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SearchInform – desenvolvedor de ferramentas de segurança da informação

17 escritórios SearchInform em todo o mundo
Mais de 2000

clientes em 16 
países

11 anos no mercado 

DLP, 22 anos em TI

Mais de

1 200 000 
computadores

protegidos pelo

SearchInform DLP

23 causas ganhas por 

clientes contra agentes 

internos

Em 2017 o SearchInform DLP 

foi inserido no “quadrante 

mágico” Gartner 



MISSÃO DA 
EMPRESA

Princípio nº 1: ESTAR MAIS PERTO

Para estar mais perto de nossos clientes, a SearchInform possui escritórios e representações

na Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão, Grã-Bretanha, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo,

Emirados Árabes Unidos, Brasil, Argentina, África do Sul e Líbano.

Assegurar a proteção de informações e a estabilidade do seu 

negócio.



Princípio  nº 2: SEMPE ABERTOS

A empresa fornece versões completas de seus produtos para testes. Baixe a versão de

demonstração da ferramenta escolhida ou obtenha todas as informações sobre ela no site

(https://br.searchinform.com/). Além disso, qualquer pessoa também pode entrar em

contato com nosso gerente, caso deseje obter uma consulta detalhada e receber treinamento

para a utilização do programa.

MISSÃO DA 
EMPRESA

Assegurar a proteção de informações e a estabilidade do seu 

negócio.

https://br.searchinform.com/


Princípio nº 3: OUVIR O CLIENTE

Ao desenvolver novos produtos, a SearchInform também leva em consideração as sugestões

de seus clientes. A empresa usa um sistema flexível para calcular o custo dos pedidos,

levando em conta os interesses de todos os grupos de clientes. A empresa realiza

regularmente seminários on-line para seus clientes e pessoas interessadas, participa de fóruns

e exposições para estar sempre atenta às preocupações de seu cliente final.

MISSÃO DA 
EMPRESA

Assegurar a proteção de informações e a estabilidade do seu 

negócio.



A HISTÓRIA SEARCHINFORM

Lançamento da ferramenta SIEM 
SearchInform.

2012

2014

2016

2017

1995

2002

2006

2010

Fundação da empresa

Registro na Associação de

Desenvolvedores de Software 

Independentes.

Lançamento do sistema SearchInform 
DLP.

Inauguração do Centro de 
Treinamento

Realização do primeiro Road Show - conferência 
de formação para profissionais SI

Lançamento do programa de controle do tempo de
trabalho - TimeInformer

SearchInform DLP foi incluído no Quadrante 
Mágico pela Gartner como uma das melhores
soluções DLP.



PESSOAS-CHAVE

Lev Matveyev

Presidente do Conselho de Administração SearchInform. 

Palestrante em conferências anuais sobre segurança da

informação, fundador do anual Road Show SearchInform

– série de conferências de formação para profissionais do

ramo da segurança da informação. Membro da

Associação de Desenvolvedores de Software

Independentes, registro de desenvolvedores russos de

software.



Sergey Ozhegov

Diretor Geral SearchInform.

Palestrante permanente de conferências sobre

segurança da informação, co-fundador do anual Road

Show SearchInform – série de conferências de formação

para profissionais do ramo SI.

PESSOAS-CHAVE



Vladimir Prestes

Diretor da SearchInform Brasil.

Por mais de 15 anos desenvolve atividades comerciais

entre a Rússia e o Brasil. Possui vasta experiência na

inserção de empresas russas de TI no mercado brasileiro.

PESSOAS-CHAVE



PRODUTOS

SearchInform DLP

O sistema analisa em tempo real todos os

fluxos de informação, notificando sobre

os incidentes suspeitos. O serviço

SearchInform DLP armazena todas as

informações interceptadas e permite que

você restaure todos os detalhes, caso haja

a necessidade de uma investigação.

SISTEMA DE CONTROLE

DO TEMPO DE TRABALHO 

- TIMEINFORMER

Programa de monitoramento automático

do trabalho dos funcionários nos

computadores. Mostra o que os

funcionários estão fazendo, executando

o controle de todas as atividades dos

funcionários em qualquer programa ou

aplicativo.

SIEM SEARCHINFORM

Produto desenvolvido em uma linha

separada de softwares especializados na

área de segurança da informação. O sistema

coleta, analisa a informação SI,

correlaciona os dados com agentes DLP e

detecta as ameaças em tempo real.



CARRO-CHEFE

SearchInform DLP + SUÍTE

FORENSE

Proteção empresarial integrada contra perdas

financeiras devido a vazamentos de dados e

quaisquer outras violações dentro da empresa.



PROBLEMAS SOLUCIONADOS

A Suíte Forense permite melhorar as políticas de segurança do serviço SearchInform DLP, revelando fraudes 
dentro das empresas e protegendo o negócio contra perdas de reputação e até de falência.

Problemas solucionados com o SearchInform DLP

GDPR
Controle de documentos confidenciais
Controle de dados pessoais
Controle dos currículos enviados

Problemas solucionados com a ferramenta Suíte Forense

Detecção de fraudes e reconstrução de violações
Identificação de esquemas paralelos de vendas
Controle de aliciamento de funcionários
Identificação de funcionários corruptos
Monitoramento de boatos e fofocas, identificação de líderes informais
Detecção de violação de normas e disciplina do trabalho
Detecção de instalações de software pirateado e prevenção contra ataques de vírus
Identificação de grupos de risco (jogos de azar, terrorismo, dependência química)
Monitoramento de usuários privilegiados



ROAD SHOW

O Road Show SearchInform é uma série anual de conferências gratuitas na área da segurança da informação.

No Road Show participam palestrantes especialistas da SearchInform, parceiros e clientes da empresa. O

evento ocorre em diferentes países ao redor do mundo.

De 5 a 26 de abril de 2018, o Road Show acontecerá na América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia,

Costa Rica, México e Paraguai.

PANORAMA DAS 

FERRAMENTAS SI

CASOS REAIS DE 

GESTÃO SI

TROCA DE EXPERIÊNCIA 

COM ESPECIALISTAS DO 

SETOR



COMO ENTRAR 
EM CONTATO 

CONOSCO?

Tel: + 55 11 4380 1913, + 55 11 9 8973 2037

E-mail: v.prestes@searchinform.com


