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Casos de Sucesso 
Intellinx está sendo atualmente utilizado por Organizações líderes em Finanças, Governo, Saúde e Concessionárias de 
Serviços Públicos, em todo o mundo. Em virtude da natureza altamente sensível das observações feitas com a 
implementação da solução, tipicamente na detecção de fraudes, a maioria dos Clientes de Intellinx preferem não ter 
seus detalhes publicados.  
A seguir, mostramos alguns exemplos de como o Intellinx resolve questões críticas de negócio, sem divulgar detalhes 
privados dos Clientes. 
  
Banco Internacional Economiza Mais de 1 Milhão de Dólares com Intellinx 
Um importante Banco Internacional, com sucursais em 20 Países e 
mais de 10 bilhões de dólares em ativos gerenciados, utiliza Intellinx 
para atingir as regras de Compliance em vigor para o seu setor. 
A regulamentação baseada no Acordo da Basiléia II requer que 
todos os Bancos mantenham uma trilha de auditoria bem 
detalhada dos acessos de Usuários aos dados dos Clientes, inclusive 
das alterações e das consultas. Anteriormente, o Banco registrava 
algumas das atualizações, mas não as consultas. Implementar o log 
para todas as transações demandaria alterações em milhares de 
programas das aplicações mainframe. O Banco estimou que seriam 
necessários cerca de 100 meses de um programador para cumprir 
essa tarefa, com um custo inicial de mais de 1 milhão de dólares, 
sem contar com o enorme aumento de uso do mainframe. E o pior: 
o Risco Operacional de uma alteração dessa monta! Ao invés disso, 
optou pelo Intellinx e atingiu a adequação quase imediata à regra, 
sem alterar sequer uma linha de código, poupando os mais de 1 
milhão de dólares orçados e sem correr os riscos envolvidos. 
O VP Sênior e responsável pelas operações declarou: “Como uma 
instituição financeira, nós precisamos cumprir as regulamentações 
governamentais que requerem uma completa trilha de auditoria, 
tanto para as transações de alteração como as de consulta. Intellinx 
permitiu ao Banco cumprir essa regra após um processo de 
implementação muito rápido, economizando ao Banco muitos 
programadores-mês que seriam, de outra forma, investidos na 
alteração de aplicações online. A solução não-invasiva de Intellinx 
proporcionou sobrecarga ZERO em nossa infraestrutura e demandou 
espaço em disco bastante limitado”. 
Intellinx Eliminou o Vazamento de Informações de Cartões de Crédito 
Uma conhecida companhia de Cartões de Crédito implantou 
recentemente o Intellinx em sua força de detecção de vazamentos e 
fraudes. A Companhia utiliza Intellinx para registrar as interações dos 
Usuários em suas aplicações corporativas internas, provendo assim 
aos Auditores a capacidade de reproduzirem cada tela e cada 
digitação de cada Usuário. As regras do Intellinx ajudam a 
acompanhar os padrões de comportamento dos Usuário e, ao 
 

 
mesmo tempo, gerando alertas imediatos das exceções. Apenas 
algumas semanas após a instalação, Intellinx provou seu valor ao 
detectar e alertar à Equipe de Segurança sobre o mau uso de direitos 
de acesso por parte de um Usuário, numa tentativa de vazar 
informações sensíveis de um Cliente. O Investigador da fraude 
reproduziu as ações suspeitas, reconstruindo toda a sessão. Essa 
reprodução provou que o contexto do acesso aos dados em questão 
não fazia parte do trabalho normal e legítimo do Usuário.  
Agência de Governo: Intellinx detém Fraude de Servidor 
Uma grande Agência Governamental, com mais de 11 mil Servidores, 
elegeu Intellinx para capturar, registrar e gerar trilha de auditoria 
forense de todas as atividades dos Usuários em todas as aplicações 
internas. A solução permite manter uma trilha perfeita de todos os 
acessos dos Usuários às informações sensíveis dos Cidadãos. Ao 
adotar uma política de informar claramente aos Servidores e 
Contratados do uso do Intellinx, a Agência declarou a todos que 
estava tomando “medidas preventivas para dissuadir potenciais 
fraudes e vazamento de informações. ”   
Companhia de Seguros Detecta Fraude Interna por Usuários Privilegiados 
Uma Companhia de Seguros Europeia, ao implantar Intellinx para 
detecção de fraudes internas, descobriu que ameaças internas 
podem partir de Empregados com direitos de acesso privilegiados, 
tanto quanto de outros com direitos de menor nível. 
Regras de negócio foram elaboradas para gerar alertas, em tempo 
real, de padrões de comportamento suspeitos. As regras ajudaram a 
Companhia a monitorar, detectar e finalmente eliminar o abuso de 
direitos privilegiados de um Administrador de Sistemas, ao procurar 
alterar dados em bancos de dados de produção usando um utilitário 
que não seria detectado por outras formas que não o Intellinx. 
“Intellinx nos ajudou a capturar e reconstruir todas as atividades dos 
Usuários, incluindo nossos Administradores e Programadores de 
Sistemas e Banco de Dados. Esses Usuários privilegiados podem 
introduzir uma ameaça importante à segurança da informação 
através de seu conhecimento técnico e acesso autorizado aos 
servidores e recursos internos. ” 

 
 


