Da proteção de dados à nuvem.
Da criptografia à orquestração.
Crie uma empresa segura e resiliente com ajuda da IBM.

Segurança é um grande desafio para a Reinvenção Digital
O que está em jogo...

20.8 bilhões

5 bilhões

“coisas”para ter segurança

dados pessoais roubados

US$ 6 trilhões
perdidos para o cybercrime nos
próximos 2 anos

Ao mesmo tempo, as pressões por segurança continuam a crescer
Regras de
compliance

Escassez de profissionais
Até 2022, teremos

Multas de GDPR e
LGPD podem custar

1.8 milhões

bilhões
para grandes
empresas

de vagas de cybersecurity
em aberto

Muitas ferramentas
Empresas estão
usando muitas

ferramentas
de diversos
fornecedores

E como fazer a segurança acompanhar toda essa mudança?
▪

Cloud oferece flexibilidade de escala, reduz carga administrativa e gasto de
capital.

▪

AI analisa grandes quantidades de dados para acelerar o tempo de resposta e
aumentar a capacidade de operações de segurança.

▪

Colaboração faça parte de um ecossistema aberto para discutir inovação em
segurança, combatendo o crime organizado.

Passe pela jornada de
Reinvenção Digital de forma
segura e resiliente com a
IBM.

Em um mundo movido por dados, a segurança passou de
uma área operacional para a estratégia que protege sua
empresa e seus clientes.
Seja com infraestrutura física, na nuvem ou com serviços,
oferecemos a proteção ideal para sua empresa. Acesse
ibm.biz/segurancabr

Onde você está na jornada de segurança?
Em um mercado com modelos de negócio cada vez mais digitais, a Segurança da Informação é um tópico
estratégico para as empresas. Identificar a sua maturidade para transformar o comportamento de uma
segurança manual e reativa para automatizada e proativa é o primeiro passo do seu planejamento.
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Ad-hoc
Processos ad-hoc,
caótico e mal
definido; o sucesso
depende do esforço
individual .

Projetos básicos e
replicáveis com base
na experiência
anterior (não
considera cenário
futuro)

Os processos são
documentados,
padronizados e
integrados em toda a
organização

Métricas detalhadas
do processo são
coletadas,
entendidas
quantitativamente e
controladas

A melhoria contínua
do processo é
possibilitada pelo
feedback
quantitativo

Qual estágio de segurança da minha empresa?
A IBM oferece assessments gratuitos para que você entenda sua maturidade de segurança e entenda suas
necessidades.

GDPR

Violação de dados

Reinvenção digital

Está preparado para se adequar ao
GDPR? Construa seu plano em

Calcule o custo de uma violação
de dados

Veja se a transformação digital da
sua empresa está segura em

ibm.biz/testeGDPR(US)

ibm.biz/costdatabreach(US)

ibm.biz/reinvencaosegura(US)

