– Ready LGPD –

Como se adequar à GDPR e à
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
com IBM Data & AI

LGPD e GDPR estão impulsionando o engajamento do
consumidor, gerando inovação e vantagens competitivas
às corporações

66%

IBM Cloud

dos usuários
pesquisados sentem-se
mais confiantes em
compartilhar dados,
uma vez que veem uma
forte governança*

Respeito & tratamento
adequado dos dados pessoais
Experiência personalizada

Rapidez em Compliance
Fortaleça o valor da marca e a
lealdade dos clientes

Notas de citação:
*Fonte: Lock, Michael. “Data Governance 2.0: Uniting People and Information to Drive Real Business Results, Aberdeen Group,31 August 2017,
https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=IML14586USEN&

CASO REFERÊNCIA
“Os esforços de catalogação de dados
para mapear elementos de dados
confidenciais em aplicativos
importantes melhoraram as operações
da empresa e aceleraram o caminho
para estar prontos para o GDPR

IBM Cloud

O GDPR está agora nos ajudando a
avançar nossos metadados para outros
fins, como proteção de dados
Com dados de boa qualidade e com
controles de governança incorporados,
o grupo está fornecendo um serviço
melhor aos constituintes e o Northern
Trust consegue agora atender melhor
seus clientes .”

Controles de governança

Caminho acelerado para
estar pronto para o GDPR

Proteção de dados

As empresas estão em vários estágios de prontidão.
Onde você está?

Observadores
Escutamos sobre
GDPR e LGPD, mas vamos
esperar e definir uma
abordagem até que seja
necessário tomar uma ação.

Iniciantes
Por onde começamos?
As regulamentações são
tão confusas. Quais
soluções a IBM oferece?

Avançados e prontos
Nós entendemos o que
precisa ser feito e vamos
fazer as mudanças
necessárias.

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

IBM Information Governance Catalog
IBM Information Analyzer
Analisar e Governar Dados Estruturados
banco de dados, Hadoop, arquivos csv

IBM StoredIQ

DADOS PESSOAIS

Optim Test Data Management
Identificar
Dado Pessoal

Mascarar
Dados
(anonimizar)

Analisar Dados Não-estruturados
documentos, email, pdf, imagens
MDM & Gerenciar Consentimento

MDM Express
De-duplicar entidades criando visão única de cliente e gerenciar
o consentimento para uso de dados pessoais

Otimizar processos de
mascaramento de banco de dados
principlamente para criar
ambientes de desenvolvimento e
teste

Como?
Identificar Dados Pessoais

IBM Cloud

•

Conheça seus dados
relevantes

•

Descubra onde os dados
pessoais são armazenados

•

Processe dados estruturados e
não estruturados

•

Armazene resultados em
catálogo único

Information Analyzer
for structured data

StoredIQ
for unstructured data

Information Governance Catalog

Mascarar Dados Pessoais
(anonimizar)
•

Crie bancos de dados de teste
com o tamanho correto e que
reflitam com precisão os
processos de negócios da
empresa

•

Mascare objetos de negócios
em bancos de dados e
aplicativos heterogêneos

•

Aplique uma variedade de
técnicas de transformação de
dados comprovadas para
substituir dados reais
sensíveis por dados fictícios
contextualmente precisos e
realistas

IBM Cloud

Como?

Visão
Negócio
Registro de dado de negócio
como cliente, pagamento,
faturamento

Visão DBA
Subconjuntos de dados
referencialmente intactos em
tabelas e aplicativos
relacionados, incluindo
metadados.

Optim Test Data Management

Como?
MDM

IBM Cloud

•

Estabeleça uma visão
unificada e confiável (dado
mestre) dos dados do cliente
oriundos de vários sistemas
redundantes e inconsistentes.

•

Visualização simples e
confiável dos dados

•

Instalação simples finalizada
em poucas horas

•

Acessível através de APIs para
integração

•

Interface gráfica para usuário
de negócio gerenciar o
consentimento do uso de
dados pessoais dos clientes

De-duplicação entidades cliente

Gerenciamento
consentimento clientes

MDM Express

Arquitetura Referência
Data
Engineers

Business
Users

IBM Cloud

Analisar
banco de
dados,
hadoop

Gerenciar
Consentimento

Data Quality
Analysts

Data Governance
Officers

Governança de Dados & Integração

MDM Express

De-duplicar
clientes

Data
Stewards/Curators

Data
Scientists

Optim TDM

Anonimizar
dados

Investigar
dados
pessoais
fontes
estruturadas

Relacionar
tabelas
diferente
banco dados

Criar base de
dados de
testes

Analisar
documentos,
emails,
imagens

CDO

StoredIQ

Investigar
dados
pessoais
fontes não
estruturadas

Analisar
arquivos em
desktops,
storage,
cloud

Identificar
arquivos e
emails
duplicados

Information Analyzer & Information Governance Catalog
Criar regras
qualidade
dados

Identificar
qualidade de
dados

Identificar
relacionamento
tabelas

Catálogo
unificado
metados

Gerenciar
vocabulário
negócio

Explorar
linhagem de
dados

Metadata
Common APIs, Connectors, Event Management, Administration, Security and Elastic Runtime
Batch & Real-Time & Near Real-Time Execution Engines
Systems of Record

Systems of Engagement

Data Lakes

Sandboxes

Cloud

Hadoop

Social Media

Documents

News

MDM

Other External

QUEM?
Ready LGPD

IBM Cloud

MarIa

Linha de negócios

Antonio

Compliance Leader

José
CDO

QUEM?
Ready LGPD
Quero que nossa marca seja
autêntica, acessível e
confiável, Quero valorizar
nossa marca
O que
Se adequando as politicas
das LGPD e GDPR

IBM Cloud

Como

Maria
Linha de negócios
Ela tem orçamento e
influência para trazer
novas soluções para o
seu negócio.

Quero garantir que
nossos clientes tenham
a garantia de que seus
dados estão seguros
O que

QUEM?
Ready LGPD
Garantir que a nossa organização está
compliance com as novas
regulamentações LGPD e GDPR
O que

IBM Cloud

Compliance Leader
Garante que as soluções
técnicas da LoB coexistem
pacificamente com sistemas
legados e modernos, atendendo
aos requisitos comerciais,
regulatórios e de conformidade.

Responder rapidamente aos
cliente sobre o uso,
processamento e e
compartilhamento de seus
dados sendo utilizados
Como

QUEM?
Ready LGPD

Ter a garantia que os dados
estão protegidos em nossa
plataforma digital
O que

IBM Cloud

CDO
José usa suas habilidades e
conhecimentos de interface da Web
front-end para criar, integrar e
personalizar aplicativos novos e
existentes. É importante notar que José é
um influenciador e um comprador. Ele
compartilhará as preocupações de
Antonio nesse caso.

Com as ferramentas de
governancia de dados, tenho
controle de quem acessaos
dados e como são acessados
Como
Soluções seguras confiáveis
para a empresa
O que

Ready LGPD
Pacotes Disponíveis

Investimento 1º ano

Investimento 1º ano

START

Inclui:
•
Governança sobre Dados estruturados
•
Definição, Descoberta e Mapeamento de
dados estruturados
•
Análise e Governança de Dados
Estruturados em banco de dados, Hadoop,
arquivos csv, etc
•
Registros das atividades de processamento
de dados
•
Gestão de direitos de acessos a dados

•

Standard Support

Investimento 1º ano

PROFESSIONAL

ADVANCED

Inclui:
•
Governança sobre Dados estruturados e
não-estruturados
•
Definição, Descoberta e Mapeamento de
dados estruturados
•
Análise e Governança de Dados
Estruturados em banco de dados, Hadoop,
arquivos csv, etc
•
Registros das atividades de processamento
de dados
•
Gestão de direitos de acessos a dados
•
Analise de Dados Não-estruturados,
documentos, email, pdf, imagens

Inclui:
•
Governança sobre Dados estruturados e
não-estruturados
•
Definição, Descoberta e Mapeamento de
dados estruturados
•
Análise e Governança de Dados
Estruturados em banco de dados, Hadoop,
arquivos csv, etc
•
Registros das atividades de processamento
de dados
•
Gestão de direitos de acessos a dados
•
Analise de Dados Não-estruturados,
documentos, email, pdf, imagens
•
Criação de bancos de dados de teste com o
tamanho correto .
•
Mascaramento de objetos de negócios em
bancos de dados e aplicativos heterogêneos

•

Standard Support

•

Standard Support

ADDONS RECOMENDADOS

MDM Express
Estabeleça uma única visualização mestre
confiável dos dados do cliente oriundos de
vários sistemas redundantes e
inconsistentes.

IBM Cloud

Visualização simples e confiável dos dados
Instalação simples finalizada em poucas
horas
Acessível através de APIs para integração
Interface gráfica para usuário de negócio
gerenciar o consentimento do uso de dados
pessoais dos clientes

Cognos Analytics
Solução integrada para relatórios
gerenciados e auto-atendimento para
analistas.
Smarter self service uses que usa
inteligência incorporada para guiar a
modelagem e a criação de dados com
base na intenção
Solução com governança, desempenho,
segurança e escalabidade comprovad
Visualização simples e confiável dos
dados
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Boa jornada de
proteção de dados!

