
 

 
Data: 16 de agosto de 2018 

Registro dos participantes: 9:00 

Duração do evento: 09:30 – 13:30 

Local: Hotel Pullman Vila Olimpia Rua Olimpíadas, 205 – Vila Olimpia, São 

Paulo – SP, 04551-000 

 

 

O Road Show SearchInform reunirá especialistas e profissionais de segurança 

da informação (SI). Os representantes da SearchInform falarão sobre as novas 

soluções em SI, ameaças e tipos de fraudes praticados na atualidade, 

compartilharão estudos de casos e prognósticos para o futuro. 

 

PROGRAMA: 

 

1 Money Loss Prevention: proteção do futuro 

 

 Novas ameaças à segurança da informação. De ataques externos a 

incidentes internos. 

 Riscos relacionados a funcionários. Do que os funcionários são capazes 

se não forem monitorados. 

 Métodos de alerta e proteção. Transição para o conceito Money Loss 

Prevention. 
 

2 Aplicação prática dos produtos SearchInform. 

Exemplos de investigações reais 

 

 Breve introdução sobre os produtos da SearchInform. 

 Problemas solucionados pelo SearchInform DLP. Tarefas resolvidas pelo 

Suíte Forense. Controle dos canais de transmissão de informações, 

investigação de incidentes; detecção de esquemas fraudulentos. 

 SearchInform DLP + Suíte Forense: possibilidades para o uso conjunto. 

 Casos de clientes. Investigações de fraudes financeiras, agentes internos, 

operações paralelas, espionagem industrial. 
 

 

 

11:30–12:00 

INTERVALO 

 

Road Show SearchInform 2018 

Money Loss Prevention: proteção do futuro 
prevenção | análise | investigação 

https://goo.gl/maps/xP276QhgKpp
https://goo.gl/maps/xP276QhgKpp


 

3 Experiências de clientes. 

 

 Tarefas incomuns para o sistema DLP. Políticas para solucioná-las. 

 Casos de clientes: falsificação de documentos, pressão motivada por 

interesses pessoais, ameaças à reputação, ações de hackers, divulgação 

de informações internas, sabotagem, atividades ilegais, “Grupos de risco”: 

álcool, drogas, problemas financeiros, demissões, etc. 
 

4 
Legislação no âmbito da segurança da informação 

e controle de dados. Documentação de soluções 

SI na empresa. 

 

 Aspectos jurídicos do monitoramento do trabalho dos funcionários. 

 Lista de verificação: documentos normativos necessários para a 

implantação de ferramentas de segurança da informação. 

 Seção de perguntas e respostas. 
 

5 
Mesa redonda. Comunicação entre os 

participantes da conferência. Balanço das 

atividades. 
 

A PARTICIPAÇÃO É GRATUITA 
Entre em contato conosco para obter mais detalhes e confirme sua 

participação até o dia 15 de agosto de 2018 através do formulário de 

inscrição no site: http://roadshow.searchinform.com/event/760/ 
 

Esperamos por vocês! 

 
Informações de contato: 

+55 11 989732037 

v.prestes@searchinform.com 

 

Vladimir PRESTES, 

diretor do escritório de representação da SearchInform no Brasil 

 

http://roadshow.searchinform.com/event/760/
mailto:v.prestes@searchinform.com

