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Mantenha Seu Deal Seguro Com EthosData

Usando EthosData, dealmakers conseguem fechar seus M&A, IPO ou
fundraising deal mais rápido. Nosso serviço ganhador de prêmios combina
data rooms fáceis de usar com um time de profissionais experientes, tudo
para simplificar suas transações financeiras.

Manter seus deals protegidos, seguros e confidenciais é de maior
importância para nós. Por esse motivo, definimos padrões de segurança de
nível empresarial para tudo que fazemos. Nossos processos. Nossa equipe.
Nossa plataforma. Tudo para que possamos resguardar suas transações de
acesso não autorizado.

EthosData simplifica suas transações para você fechar seu deal mais rápido



Os Três Pilares de Segurança da EthosData

EthosData combina data rooms fáceis de usar & profissionais experientes
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I. Segurança no Documento:

Após configuração de apenas 5 minutos, você consegue proteger toda sua
informação e então compartilhar facilmente, controlar e acompanhar quem
pode acessar, editar, copiar, imprimir ou encaminhar um documento do seu
deal.

Com EthosData, você pode também:

o Rapidamente atribuir cargos e responsabilidades diferentes para vários 
usuários.

o Proteger todos os formatos de arquivos com senha, watermarks
personalizadas e NDA’s customizados.

o Revogar o acesso a documentos mesmo após o usuário ter aberto o arquivo.

o Acompanhar todas as atividades com auditorias.



II. Segurança na Infraestrutura:
O fundamento da segurança é a plataforma e a sua infraestrutura. Nosso serviço
de data room virtual excede os mais rigorosos padrões de segurança definidos
pelos reguladores, e esperado pelos clientes.

Nosso data room é:

o Desenvolvido seguindo as 10 principais diretrizes de segurança da OWASP

o Certificado de acordo com os padrões Internacionais ISO 27001 e SOC 1, 2 e 
3 auditados.

o Data centers fisicamente protegidos por acesso biométrico e monitorado 24/7, 
em compliance com LGPD.

o AES 256bit criptografados em uso e em repouso, o mais alto padrão do 
setor.

o Monitorado e protegido continuamente por mecanismos de firewall, 
antivírus e software de detecção de intrusão.



III. Segurança no Processo:

Nossos processos e tecnologias foram auditados pelas principais
instituições financeiras e firmas de advocacia.

Um Especialista de DataRoom dedicado – que lida com todos os usuários,
permissões e gestão de documentos para você – passa por verificações de
background e treinamento que segue o mesmo processo de conformidade
encontrado nos bancos.

“Nós trabalhamos com o Data Room Virtual da EthosData para diferentes vendas e processos 

de Due Diligence. Padrões de segurança excepcionais e muito fácil de gerir.”

Ernst & Young Advogado Corporativo Sênior 



Pronto Para Iniciar?

Quer um orçamento ou agendar uma Demo?

Fale conosco hoje: contact@ethosdata.com



Feche seu deal mais rápido com EthosData
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