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PAICA AUXILIA EMPRESA 
INTERNACIONAL DE BENS DE 
LUXO A TORNAR-SE PÚBLICA

Tendo como ponto de partida 
um relacionamento que teve 
início na área de Proteção de 
Marca, a PAICA trabalhou com 
um dos principais varejistas de 
produtos de luxo do mundo, 
para avaliar suas operações, 
das compras às vendas no 
varejo, em cinco continentes, 
incluindo análise de sistemas 
administrativos, financeiros e 
de informática, para preparar 
a empresa para uma oferta 
pública. A PAICA identificou 
e documentou dezenas 
de milhares de dólares em 
oportunidades de redução de 
fraude e desperdício, e para 
apoiar a expansão da empresa 
para mercados emergentes.

Ao mesmo tempo em que a internet apresenta um mundo de oportunidades para 
negócios, infelizmente cria também oportunidades sem limites para criminosos. A prática 
inovadora da PAICA foca este grupo diverso e crescente de “e-criminosos”

A principal atração da maioria das fraudes de internet é o anonimato que a rede oferece, 
mas através de uma combinação única entre tecnologia e técnicas tradicionais de 
investigação, a PAICA tem sido capaz de identificar proprietários e operadores de 98% 
dos sites investigados. Conhecendo o indivíduo por trás do site, os clientes da PAICA 
podem buscar soluções criminais e civis contra os mesmos.

A PAICA oferece programas de Monitoramento de Internet para empresas interessadas 
em ofertas não-autorizadas de seus produtos e serviços, uso de seu nome, produtos, 
URL ou marcas na internet. Um monitoramento contínuo da Internet – o maior mercado 

emergente do cyber-espaço – é imprescindível, à 
medida em que o e-commerce e as comunicações via 
rede tornam-se um pilar padrão para as estratégias de 
vendas e marketing da maioria das empresas.

Com a proliferação de sites de leição online, o 
programa de Monitoramento de Internet da PAICA 
torna-se ainda mais crucial. Mercadorias roubadas, 
falsificadas ou desviadas são frequentemente 
oferecidas nesses sites, que vêm cada vez mais se 
tornando as “lojas do futuro” para mercadorias ilegais.

A PAICA também investiga infrações online de direitos 
autorais, fraudes de títulos, terrorismo cibernético, 
segurança de websites, difamação, práticas injustas e 
pornografia. Além disso, a PAICA auxilia as empresas 
a combater “invasores cibernéticos”, que compram os 
direitos de determinada URL com o único propósito de 
revendê-las mais tarde, a valores inflados, para marcas 
famosas.

A PAICA não cobre apenas os quatro cantos da Terra, 
ela pode cobrir também o mundo ilimitado do cyber 
espaço, combatendo os criminosos em seus próprios 
territórios, quer seja na própria internet, 
na localização do seu provedor ou de seu 
próprio negócio, em qualquer país que 
trabalhem.
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