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Como cumprir com a proteção de
dados em compliance com a regulação?
Vamos te ajudar em aplicar
os regulamentos corretamente
Fale com o especialista

Com as ferramentas certas, o compliance pode ser um ativo
valioso, não apenas um custo necessário.
O medo da utilização indevida dos dados resultou em regulamentações
de privacidade de dados gerais e especíﬁcas dos setores em todo o
mundo que devem ser cumpridas pelas organizações, e é importante
adotar suas exigências. O não cumprimento das regulamentações
pode ocasionar não apenas em danos à reputação, mas em multas
signiﬁcativas e, até mesmo, em prisão. No entanto, apenas cumprir
as exigências de compliance pode não ajudar você a identiﬁcar e
interromper uma violação de dados ativamente.

Do que você precisa para dar início ao compliance
Um plano eﬁcaz de compliance deve abordar diversos
requisitos fundamentais com eﬁciência, tais como:

1. Localizar e classiﬁcar dados:
Dados relevantes podem residir em um número surpreendernte de fontes de dados:
bancos de dados. data warehouses, ambientes de Big Data, arquivos e sistemas de
arquivos, ambientes em nuvem e muito mais.
Você deve ser capaz de detectar e classiﬁcar seus dados automaticamente.

2. Atividade de monitoramento:
O uso de uma solução que possa monitorar padrões e atividades de acesso a dados
(leitura, alteração ou exclusão de dados) permite que você estabeleça um registro do
acesso e do uso; assim, poderá relatar atividades relacionadas aos dados relevantes.

3. Criar um registro auditável:
Nem todos os registros são criados da mesma forma. Os requisitos de relatórios
variam entre as regulamentações, tanto em termos dos dados necessários e do formato
em que os dados devem ser armazenados ou apresentados.

4. Automatizar o compliance:
Como o compliance tem restrições de prazo, é importante que os relatórios e os
processos de entrega sejam regulamentados e automatizados sempre que possível.

5. Fortalecer os repositórios de dados conﬁdenciais:
Classiﬁcar e monitorar os dados existentes não é o ﬁm da história; a proteção dos
repositórios de dados é uma tarefa contínua, não um evento único.

Primeiros passos do compliance
com o IBM Security Guardium
Guardium é uma solução abrangente de
segurança de dados; mas, como uma base,
ele oferece suporte aos principais recursos
necessários para simpliﬁcar e automatizar
as iniciativas de compliance. O Guardium
oferece detecção e classiﬁcação
automatizadas dos dados relevantes ao
compliance. Ele também oferece
monitoramento de atividades de arquivos
e dados em tempo real; assim, você sabe
e pode documentar quem está lendo e
alterando dados, ajudando a criar um registro
auditável com o mínimo de impacto sobre a
performance.

Por ﬁm, a solução ajuda você a realizar avaliações de vulnerabilidade e, depois, fortalecer
suas fontes de dados para que possa demonstrar que ninguém está acessando os dados
conﬁdenciais por meio de uma “porta dos fundos”.
Conheça as soluções

