
Forensics 
& Integrity 
Services
Gerenciando riscos para 
a organização global



No atual ambiente regulatório multijurisdicional, gerenciar riscos 
em uma organização global é crítico. Fraude, práticas impróprias 
de negócios e questões de Compliance podem emergir de quase 
todos os lugares e as consequências nunca foram tão severas. 

Ao enfrentar situações de fraude, investigações governamentais, 
inquéritos regulatórios, litígios ou disputas transacionais, clientes 
recorrem a EY para obter assistência especializada em tempo hábil. 

A EY Forensics & Integrity Services está presente em mais de 154 
cidades de 73 países diferentes, com mais de 4.000 profissionais 
com experiência na prática forense. No Brasil, são mais de 300 
profissionais espalhados em cinco escritórios localizados em 
metrópoles regionais, sendo dois escritórios equipados com 
laboratório forense e um com datacenter forense. 

Nossa equipe é multidisciplinar – formada por advogados, 
contadores, engenheiros e administradores - e nossos 
profissionais são capacitados com algumas das certificações mais 
relevantes em serviços de investigação de fraudes e Compliance. 
Destacam-se:

Como a EY pode te ajudar:

Forensics Brasil

Goiânia / GO

Belo Horizonte / MG

Rio de Janeiro / RJ

Curitiba / PR
Blumenau / SC

Porto Alegre / RS

São Paulo / SP

Campinas 
/ SP

Brasília / DF

Salvador / BA

Fortaleza / CE

Recife / PE

Escritórios Forensics

Laboratório forense

Data center forense

Investigações e Compliance

Investigação

• Investigações de fraudes, 
apropriação indébita, conflito de 
interesses, corrupção, antitruste, 
inside trading, lavagem de dinheiro 
e assédio

• Relatos do canal de Ética e Ouvidoria

• Investigação Patrimonial / 
Busca de Ativos

• Background Checks

• Inteligência em Entrevistas Forenses

Compliance

• Implementação, monitoramento 
e avaliação de Programas 
de Compliance

• Avaliação de Riscos

• Suporte a monitorias independentes 
de autoridades (MP, SEC, DOJ)

• Desenho, implementação e gestão 
do Canal de Ética e Ouvidoria

• Planejamento e execução do Plano 
de Comunicação

• Desenvolvimento e condução 
de workshops e treinamentos

• ABAC Due Diligence

• Integrity News Alert (INA)

• Gestão de Terceiros e Conflitos 
 de Interesses

Integrity Diligence

• Diligência de parceiros 
e fornecedores

• Verificação de antecedentes de 
targets em processos de fusões 
e aquisições

• Suporte à checagem de 
sanções regulatórias

• Criação e gestão de Programa 
de Gerenciamento de Terceiros

• Serviços de verificação de 
antecedentes (“Know Your Partner”, 
“Know Your Client” e “Know Your 
Employee”)

Tecnologia Forense e Serviços de Discovery

Forensics Data Analytics (FDA)

• Analytics antissuborno 
e anticorrupção (ABAC)

• Analytics antifraude

• Avaliação de riscos

• Analytics em disputas e litígios

• SAP fraud review

• Modelagem preditiva

• Plataforma de gestão de relatos

Privacy e Cyber

• Cybersecurity e recuperação 
de dados digitais

• Plano de resposta a 
incidentes cibernéticos

• LGPD / GDPR

Serviços de eDiscovery

• Extração e preservação de dados 
digitais não estruturados (ESI)

• eDiscovery envolvendo 
dispositivos móveis

• Early Case Assessment

• Information Governance

• Managed Document Review (MDR)

• Technology-assisted Review (TAR)

Serviços de Disputas

• Perícia Contábil (perito e/ou 
assistente técnico)

• Perícia e acompanhamento 
em obra civil 

• Laudos periciais e 
depoimentos em juízo por 
meio de profissionais certificados

• Suporte a litígios (busca de 
elementos para construção 
do conjunto probatório)

• Quantificação e análise de danos

• Litígios judiciais

• Suporte a arbitragem

• Suporte a mediação

• Avaliação de transações ou 
contingências post-closing

A EY foi reconhecida no Programa Empresa 
Pró-Ética 2018-2019, iniciativa do Ministério 
da Transparência e Controladoria-Geral da União, 
como uma empresa que adota voluntariamente 
medidas de integridade relacionadas à prevenção 
e ao combate à corrupção. 

A EY foi certificada pela TRACE International, 
em 2017 e em 2018, na Due Diligence 
Anticorrupção. A organização sem fins lucrativos 
reconhece empresas éticas com responsabilidade 
social e econômica em todo o mundo. O órgão 
certificador trabalha de acordo com as normas 
anticorrupção vigentes, incluindo o Foreign 
Corrupt Practices Act (FCPA).



EY 
Auditoria | Consultoria | Impostos | Transações Corporativas 

Sobre a EY

A EY é líder global em serviços de Auditoria, Consultoria, Impostos 
e Transações. Nossos insights e os serviços de qualidade que prestamos 
ajudam a criar confiança nos mercados de capitais e nas economias 
ao redor do mundo. Desenvolvemos líderes excepcionais que trabalham 
em equipe para cumprir nossos compromissos perante todas as partes 
interessadas. Com isso, desempenhamos papel fundamental na construção 
de um mundo de negócios melhor para nossas pessoas, nossos clientes 
e nossas comunidades.

No Brasil, a EY é a mais completa empresa de Auditoria, Consultoria, 
Impostos e Transações Corporativas, com 5.000 profissionais que dão 
suporte e atendimento a mais de 3.400 clientes de pequeno, médio e 
grande portes.

EY refere-se à organização global e pode referir-se também a uma ou 
mais firmas-membro da Ernst & Young Global Limited (EYG), cada uma das 
quais é uma entidade legal independente. A Ernst & Young Global Limited, 
companhia privada constituída no Reino Unido e limitada por garantia, 
não presta serviços a clientes.

© 2019 EYGM Limited. Todos os direitos reservados.

Esta é uma publicação do Departamento de Marca, Marketing e Comunicação. 
A reprodução deste conteúdo, na totalidade ou em parte, é permitida desde que citada a fonte.

ey.com.br
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Instagram | eybrasil
Twitter | EY_Brasil
Linkedin | EY
Youtube | EYBrasil
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