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Nos próximos meses, o Brasil vai ganhar uma espécie de CSI voltado especificamente ao 
mundo virtual. Com previsão de implantação no início de 2011, o Centro de Soluções em 
Investigações Digitais (CSI) da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São 
Paulo (Prodesp) receberá um investimento que pode variar entre R$ 15 milhões e R$ 20 
milhões em equipamentos e treinamento. 
 
Segundo Douglas Viudez, diretor de produção e serviços da Prodesp, a unidade terá duas 
áreas de atuação, que poderão atender tanto a órgãos públicos quanto às empresas privadas 
de todo o país. 
 
A primeira delas será responsável pela coleta de evidências de crimes em computadores e 
equipamentos eletrônicos, seguindo os procedimentos necessários para que as provas tenham 
validade nos tribunais. As atividades do Data Center Forense, como está sendo chamado, 
serão vendidas como um serviço, que poderá ser solicitado por evento ou por quantidades 
fixas periódicas, por mês ou por ano.  
 
Entre outros casos, Viudez diz que a forense computacional poderá ser usada em investigações 
sobre fraude, pedofilia e roubo de informações confidenciais.  
 
O executivo diz acreditar que, usando a estrutura da Prodesp, forças policiais poderão acelerar 
a perícia de equipamentos apreendidos em investigações. "Temos um possível cliente com 
máquinas esperando perícia desde 2005", diz.  
 
Outra área de atuação será a identificação e resposta a ameaças cibernéticas. Empresas e 
órgãos públicos poderão contratar um serviço de monitoramento de suas marcas na internet 
para evitar que elas sejam usadas de forma indevida na disseminação de conteúdo 
pornográfico ou na prática de crimes. "A organização da Copa do Mundo de 2014 já foi 
consultada pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) sobre a oferta desses serviços para 
os patrocinadores do evento", conta Viudez. 
 
Segundo o executivo, a Prodesp começou a desenhar o projeto do CSI em maio. O trabalho no 
momento está centrado na definição do tempo necessário para retorno do investimento feito. 
A estimativa inicial é de que isso aconteça em até dois anos. 
 
O projeto será apresentado ao novo secretariado que assumir o governo de São Paulo no 
começo de 2011. A previsão de Viudez é de que as primeiras compras de equipamentos e 
sistemas necessários para a implantação do CSI aconteçam no primeiro trimestre. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 out. 2010, Empresas, p. B3. 


