
 

Atendendo aos Requisitos de Compliance em um Mercado Competitivo 
É crescente a conscientização de que ameaças significativas aos ativos corporativos advêm da própria Gestão e dos Colaboradores 
internos às Organizações, até mais do que a partir de terceiros. As Organizações enfrentam riscos de fraudes cometidos por 
Colaboradores capacitados, que utilizam acessos autorizados aos seus ativos de TI para manipular os sistemas e controles internos. 
Provocadas por fraudes corporativas de alto perfil e de grande impacto, diversas leis têm sido promulgadas visando proteger os 
Clientes, os Investidores e o próprio mercado. Essas regulamentações impõem desafios importantes às Organizações, uma vez que 
muitos de seus sistemas foram desenvolvidos e implementados em período anterior à vigência dessas regras. Alguns exemplos: 

Regras de Privacidade – HIPAA e GLBA 
O Desafio da Trilha de Auditoria 
A Regra de Segurança HIPAA determina às 
Organizações de Saúde “implantar 
hardware, software e/ou mecanismos de 
processos que registrem e inspecionem 
atividades em sistemas de informação que 
contenham ou usem informações de 
saúde protegidas eletronicamente” (seção 
164.312). A lei Gramm-Leach-Bliley (GLBA) 
faz imposição similar em relação ao 
rastreamento a informações financeiras. 
Essas determinações são desafiadoras, em 
especial para as Organizações suportadas 
por aplicações legadas. Em mainframe ou 
mesmo em “baixa plataformas”, as 
contínuas exigências e atualizações 
representam um risco operacional 
insuportável. Os mecanismos que 
registram as alterações às bases de dados 
corporativas não são suficientes, pois 
registram apenas atualização e alterações 
de dados, não capturando consultas 
críticas aos dados e nem possibilitam a 
análise do comportamento dos Usuários. 
A exposição aos riscos pode inviabilizar os 
processos e dilapidar a imagem da 
Organização. 

Lei Sarbanes-Oxley (SOX) 
O Desafio da Monitoração de 
Atividade 
A SOX determina que os Executivos e 
Auditores de Empresas listadas em Bolsa 
certifiquem a precisão e integridade de 
seus relatórios Financeiros. A Seção 404 
da lei determina que as Companhias criem 
e mantenham controles internos efetivos 
para rastrear processos financeiros. Como 
os relatórios financeiros baseiam-se em 
informações obtidas de vários sistemas – 
Compras, Folha de Pagamento, Estoques, 
RH e outros – a adequação à Seção 404 
implica o desenvolvimento de controles 
efetivos por entre as diversas plataformas 
técnicas. Isso é desafiador, uma vez que 
sistemas anteriores à SOX normalmente 
não possuem mecanismos de auditoria e 
log suficientes. Soluções de Monitoração 
de Banco de Dados provêm visibilidade 
limitada das atividades dos Usuários, 
registrando as alterações aos dados, mas 
não as ações tomadas, como as telas 
acessadas. Mais: consultas não podem ser 
rastreadas com este tipo de solução, 
omitindo as tentativas de fraudes em 
potencial. Criada nos Estados Unidos, essa 
lei certamente será modelo para outras 
no Mundo. 

Acordo Basiléia II 
O Desafio da Ameaça Interna 
A proteção à manipulação e divulgação 
não autorizada de informações sensíveis 
por usuários internos tornou-se a maior 
preocupação dos Bancos e outras 
Organizações Financeiras, no mundo 
inteiro. Ameaças internas vão desde a 
manipulação de lançamentos financeiros 
até a apropriação indébita pela venda e 
divulgação de informações privadas de 
Clientes, entre outras. Além da fraude 
propriamente dita, podem existir 
transações inadequadas, sob a forma de 
simples erros ou mesmo de alterações – 
intencionais ou não. 
O Acordo Basiléia II introduz a 
determinação aos Bancos de gerenciar os 
Riscos Operacionais como parte da gestão 
geral de riscos. De acordo com esse 
Acordo, o risco a que o Banco está 
exposto afeta sua demanda de capital. 
Como a fraude interna representa um 
risco operacional importante, os Bancos 
passam a ser fortemente incentivados a 
serem proativos em relação à fraude 
interna. No Brasil, o BaCen avalia o grau 
de Risco Operacional de Cada Banco, 
determinando a provisão a ser feita

Intellinx representa um salto na detecção e prevenção de ameaças internas, provendo um revolucionário 
sistema de vigilância interplataformas, com uma visibilidade sem paralelo das atividades dos Usuários das 
aplicações corporativas em todo o ambiente da Organização.  

 
 



 

 A Solução 

Intellinx soluciona alguns dos mais desafiadores requisitos das regulamentações atuais. O registro ininterrupto 
da atividade dos Usuários finais atua ao nível da aplicação (ao invés do nível de rede), permeando cada 
plataforma – desde o esquecido mainframe até a Web. Cada tela visualizada e cada tecla acionada pelos 
Usuários são registradas e analisadas em tempo real, criando, ao nível dos campos, trilhas de auditoria forense 
dos acessos internos aos sistemas corporativos. 
Um poderoso motor de regras rastreia o padrão de comportamento em tempo real, disparando alertas 
instantâneos quando da detecção de anomalias. Isso permite aos Gestores – Auditoria, Segurança da 
Informação, Compliance, Riscos, etc. – um zoom imediato sobre as suspeitas e visualmente reproduzir, tela a 
tela, todas as ações relativas a eventos potencialmente perigosos. A capacidade de pesquisa completa, 
produtiva e interplataformas simplifica o processo de investigação. Análises posteriores dos eventos incluem a 
possibilidade de se aplicar novas regras às atividades registradas anteriormente, a qualquer tempo. 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Benefícios Chaves 
 Monitoração e Registro das Atividades nas Aplicações                Suporte para Mainframe, AS/400, Web e Cliente/Servidor 
 Reprodução Tela a Tela   Alertas em Tempo Real e Análises Pós-Eventos 
 Trilha de Auditoria Forense Detalhada e Interplataforma  Implementação Econômica e Sem Riscos 
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