
Quando ocorre um incidente de segurança cibernética, fraude, 
consulta regulatória ou litígio, você precisa agir rapidamente para 
identificar e proteger os dados.

Para preparar e garantir que nossa equipe atenda com a 
agilidade ideal, começamos com um processo de integração 
personalizado (por exemplo, uma reunião de duas a três horas) 
sem nenhum custo.

A KPMG irá:

 — Reunir-se com os principais stakeholders que integram o 
processo de descoberta eletrônica e/ou equipe de resposta a 
incidentes cibernéticos.

 — Revisar sua documentação (incluindo avaliações de prontidão 
para litígios, planos de resposta a incidentes, programa 
de gerenciamento de risco de fraude e procedimentos de 
gerenciamento de crises).

 — Aprender sobre sua rede, infraestrutura de sistemas, seus 
aplicativos e suas ferramentas de segurança, com o objetivo 
de entender onde e como seus dados são gerenciados, 
armazenados e preservados.

Caso ocorra um incidente em seu ambiente, nosso conhecimento 
prévio acerca de seus negócios e de sua infraestrutura será valioso 
para os analistas iniciarem prontamente o processo de resposta 
a incidentes. Ou seja, será um processo mais ágil do que se, com 
uma crise já desencadeada, tivermos que fazer o levantamento de 
todo o histórico e realizar discussões exploratórias.

Existem duas maneiras 
de trabalhar conosco

1

2

Em regime de retenção – por exemplo, 
adquirindo antecipadamente a um plano 
de serviços customizado ao seu negócio.

Com base em esforço estimado. 
Estabelecer um contrato padrão que 
possa ser acionado ao observar-se 
um incidente, com resposta imediata 
da KPMG. E nós responderemos 
imediatamente quando você precisar 
de assistência!

Execução simples  
e eficaz

Master Service 
Agreement

Integração

Ocorrência 
de incidente

Contato com  
a KPMG

E-mail de notificação 
simples para começar 
a trabalhar

Resposta 
da KPMG
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Como a KPMG 
pode ajudar
1. Resposta a incidentes
Se ocorrer um incidente, tais como um ataque cibernético, uma 
consulta regulatória, uma alegação de fraude ou um arquivamento 
de litígio, as organizações precisam agir rapidamente.

No momento da crise, podemos disponibilizar profissionais 
que possuem profunda experiência em todos os setores e 
jurisdições. Todos eles foram consistentemente treinados em 
nossas metodologias globais e podem identificar rapidamente 
os principais riscos e desenvolver ações corretivas apropriadas.

Para ajudar a mitigar os riscos iniciais, fornecemos um plano 
acionável para identificar quais tarefas precisam ser executadas 
e quando. Podemos, então, ajudar com parte da investigação, 
complementando o trabalho da equipe de investigações 
internas. Ou podemos conduzir toda a investigação de forma 
independente sob a direção da administração ou do conselho.

2. Investigação
Conduziremos análises forenses e investigações detalhadas 
para ajudar a determinar o que aconteceu, como aconteceu 
e, quando for o caso, a identidade dos envolvidos. Nossas 
ferramentas proprietárias e de IP podem ajudar a acelerar 
esses esforços. Por exemplo, em casos de ataque cibernético, 
automatizamos tarefas comuns de triagem forense de maneira 
oportuna e consistente, por meio do uso da ferramenta “KPMG 
Digital Responder”

Em casos de investigações de fraude e aplicação regulatória, 
usamos ferramentas de descoberta eletrônica, tanto 
proprietárias quanto licenciadas, para realizar coletas 
direcionadas e preservação de dados, ajudando os clientes a 
reduzir a quantidade de informações não relevantes. Durante 
todo o processo de eDiscovery, usamos o rastreador de 
evidências da KPMG para documentar e manter uma cadeia de 
custódia de todos os dados que adquirimos e recebemos.

3. Descoberta eletrônica
Para apoiar a investigação, o litígio ou a antecipação de litígio, 
usamos nossa vasta gama de tecnologias desenvolvidas 
internamente e licenciadas, para ajudar a garantir os recursos 
certos para cada situação. Em casos de investigações forenses 
e fiscalização regulatória, ajudamos a supervisionar os dados 
e aplicamos Inteligência Artificial (IA) e aprendizado ativo para 
identificar documentos de interesse em uma fração do tempo 
que seria despendido em uma revisão linear. Por meio de uma 
combinação de elementos, somos capazes de ajudar a reduzir 
os custos e a conduzir um processo bem posicionado – da 
coleta à revisão e produção –, aumentando consistentemente a 
qualidade, a eficiência e a produtividade, além de proporcionar 
mais transparência a toda a investigação.

Todas as etapas descritas são essenciais para implementar uma 
estratégia eficaz de ciclo de vida de descoberta eletrônica, de 
modo a garantir que os dados sejam movidos, com precisão e 
eficiência, pelos estágios de identificação, preservação, coleta, 
processamento e análise.

4. Reconstruindo a 
confiança
Quando nossos clientes inspiram confiança, eles criam as 
bases para crescer de maneira responsável, inovadora e ousada, 
obtendo avanços sustentáveis em desempenho e eficiência.

 — Os profissionais da KPMG têm habilidades profundas em 
risco e regulamentação, soluções digitais avançadas e 
experiência em conduzir e consolidar transformações a partir 
de uma abordagem global. 

 — Estamos tirando o risco dos bastidores, com uma mudança 
positiva da conformidade passiva para a geração ativa de 
valor. A confiança é um multiplicador de benefícios.

 — Podemos ajudar você a conquistar a confiança de todos 
que têm interesse em seus negócios, desde clientes, 
funcionários e fornecedores até reguladores, acionistas e as 
comunidades em que você opera.

 — A KPMG está preparada para ajudar você a contar com 
um especialista neutro e nomeado pelo tribunal. Isso é 
importante porque a necessidade de uma posição isenta 
é comum quando há problemas técnicos. Os profissionais 
da KPMG têm experiência em explicar até os desafios 
técnicos mais complexos e em desenvolver procedimentos 
objetivos para ajudar a reduzir a confusão. Nossa equipe 
entende o processo legal e a necessidade de uma voz 
verdadeiramente imparcial.
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Você sabia?
As empresas geralmente consideram os enormes custos tangíveis de um ataque 
cibernético – perda de receita enquanto os sistemas estão inativos, o custo de 
remediação e compensação ou litígio do cliente. Mas os custos intangíveis, embora 
mais difíceis de mensurar, podem ter consequências ainda mais drásticas quando se 
pensa a longo prazo – devido, por exemplo, ao dano causado à sua reputação e à quebra 
de confiança de seus stakeholders.

Profissionais experientes em escala

 — A KPMG fornece acesso a recursos forenses e cibernéticos profundos em todo 
o mundo. Nossa equipe global é composta por profissionais multilíngues que 
residem em mais de 100 países. Estamos comprometidos em entregar processos 
consistentes, com todos os requisitos necessários para que sejam aceitos pelos 
órgãos reguladores locais.

 — Nossa abordagem orientada a dados inclui acesso a extensos bancos de dados 
globais, análise de inteligência e recursos treinados. Fornecemos insights para os 
líderes de mercado e soluções habilitadas para Inteligência Artificial, com o intuito 
de ajudá-lo a cumprir com a norma e gerar melhores resultados.

 — A KPMG possui metodologias globais e modelos de gerenciamento de projetos 
simplificados que focam em riscos e simplificam complexidades para os clientes. 
Investimos fortemente em processos de automação, o que nos permite ajudar a 
impulsionar a consistência, aumentar a qualidade e reduzir os custos do cliente.

 — Aproveitando a tecnologia, desenvolvemos conhecimento especializado para 
identificar e analisar sistemas corporativos para avaliar como os funcionários se 
comunicam, correspondem e mantêm registros de negócios. Fornecemos ainda 
dados defensáveis e serviços de correção, ajudando as empresas a isolar dados 
que precisam ser preservados, cortados ou descartados.

 —  Temos profunda experiência com uma variedade de cenários e sistemas de TI, o 
que nos permite fornecer uma abordagem holística para questões forenses.

 — Além da capacidade global, a KPMG detém conhecimento local e presença 
em quase todos os mercados do mundo. Assim, entendemos os riscos e 
desdobramentos que podem mudar de um país para outro.

 — Podemos ajudá-lo a construir confiança com todos que têm interesse em seus 
negócios, desde clientes, funcionários e fornecedores até reguladores, acionistas 
e as comunidades em que você opera.
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Velocidade

Nossa abordagem permite maior velocidade e 
precisão.
A KPMG ajuda a acelerar os esforços de investigação e solução por 
meio do uso significativo de IP e ferramentas proprietárias. 

 — O “KPMG Digital Responder” automatiza tarefas comuns de triagem 
forense de forma oportuna e consistente. Isso permite que as organizações 
respondam a incidentes cibernéticos de maneira eficaz e acertada.

 — Ferramentas proprietárias para conter e investigar incidentes de grande 
escala nas principais plataformas de nuvem.

 — Fluxos de trabalho proprietários para lidar com identificação de dados 
confidenciais estruturados/não estruturados e revisão de documentos. 
Isso ajuda no processo de notificação obrigatória (regulamentar, legal).

 — Mudança para a cloud, principalmente à luz dos crescentes requisitos 
regulatórios sobre transferencia internacional de dados.

1   H1 2020 Relatório de sinistros de seguro 
cibernético, Coalition inc. 2020.

2-3 Whitepaper Sophos, maio de 2020.

21%
dos ataques são por e-mail 
ou phishing2

US$1m
É o custo médio global 
para remediar um ataque 
de ransomware1

29%
dos ataques são via  
acesso remoto3

Confiar
Quando nossos clientes inspiram confiança, eles criam uma 
plataforma para crescimento responsável, inovação ousada e avanços 
sustentáveis em desempenho e eficiência.

 — A KPMG concentra habilidades profundas em risco e regulamentação, 
soluções digitais avançadas e experiência em mudança bem estabelecida 
em um recurso poderoso e global.

 — Estamos tirando o risco dos bastidores, com uma mudança positiva da 
conformidade passiva para a geração ativa de valor. A confiança é um 
multiplicador de benefícios.

 — Podemos ajudá-lo a construir a confiança de todos que têm interesse 
em seus negócios, desde clientes, funcionários e fornecedores até 
reguladores, acionistas e as comunidades em que você opera.

Velocidade, escala e confiança: Serviços de pronto atendimento da KPMG10
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Por que  
a KPMG?
Temos décadas de experiência lidando com 
violações cibernéticas, resposta regulatória e 
investigações de fraudes/crimes financeiros.   

Trabalhamos em algumas das investigações financeiros mais 
importantes do mundo, bem como em inquéritos regulatórios 
sobre alegações de má conduta, ransomware, APT (Advanced 
Persistent Threat) e ataques internos e litígios.

Temos uma experiência significativa trabalhando com todas 
as partes – advogados externos, conselho geral, auditoria 
interna, conformidade, aplicação da lei, reguladores, seguro de 
fidelidade, seguro cibernético e negócios mais amplos –, em 
todos os aspectos da resposta a incidentes.

Especialistas globais e locais
Além das capacidades globais pertinentes a todas as firmas 
KPMG, nossos profissionais têm conhecimento local, 
capacidades e presença em quase todos os mercados. 
Essa profunda experiência permite que a KPMG entenda os 
riscos e desdobramentos que variam de um país para outro. 
Alavancamos uma estrutura de governança de engajamento 
dotada de consistência global e atribuímos a você um único 
ponto de contato para ajudar a garantir uma entrega consistente 
no mundo todo.

Independência e neutralidade 
Somos inteiramente movidos pela nossa experiência. Você pode 
ter a confiança em nossos julgamentos e aconselhamentos.  

Estamos nas listas de operadoras de seguros cibernéticos
Somos pré-aprovados como fornecedores preferenciais em muitas 
das principais listas de seguradoras cibernéticas. Isso pode ajudar 
a simplificar suas reivindicações de seguro cibernético.

Principais diferenciais

 — O modelo sem custo e permite que a 
KPMG responda rapidamente às suas 
necessidades.

 — A KPMG faz parte de uma respeitável rede 
global de firmas-membro.

 — A capacidade da KPMG de alavancar 
recursos em todo o mundo se traduz 
em investigações abrangentes para 
empresas multinacionais.

 — A KPMG pode fornecer análise de código 
malicioso sob demanda, análise forense 
baseada em host e empresa, análise 
forense de rede, inteligência para detecção 
de ameaças e testemunho de especialistas.

 — Somos inteiramente motivados por 
nossos conhecimentos e pela experiência 
em fornecer a abordagem certa para os 
nossos clientes.

 — A KPMG pode implantar, temporariamente, 
licenças de ferramentas forenses 
corporativas em sua rede, caso os recursos 
necessários não estejam disponíveis.
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A KPMG adota uma abordagem 
abrangente para incidentes 
cibernéticos por meio de sua 
prática integrada e holística. 
Os serviços de prontidão para 
incidentes incluem planejamento e 
estratégia cibernética, configuração 
e monitoramento de segurança, 
testes de controles de segurança e 
simulações técnicas e de negócios. 
O KPMG Incident Response inclui 
análise forense digital, rastreamento 
de casos e incidentes, análise de 
dados e análise de log de origem, 
além da recuperação de desastres, 
remediação e melhoria de negócios.”

IDC MarketScape: Worldwide Incident 
Readiness Services 2021 Vendor Assessment, 
Doc # US46741420, novembro de 2021

Você sabia?
A KPMG está posicionada na categoria 
“Líderes” no IDC MarketScape 2021 para 
serviços mundiais de prontidão para incidentes.
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Estudos de caso

Provedor de seguros global Empresa global de Life Sciences

O desafio 
Uma investigação de segurança cibernética solicitada 
após uma notificação do FBI ao provedor de seguros 
sobre vazamento de dados. 

O desafio 
Uma empresa global de produtos farmacêuticos, 
dispositivos médicos e mercados de consumo 
da Fortune 50 contratou a KPMG para fornecer 
contabilidade forense e serviços de investigação de 
pronto atendimento fora dos EUA.

O que fizemos
A KPMG montou uma operação 24 horas por dia, sete 
dias por semana. Começamos por verificar a rede do 
cliente em busca de servidores externos e realizamos 
avaliações de vulnerabilidade dos principais sistemas, 
analisando os logs de rede disponíveis em busca de 
sinais de atividades suspeitas. 

Além de identificar os hosts comprometidos decorrentes 
de uma exploração de VNC (Virtual Network Computing), 
a KPMG conseguiu identificar outras falhas de 
segurança no ambiente do cliente e outras máquinas 
potencialmente comprometidas que não estavam 
relacionadas ao incidente sob investigação.

O que fizemos
A KPMG conduziu uma infinidade de investigações 
em todo o mundo, abrangendo alegações relacionadas 
a relatórios financeiros (como gerenciamento de 
resultados, fraude contábil complexa e preenchimento 
de canal), suborno e corrupção e preocupações com 
conflitos de interesse. A KPMG também auxiliou 
a empresa com inteligência corporativa e serviços 
de due diligence antissuborno e anticorrupção, 
prestando apoio aos grupos jurídicos e de compliance 
da empresa. Em alguns casos, a KPMG foi solicitada 
a trabalhar sob a direção de advogados externos 
e auditoria interna; em outros casos, ajudamos 
a fornecer recursos locais com o propósito de 
incrementar o time interno do cliente responsável por 
liderar as investigações.

O resultado
A organização teve uma postura geral de segurança 
drasticamente melhorada.

As evidências preservadas pela KPMG foram fornecidas 
ao governo por meio dos canais legais apropriados.

O suspeito responsável pelo vazamento de dados foi 
preso pouco depois e posteriormente condenado a 
vários anos de prisão. Também pagou quase US$ 3 
milhões em restituição ao cliente.

O resultado
Nossa assistência de pronto atendimento em 
investigações ajudou a empresa a aprimorar seus 
protocolos de resposta a incidentes, melhorar seu 
tempo de resposta para investigar alegações de 
fraude e má conduta e reduzir o tempo necessário 
para concluir as investigações. Como parte de nosso 
trabalho, fornecemos insights sobre fatores de 
risco de fraude, análises de causa-raiz, remediação, 
recomendações e outras oportunidades de 
aprimoramento dos processos e controles da empresa 
para ajudar a prevenir, detectar e responder a fraudes 
e má conduta.
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Varejo do México Empresa farmacêutica

O desafio 
Uma empresa de varejo mexicana identificou na folha 
de pagamento uma conta não registrada em seu 
cadastro de funcionários. Verificou-se que a conta 
pertencia a um funcionário de TI.

O desafio 
Devido a uma reclamação interna, a empresa solicitou 
que investigássemos a possível perda de propriedade 
intelectual em decorrência da saída de um funcionário 
da área comercial.

O que fizemos
A KPMG realizou a coleta e análise forense das 
comunicações eletrônicas do funcionário de TI e 
dos principais logs do sistema. Ao mesmo tempo, 
coletamos e processamos um ano de dados de folha 
de pagamento de mais de 20 mil funcionários para 
identificar desvios. À medida que os desvios foram 
confirmados, nossa análise levou à identificação de um 
programa não autorizado no sistema ERP que permitia 
o desconto automático de determinados valores da 
folha de pagamento de todos os empregados. O 
valor desviado foi automaticamente aplicado a uma 
conta bancária. Além disso, esse programa havia sido 
projetado para substituir os arquivos de desembolso 
da folha de pagamento, superando os controles 
de segurança. Foi identificado ainda que vários 
terceiros tiveram acesso remoto ao sistema ERP pelo 
funcionário de TI.

O que fizemos
Nossa análise incluiu coleta forense e análise de 
informações nos dispositivos atribuídos ao funcionário 
que saiu, bem como em seu e-mail corporativo. A 
análise se concentrou em identificar as atividades 
realizadas no computador durante a semana anterior à 
saída do profissional.

O resultado
Como resultado do nosso trabalho, a empresa 
implementou controles robustos sobre os processos 
relativos à folha de pagamento, realizou uma análise 
aprofundada de programas desconhecidos em 
execução no sistema ERP, melhorou seu processo de 
monitoramento de acesso remoto e iniciou uma ação 
judicial contra o profissional envolvido.

O resultado
Como resultado de nossa análise, a empresa 
identificou atividades indicativas de um possível 
vazamento de informações da empresa – conexão 
de discos rígidos externos, presença de ferramentas 
antiforenses para a exclusão segura de informações e 
envio de dados para contas pessoais, entre outras.

A partir desses resultados, a organização implementou 
medidas adicionais de controle em seus ativos de 
tecnologia para evitar o vazamento de informações e 
entrou em contato com seus assessores jurídicos para 
uma possível reclamação perante as autoridades.

Estudos de caso
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