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Preparar, apontar, GDPR
Encontre os dados que você precisa proteger e as lacunas de segurança que precisa preencher
Destaques
•

Embarque agora em uma campanha de avaliação para o
Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da União
Europeia (UE)

•

Comece com o IBM® Security Guardium® GDPR Accelerator
(funcionalidade incluída no IBM Security Guardium Data Protection
for Databases, IBM Security Guardium Data Protection for Data
Warehouses, IBM Security Guardium Data Protection for Big Data,
IBM Security Guardium Data Protection for z/OS® e IBM Security
Guardium Vulnerability Assessment), que oferece ferramentas
prontas para uso como modelos predefinidos para grupos
específicos de GDPR, políticas específicas de GDPR e relatórios

A UE causou um impacto em todo o mundo com a adoção do GDPR
em maio de 2018. O regulamento descreve a proteção de dados
pessoais como um dos “direitos fundamentais dos seres humanos”.1
Após o anúncio do GDPR, muitas organizações que não se localizam
na UE não perceberam que o GDPR também se aplicaria a elas.
Agora, todas as organizações que fizerem negócios com indivíduos
localizados nos 28 estados membro da UE devem cumprir as
disposições abrangentes do regulamento. Todas as informações
pessoais de proprietários de dados da UE – independentemente de
para onde são enviadas, onde são processadas ou armazenadas –
devem ser protegidas de forma adequada, e a comprovação dessa
proteção deve ser verificada.

de GDPR, todos baseados na IBM Security GDPR Framework
•

Fortaleça suas iniciativas de proteção de dados com classificação
de dados, avaliação de riscos, monitoramento de atividade,
criptografia e recursos importantes de gerenciamento

1 Artigo 1. 2. “Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council” (Regulamento [UE]
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho), 27 de abril de 2016.

Analistas estão observando cada vez mais consultas e perguntas – de
organizações localizadas e não localizadas na UE – em relação ao GDPR e
seu impacto nas operações das organizações e custos da conformidade.
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Por que esse é o momento para obter conformidade
com o GDPR
Mesmo empresas sem escritórios ou operações de processamento
de dados em um estado membro da UE não estão isentas do GDPR
– e deixar de cumprir o regulamento pode ter consequências graves
nos resultados, relacionamentos com clientes e imagem da marca
de uma organização. A falta de conformidade com o GDPR, na
realidade, pode custar a uma organização um máximo de € 20
milhões ou 4% do volume de negócios global total de uma empresa
no ano financeiro anterior, o que for maior.1
A conformidade com o GDPR pode afetar processos da empresa,
de vendas a operações e manutenção de registros, portanto
organizações devem avaliar políticas de privacidade, medidas e
processos de segurança para minimizar o risco de uma violação
ou de falta de conformidade. Equipes de conformidade estão
implementando ferramentas e processos para:
• Avaliar riscos, compreendendo quais dados são cobertos pelo
GDPR e onde eles estão
• Criar padrões para coleta, uso e armazenamento de dados,
enquanto equilibra riscos e objetivos de negócios

Aprenda

•
•

•

Transformar procedimentos, processos e ferramentas
para colocar os proprietários de dados em primeiro lugar
Operar novos programas, gerenciando continuamente os
dados, o acesso a eles e seu uso respeitando os direitos
dos proprietários de dados, os indivíduos a quem os dados
se aplicam
Cumprir os padrões do GDPR relacionados a
monitoramento, auditoria e relatórios

Tanto em curto quanto em longo prazo, as empresas devem ver
as obrigações com o GDPR como catalisadoras para mudança
organizacional: uma oportunidade de reavaliar e pensar de forma
mais inteligente sobre a proteção de dados e os impactos
positivos do aprimoramento da privacidade e segurança de dados.
Organizações que abraçam as vantagens competitivas de uma
um programa de proteção de dados estruturado mas ainda em
evolução, incluindo o potencial de aumentar a confiança de
clientes e ter níveis de acesso de dados personalizados para
funcionários, conseguirão colher os benefícios nos próximos anos.

por que você precisa de um plano de ação para o GDPR.

1 Artigo 83, 5. “Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council” (Regulamento [UE] 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho), 27 de abril de 2016.
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A IBM Security GDPR Framework foi desenvolvida
para ajudar organizações a abordar as necessidades
de privacidade e segurança relacionadas ao GDPR
usando uma abordagem em fases.
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Prazos sempre em mente
De números de telefone a informações de localização e atividade
em mídias sociais, informações pessoais estão em todo lugar.
Nuvem, dispositivos móveis, plataformas de big data e a Internet
das coisas (IoT) elevaram o desafio de compartilhar, gerenciar,
governar e manter a segurança dessas informações. E nunca
houve mais consciência da necessidade de proteger dados
pessoais, que podem incluir documentos de identidade,
endereços de e-mail, dados de localização, dados biométricos,
físicos, fisiológicos, genéticos ou de saúde mental, dados de
preferência política, orientação sexual e muito mais.
Algumas organizações estão colocando rapidamente soluções de
gerenciamento de segurança e dados em vigor, porque apenas
com elas poderão começar a examinar a aplicação prática de
obrigações com o GDPR, como remoção de registros após
solicitação de um proprietário de dados e notificação de uma
violação de dados dentro de 72 horas.

O GDPR entrou em vigor em 25 de maio de 2018. Portanto, se
ainda não estão cuidando disso, sua empresa deve implementar
processos e controles de governança, implementando e testando
ferramentas de conformidade. Para implementação eficiente, o
IBM Security criou o GDPR Readiness Assessment para ajudar a
descobrir lacunas de privacidade e segurança e a recomendar
planos de remediação. Além disso, o Guardium GDPR Accelerator
– uma ferramenta incluída nos produtos IBM Security Guardium
Data Protection para bandos de dados, data warehouses, big data,
IBM z/OS e o produto Guardium Vulnerability Assessment –
oferece ativos e modelos predefinidos desenvolvidos para acelerar
as iniciativas em direção à conformidade com diversas obrigações
importantes com o GDPR.

Aprenda como a IBM pode ajudar você, independentemente de onde estiver em sua jornada.
1 “REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUTOPEU E DO CONSELHO de 27 de abril de 2016”, Comissão Europeia, 5 de abril de 2016.

De acordo
com o GDPR,
dados pessoais não podem simplesmente ser
mantidos eternamente. Toda empresa
precisará revisar periodicamente suas
práticas de governança de dados e eliminar
dados que não sejam mais necessários.1
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Direitos dos proprietários de dados em primeiro lugar
O GDPR busca proteger indivíduos e seus dados pessoais por
meio de padrões unificados e modernizados, além de
estabelecer um conjunto de direitos significativos para
indivíduos, protegidos por possíveis penalidades em caso de
falta de conformidade. Qualquer organização que detenha ou
processe os dados pessoais de proprietários de dados da UE é
obrigada, de acordo com as disposições do GDPR, a:
•

•

Obter consentimento explícito para coletar informações de
proprietários de dados, e documentação que comprove que a
organização fez isso. (Consentimento de acordo com o GDPR
está limitado a objetivos específicos, como manter
informações de contato atuais, e proprietários de dados têm o
direito de retirar este consentimento a qualquer momento.1)
Implementar o direito dos proprietários de dados de acessar e
obter dados, permitindo que indivíduos solicitem acesso a
informações mantidas sobre eles, e aprendam como e por que são
usadas, onde estão sendo acessadas, quais categorias de dados
estão sendo acessadas e quem tem acesso a esses dados.

•

•

•

Colocar em prática o “direito de apagar”, dando aos
proprietários de dados o direito de solicitar a exclusão de dados
pessoais se não desejarem permitir o seu uso.
Fornecer aos proprietários de dados um processo para
corrigir dados pessoais incorretos e permitir que eles se
recusem a ter seu perfil armazenado.
Algumas empresas também precisarão indicar um diretor de
proteção de dados, para promover o trabalho ético dos
responsáveis pela conformidade com o GDPR (como
controladores ou processadores) em toda a organização.

Embora os direitos de proprietários de dados como indivíduos
sejam muito importantes, essa regulamentação traz uma
pergunta intimidadora para organizações: Como uma
organização inicia um programa de conformidade com o GDPR e
cumpre com êxito suas obrigações?

Aprenda o que você precisa saber sobre privacidade de dados para ter conformidade com o GDPR neste podcast.
1 Artigo 7, “Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council” (Regulamento [UE] 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho), 27 de abril de 2016.
2 Com base em entrevista de estudo de caso de cliente da IBM realizada em 2016.

Um grande
banco francês
com 400
servidores e
150 aplicativos
com dados
confidenciais
usa o Guardium para monitorar os direitos de
acesso de proprietários de dados e modificar,
excluir e transferir dados automaticamente,
conforme exigido pelo GDPR. O Guardium
permite que a organização importe regras de
acesso automaticamente, monitore e notifique
logins com falha e bloqueie usuários sem
autorização.2
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Avaliação de riscos de dados pessoais da sua
organização
O GDPR exige que organizações respeitem a privacidade de
dados de indivíduos implementando uma abordagem de “proteção
de dados por design” conforme desenvolvem, criam, selecionam e
usam quaisquer “aplicativos, serviços e produtos que sejam
baseados no processamento de dados pessoais para realizar a
tarefa”.1 Uma abordagem prudente para empresas que lidam com
dados pessoais é desenvolver proteções à segurança e à
privacidade em seus aplicativos, serviços e produtos desde o
início. Infelizmente, muitas organizações foram colocadas em uma
posição em que precisam correr atrás do prejuízo – e rápido.
Para ajudar a acelerar as estratégias de GDPR de organizações,
o IBM Security sugere primeiro realizar uma avaliação das
práticas de segurança e privacidade de dados da organização. O
objetivo é duplo: identificar riscos atuais e desenvolver processos
para mitigar esses riscos. As descobertas da avaliação podem
ajudar você a criar sua base para um roteiro de GDPR que dê
suporte para quatro principais atividades para ajudar a gerenciar
e proteger dados pessoais:

Aprenda

•
•

•

•

Avaliar sua prontidão para proteção de dados descobrindo e
classificando dados pessoais
Identificar riscos de segurança por meio de verificação de
vulnerabilidade para impedir e mitigar quaisquer ataques de
explorações ou ransomware a dados pessoais
Implementar governança de controladores e processadores
juntamente com medidas técnicas e operacionais que
monitorem onde os dados pessoais são processados, além
de criar uma trilha de auditoria
Gerenciar violações de dados pessoais e notificar
administradores de segurança de dados se e quando
ocorrer uma violação alertando e bloqueando com
resposta a incidentes e ciência forense aprofundada

As ferramentas do Guardium estão ajudando organizações a atender a
suas obrigações com o GDPR. Algumas obrigações são relativamente
simples. Outras, como permitir que os sistemas deem suporte ao
direito dos proprietários de dados de apagar informações, podem exigir
mudanças nos processos comerciais de toda a organização.

como o IBM Data Privacy Consulting Services pode ajudar sua organização a avaliar sua prontidão para cumprir o GDPR.

1 “IBM X-Force Threat Intelligence Index 2017”, IBM Corp., março de 2017.

Em 2016, a pesquisa IBM X-Force®
registrou a contagem de vulnerabilidades
mais alta já vista em um único ano:

10.197.1
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Aceleração de iniciativas de proteção de dados e GDPR
Para ajudar você a começar, o Guardium oferece o GDPR
Accelerator, fornecendo funcionalidade predefinida para ajudar
a descobrir seus riscos e exposições ao GDPR:
•

•

•

O GDPR Data Security Impact Assessment faz verificações
em busca de fontes de dados, sejam estruturadas ou
desestruturadas, que contenham dados pessoais.
Padrões de classificação para ajudar a identificar dados
pessoais cobertos pelo GDPR, como nome, idade, data de
nascimento, gênero, orientação sexual, endereço de e-mail,
afiliação religiosa, informações de localização, informações
genéticas, registros criminais, dados biométricos, foto,
endereço e mais, tanto em ambientes distribuídos quanto em
ambientes IBM z/OS.
Conjuntos predefinidos de grupos e regras de políticas ajudam
a monitorar, auditar, registrar e fornecer alertas sobre quaisquer
atividades não autorizadas relacionadas a dados pessoais por
aplicativos e usuários com e sem privilégios. Essas mesmas
regras também são usadas para criar trilhas de auditorias para
solicitações de proprietários de dados, como solicitações para
acessar, corrigir, excluir ou transferir dados pessoais.
Assista

•

•

Relatórios para identificar quem acessou dados pessoais, de
onde acessaram, quando foram acessados e como foram
acessados – todas informações que podem ser usadas para
enviar notificações para auditores, controladores e diretores
de proteção de dados usando a avaliação de conformidade
de segurança de dados que faz parte do produto.
Conjuntos de grupos, políticas e relatórios predefinidos que
ajudam equipes de conformidade e segurança de empresa a
garantir a segurança de dados pessoais – independentemente
de serem distribuídos por toda uma empresa ou centralizados
em ambientes de mainframe IBM Z®.

O Guardium GDPR Accelerator pode oferecer uma enorme
quantidade de insights sobre acesso a dados pessoais tanto por
usuários regulares quanto privilegiados. Mas, a menos que você
saiba onde os dados pessoais estão armazenados e qual a
aparência deles, eles não poderão ser monitorados nem
protegidos. Os padrões de classificação predefinida fornecidos
com o Accelerator ajudam a simplificar e acelerar este processo.

a uma demonstração em vídeo para ver o Guardium GDPR Accelerator em ação.

1 “REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUTOPEU E DO CONSELHO de 27 de abril de 2016”, Comissão Europeia, 5 de abril de 2016.

Dados pessoais, de acordo com o
GDPR, incluem quaisquer
informações que podem identificar
um indivíduo,1 como:
•

Informações genéticas

•

Condição ou histórico de
doença ou deficiência

•

Afiliações culturais,
religiosas ou outras

•

Associação a sindicados

•

Associações ou opiniões políticas

•

Endereços IP

•

Cookies da Internet

•

Identificadores, como tags de
identificação por radiofrequência
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Como o Guardium pode suportar suas iniciativas de
conformidade
Como os dados são protegidos?
Descubra,
oculte,
desative

O Guardium oferece uma abordagem holística à proteção de dados
estruturados ou desestruturados, incluindo dados pessoais, em uma
gama de ambientes. A plataforma modular e adaptável do Guardium
pode ajudar equipes de conformidade a analisar riscos, priorizar
iniciativas e responder a eventos em seus repositórios de dados. As
ferramentas do Guardium podem analisar padrões de uso de dados
para ajudar a expor e remediar riscos rapidamente utilizando análise
de dados e aprendizagem de máquina avançadas e automatizadas,
enquanto dá suporte ao gerenciamento centralizado e à integração
simplificada. Além da conformidade inicial, o Guardium permite que
as empresas entrem continuamente em conformidade com as
necessidades em evolução do GDPR com sua capacidade de
adaptar-se a novos usuários e volumes de dados em expansão, e
com suporte à classificação de dados para múltiplos idiomas da UE.

Como os dados estão sendo usados – e
por quem?
•

•

•

Monitore quem está acessando dados, encontre anomalias e
impeça a perda de dados com monitoramento e alertas que
abrangem toda a empresa e são enviados praticamente em
tempo real.
Ajude a evitar o acesso não autorizado a dados e receba
alertas sobre alterações ou vazamentos para colaborar com
a integridade dos dados.
Reduza possíveis custos operacionais adicionais por meio
do controle e monitoramento simplificados do acesso a ID
compartilhado de usuários privilegiados.
Aprenda

como o Guardium pode ajudar a garantir a segurança da sua organização.

•

•

•

Implemente notificação de autorização, criptografia,
mascaramento, redação, bloqueio e alertas dinâmicos para
ajudar a proteger dados pessoais de acesso, uso, perda ou
alteração – sejam dados em repouso ou em movimento.
Ajude a proteger os negócios da perda de dados e da
responsabilização criminal com análises automatizadas de
riscos, validação, fluxos de trabalho de conformidade
automatizada e amplos recursos de auditoria.
Alerte e bloqueie dados ilícitos internos e externos e acesso
a arquivos por meio de uma ampla gama de plataformas –
incluindo bancos de dados, arquivos e sistemas de
arquivos, ambientes de big data, ambientes de mainframe e
muito mais.

As notificações de auditoria e
conformidade são simplificadas com a
automação?
•
•
•

Detecte autorizações de usuários e privilégios comprometidos.
Use análise automatizada para detectar e bloquear o acesso
não autorizado a dados.
Implemente rapidamente com ativos e modelos predefinidos.

O Guardium pode ajudar você a
descobrir e classificar dados pessoais
para acelerar a pseudoanonimização, e
as soluções IBM Multi-Cloud Data
Encryption, IBM Guardium Data
Encryption e IBM Security Key Lifecycle
Manager podem ajudar você a ocultar
esses dados e gerenciar seu acesso, de
seções individuais de um banco de
dados a ambientes Teradata e a
gigantescos ecossistemas de
armazenamento na nuvem – tudo por
meio de um único console centralizado.
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Evite violações de dados para proteger dados pessoais
Violações de dados que causam impacto em dados pessoais
exigem ação rápida para evitar a falta de conformidade.1 Apenas
quando souber onde estão seus riscos e fraquezas de segurança
você conseguirá solucioná-los. Conforme implementar ou refinar
soluções do GDPR, é importante abordar vulnerabilidades dentro
do seu ambiente, em todas as suas fontes de dados. O Guardium
GDPR Accelerator oferece testes de avaliação de segurança de
dados predefinidos desenvolvidos para ajudar você a avaliar
rapidamente a segurança das fontes de dados pessoais. Além de
fechar quaisquer lacunas descobertas recentemente, você
também deve tomar medidas para dificultar o acesso às fontes de
dados pessoais em si, para que usuários sem autorização não
possam alterar suas definições de autorização e configuração.
Em ambientes Z, de big data e distribuídos, a avaliação de impacto
de segurança de dados fornecida pelo Guardium GDPR
Accelerator pode ajudar a identificar essas áreas de risco e dar
suporte à prontidão para auditoria de acordo com o GDPR, com a
especialização aprofundada da IBM.

O uso desses ativos predefinidos ajuda a simplificar e acelerar o
processo de identificar dados pessoais dentro de uma
organização, e ajuda a identificar e auxiliar na remediação de
riscos nessas fontes de dados pessoais, para que você possa
começar a monitorar suas fontes de dados identificados que
contêm dados pessoais, e então tomar atitudes se determinar
que ocorreu um comportamento suspeito.
O Guardium GDPR Accelerator também inclui grupos e regras de
políticas predefinidas para ajudar você a dar início ao trabalho de
monitoramento contínuo mais rapidamente em toda a empresa,
incluindo ambientes z/OS, em nuvem e de big data. As regras de
políticas predefinidas são desenvolvidas para proteger dados
pessoais de atividades e acesso não autorizados – incluindo
alterações, remoção, replicação ou exclusão de registros. O
Guardium GDPR Accelerator também processa relatórios (que você
pode selecionar com base em usuário, controlador ou aplicativo) para
documentar todas as tentativas de acessar dados pessoais. Além
disso, relatórios de auditoria podem auxiliar na comunicação de
conformidade a auditores e podem ser usados para auxiliar na
resposta a incidentes fornecendo relatórios detalhados de atividades.

O Guardium GDPR Accelerator ajuda a acelerar
e consolidar os esforços de conformidade com o
GDPR com análise fácil de usar de dados
armazenados, riscos e histórico de acesso.

Leia a planilha de dados para saber como o IBM Security Guardium Vulnerability Assessment pode ajudar você a avaliar seus riscos de dados.
1 Artigo 33, “GDPR Notification of a personal data breach to the supervisory authority” (Notificação de uma violação de dados pessoais a uma autoridade de supervisão de acordo com o GDPR), Intersoft Consulting.
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Prepare sua organização para auditorias
No caso de uma violação ou uma auditoria, e para atender a
solicitações de remoção ou modificação de dados de indivíduos de
acordo com o GDPR, sua capacidade de fornecer uma trilha de
auditoria não pode ser apenas teórica. Você precisa ser capaz de
produzir relatórios que documentem e expliquem detalhes de seu
processo de proteção de dados. O Guardium pode ajudar não
apenas na etapa crucial de identificar dados pessoais sob controle da
sua empresa, mas também em responder a perguntas importantes
sobre acesso e controle segundo as normas do GDPR, dando
suporte para a transição para um programa de proteção e
privacidade de dados mais abrangente em toda a empresa.
O Guardium GDPR Accelerator ajuda você a monitorar e fornecer
trilhas de auditoria detalhadas sobre solicitações de acesso de
proprietários de dados como acesso a dados pessoais e sua
correção, exclusão ou transferência. Informações como a identidade
do usuário de banco de dados ou aplicativos e carimbos de data e
hora e comandos SQL relevantes associados à solicitação são
capturados em um repositório de auditoria. Relatórios personalizáveis
são incluídos, para que você possa compartilhar com suas equipes de
conformidade, auditores e outas pessoas. As credenciais para
indivíduos autorizados que lidem com essas solicitações de
proprietários de dados podem ter uma maior segurança

com o uso do IBM Security Privileged Identity Manager para
gerenciar check-out e check-in de credenciais e até mesmo
registros detalhado de sessões que podem ser vinculados aos
seus relatórios de auditoria do Guardium.
Os recursos do Guardium GDPR Accelerator, juntamente com as
interfaces de uma variedade de ferramentas no sistema
subjacente, são organizados de acordo com exigências, o que
pode acelerar o processo de implementação e melhorar o tempo
para gerar valor. O Accelerator é incorporado à plataforma madura
Guardium, o que oferece escalabilidade de uma rede simples de
local único até plataformas heterogêneas que abrangem múltiplos
data centers, e ajuda organizações a consolidar informações de
segurança para serem usadas pelo pessoal de TI.
Por fim, o Guardium GDPR Accelerator oferece um processo
automatizado para auditar e revisar fluxos de trabalho para dar
suporte à prontidão para o GDPR. Este recurso automatiza o
processo de notificação e revisão para escalações simplificadas e
mais rápidas e aprovação de relatórios de auditoria predefinidos
para atividades de dados pessoais como acesso, exclusão e
atualizações por usuários e aplicativos com ou sem autorização.

Aprenda mais sobre reduzir as dificuldades para obter conformidade regulatória com este e-book da IBM.

As ferramentas do Guardium podem ajudar
você a rastrear facilmente o uso e proteção
de dados pessoais que sua organização
guarde ou processe.
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Por que a IBM?
Com décadas de experiência no desenvolvimento e segurança
de redes, e protegendo dados de organizações de todos os
tipos, a IBM oferece um conjunto variado de experiências e
recursos líderes do setor e diretamente relevantes à proteção
da privacidade de dados. Como uma solução que é integrada
às ferramentas de segurança e administração da IBM, incluindo
as soluções IBM QRadar®, em ambientes de dados empresariais,
o Guardium pode ser um pilar da sua estratégia de conformidade
com o GDPR. O Guardium ajuda a implementar melhores práticas
que permitem que organizações conheçam o status de seus
dados, reduzam riscos, restrinjam políticas e monitorem e auditem
em busca de violações de políticas e conformidade.
O Guardium fornece uma plataforma de segurança de dados
integrada e escalável para ajudar organizações a analisar riscos
para dados confidenciais, proteger esses dados e se adaptar a
mudanças no ambiente de TI. A análise de dados torna possível
lidar com a complexidade de dados e padrões de dados, enquanto
a governança e a centralização ajudam a tornar todo o espectro de
proteção de dados – da segurança à privacidade e à

Aprenda

conformidade – gerenciável no contexto da gama de fontes de
dados heterogêneas exigidas para executar um ambiente de TI.
Além disso, serviços de consultoria de privacidade de dados da
IBM podem ajudar você a identificar áreas que podem ser
impactadas pelo GDPR e fornecer orientação para ajudar você a
criar e implementar políticas, padrões, diretrizes e procedimentos
operacionais de privacidade. Assim como a auditoria faz parte da
governança de privacidade de dados, uma avaliação antecipada
utilizando o Guardium e outras ferramentas é fundamental para
essa preparação. Enquanto se prepara para o GDPR, serviços da
IBM, como o monitoramento de atividade de dados 24 horas, 7
dias da semana com análise de dados e inteligência de ameaças
avançadas globais, podem ajudar a otimizar seu nível de controle
estabelecendo uma estratégia de proteção de dados que não
apenas implementa, mas também integra recursos.
Seja no início de uma iniciativa de preparação para conformidade
ou ampliando um programa existente, organizações podem usar
com eficácia o roteiro de melhores práticas do Guardium para
desenvolver salvaguardas de proteção de dados que ajudem a se
preparar para o GDPR.

mais sobre as soluções de segurança cruzada e GDPR da IBM.

1 “IBM X-Force Threat Intelligence Index 2017”, IBM Corp., março de 2017.

Em 2016,
mais de 400 bilhões de registros
vazaram – mais que nos dois anos
anteriores combinados.1
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O sistema imunológico IBM Security
Um sistema imunológico de segurança inteligente e integrado
Indicadores de comprometimento

O portfólio do IBM Security cria um “sistema imunológico” que age
como uma estrutura integrada de recursos de segurança que
transmitem e ingerem dados de segurança vitais para ajudar a
obter visibilidade, compreender e priorizar ameaças e coordenar
múltiplas camadas de defesa.

Análise de malware

ECOSSISTEMA DE SEGURANÇA

Compartilhamento de
ameaça

Detecção e resposta do
endpoint

Ciência forense de rede e gerenciamento de ameaças
Firewalls

Gerenciamento e correção
do endpoint

Área restrita

INTELIGÊNCIA
DE AMEAÇAS

Proteção contra malware

Correção virtual
Visibilidade e segmentação de rede

Segurança de mainframe
ENDPOINT

REDE
Análise de segurança
Gerenciamento de vulnerabilidade
Detecção de ameaças e anomalias

Proteção de transação
Gerenciamento de dispositivo

MÓVEL

Segurança de conteúdo

ORQUESTRAÇÃO
E ANÁLISE DE
DADOS DE
SEGURANÇA

FRAUDE
AVANÇADA

Proteção contra fraude
Detecção criminal

Análise de comportamento de usuários
Resposta a incidentes
Procura e investigação de ameaças

Verificação de aplicativos
Gerenciamento
de segurança de aplicativos

IDENTIDADE
E ACESSO

APLICATIVOS
DADOS

Gerenciamento de usuário com privilégios
Governança e administração de identidade
Gerenciamento de acesso
Identidade como serviço

Aprenda

mais sobre o sistema imunológico IBM Security.
Proteção de dados
Controle de acesso a dados
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Para saber mais sobre as soluções IBM Security Guardium, entre em contato com seu
representante da IBM ou IBM Business Partner, ou visite ibm.biz/segurancadados

Sobre as soluções do IBM Security
O IBM Security oferece um dos portfólios mais avançados e integrados de produtos e serviços de
segurança corporativa. O portfólio, apoiado pela pesquisa e desenvolvimento de renome mundial
X-Force, fornece inteligência de segurança para ajudar as organizações a proteger integralmente seus
funcionários, infraestruturas, dados e aplicativos, oferecendo soluções para gerenciamento de
identidade e de acesso, segurança de banco de dados, desenvolvimento de aplicativos,
gerenciamento de risco, gerenciamento de endpoint, segurança de rede e muito mais.
Essas soluções permitem que as organizações gerenciem efetivamente os riscos e implementem
segurança integrada para dispositivos móveis, nuvem, redes sociais e outras arquiteturas
empresariais de negócios. A IBM opera uma das organizações mais amplas de pesquisa,
desenvolvimento e fornecimento de segurança do mundo, monitora 15 bilhões de eventos de
segurança por dia em mais de 130 países e detém mais de 3 mil patentes de segurança.
Além disso, o IBM Global Financing oferece várias opções de pagamento para ajudá-lo a adquirir a
tecnologia de que você precisa para expandir sua empresa. Nós fornecemos gerenciamento completo
do ciclo de vida de produtos e de serviços de TI, desde a aquisição até o descarte. Para mais
informações, acesse: ibm.biz/financiamentobrasil

IBM Security
New Orchard Road
Armonk, NY 10504
Produzido nos Estados Unidos da América
Janeiro de 2018
IBM, o logotipo IBM, ibm.com, Guardium, QRadar, X-Force, z/OS e Z são marcas comerciais da International
Business Machines Corp., registradas em vários países no mundo todo. Outros nomes de produtos e de serviços
podem ser marcas comerciais da IBM ou de outras empresas. Uma lista atual de marcas comerciais da IBM está
disponível na web pelo site www.ibm.com/legal/copytrade.shtml, na seção “Copyright and trademark information”.
Este documento é atual, de acordo com a data inicial da publicação, e pode ser alterado pela IBM a qualquer
momento. Nem todas as ofertas estão disponíveis em todos os países onde a IBM atua.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO SÃO FORNECIDAS “NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRAM”, SEM NENHUMA GARANTIA, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO SEM NENHUMA
GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO E QUALQUER GARANTIA OU
CONDIÇÃO DE NÃO VIOLAÇÃO. As garantias dos produtos IBM estão de acordo com os termos e as condições
dos contratos segundo os quais foram fornecidos.
Aviso: Os clientes são responsáveis por assegurar o cumprimento das várias leis e regulamentos, inclusive o
Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia. Os clientes são exclusivamente responsáveis
por obter a orientação de um aconselhamento jurídico competente acerca da identificação e da interpretação das leis e
regulamentos relevantes que poderão afetar seus negócios e das ações que talvez precisem realizar para cumprir tais
leis e regulamentos. Os produtos, serviços e outros recursos aqui descritos não são adequados para todas as
situações de clientes e poderão ter disponibilidade restrita. A IBM não oferece orientação jurídica, contábil ou de
auditoria nem declara ou garante que seus serviços ou produtos assegurarão o cumprimento de qualquer lei ou
regulamento pelos clientes.
Declaração de boas práticas de segurança: A segurança de sistemas de TI envolve a proteção de sistemas e de
informações por meio de prevenção, detecção e resposta ao acesso inadequado de dentro e de fora da sua empresa.
O acesso inadequado pode resultar em alteração, destruição, emprego indevido ou uso incorreto de informações, ou
pode causar danos ou uso indevido dos seus sistemas, inclusive para uso em ataques a outros. Nenhum sistema ou
produto de TI deve ser considerado completamente seguro e nenhum produto, serviço ou medida de segurança pode
ser completamente efetivo na prevenção do uso ou acesso inadequado. Sistemas, produtos e serviços da IBM são
desenvolvidos para fazer parte de uma abordagem de segurança legal e abrangente, o que implicará,
necessariamente, em procedimentos operacionais adicionais e poderá exigir que outros sistemas, produtos ou serviços
sejam mais eficazes. A IBM NÃO GARANTE QUE SISTEMAS, PRODUTOS OU SERVIÇOS SERÃO IMUNES OU
TORNARÃO SUA EMPRESA IMUNE À CONDUTA MALICIOSA OU ILEGAL DE QUALQUER OUTRA PARTE.

WGS03123-USEN-00

