– Ready LGPD –

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

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

66%

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

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&

Respeito & tratamento
adequado dos dados pessoais
Experiência personalizada

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

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
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

QUEM?
Ready LGPD

María

Linha de negócios
Quero garantir que nossos
clientes tenham a garantia de
que seus dados estão seguros.
Quero que nossa marca seja
autêntica, acessível e
confiável.

Algumas preocupações com
a LGPD em toda a empresa

Antonio

Compliance Leader
Preciso suportar que a nossa
organização está compliance
com as novas regulamentações
LGPD e GDPR.
Devo responder rapidamente aos
cliente sobre o uso,
processamento e
compartilhamento de seus dados
e como estão sendo utilizados.

José
CDO

Devo usar minhas habilidades e
conhecimentos de interface da
Web front-end para criar, integrar
e personalizar aplicativos novos e
existentes.
Preciso ter uma relação próxima
ao departamento de compliance.

Ana

CISO
Devo atender novas demandas
de compliance, e administrar a
segurança dos dados da empresa
e nossos clientes, frente a uma
crescente diversidade de novas
ameaças.

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

Como

Compliance Leader

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

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

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

CDO

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.

Ter a garantia que os dados
estão protegidos
O que
Com as ferramentas de
governancia de dados, tenho
controle de quem acessos
dados e como são acessados
Como

Soluções seguras confiáveis
para a empresa
O que

CISO

Deve atender novas demandas de compliance, e
administrar a segurança dos dados da empresa e nossos
clientes, frente a uma crescente diversidade de novas
ameaças. Possui poder de decisão em parte dos
investimentos de TI.

Temos grandes quantidades de dados
em ambientes estruturados e não
estruturados que precisam de
segurança e conformidade, sem
impactar a agilidade do negócio
O que

Automatizando processos e ferramentas
para não só monitorar e gerenciar, mas
controlar acesso e responder aos
incidentes que podem surgir.
Como

COMO?

Resilient

Guardium Vulnerability Assessment

Detecta vulnerabilidades, scan contínuo de
aplicação de bancos de dados

Ready LGPD

Opção em Cloud Pak for Security

Orquestra e automatiza os processos de
resposta a incidentes

Cloud Pak for Data

Watson Knowledge Catalog
(WKC)
Analisar e Governar Dados
Estruturados
banco de dados, Hadoop,
arquivos csv

WKC InstaScan
Mapeamento de dados nãoestruturados

Resposta a incidents/
vulnerabilidades
DADOS PESSOAIS

Identificar
Dado Pessoal

Protege os dados contra
uso indevido com recursos
de criptografia.
Mascarar
Dados
(anonimizar)

IBM StoredIQ
Analisar Dados Não-estruturados
documentos, email, pdf, imagens

Proteção de
dados

Cloud Pak for Data
Possibilidade de add-on de
Master Data Management para
gerenciamento de consentimento

Guardium Data
Encryption &
Data Protection

IBM Security Guardium*
*Integração com Cloud Pak for Data

Monitoramento, regras, bloqueio, e proteção de dados

Optim Test Data
Management
Otimizar processos de
mascaramento de banco
de dados principalmente
para criar ambientes de
desenvolvimento e teste

Como Identificar dados pessoais?
Conheça seus dados relevantes

Watson Knowledge Catalog
for structured data

StoredIQ or WKC InstaScan
for unstructured data

Descubra onde os dados
pessoais são armazenados
Processe dados estruturados e
não estruturados
Armazene resultados em
catálogo único

Information Governance Catalog

Como anonimizar
dados pessoais?
Crie bancos de dados de teste com o
tamanho correto e que reflitam com precisão
os processos de negócios da empresa
Mascare ou criptografe 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
ou para criptografá-los

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 or Guardium Data Encryption

Como monitorar?
Descubra e classifique automaticamente os
dados sensíveis, revele padrões de uso e
avalie os riscos de conformidade..
Amplos recursos de auditoria, uso de
criptografia, máscara, edição de dados, além
de bloqueios e alertas dinâmicos
Instalação simples finalizada em poucas horas
Monitore o acesso a origens de dados,
automatize os controles de conformidade e
proteja os dados sensíveis.
Verifique e detecte vulnerabilidades no
repositório de dados seguindo um
planejamento e reforce o ambiente.

IBM Security Guardium

O que é a opção Cloud Pak?
Containers
Alone

Cloud Paks

Speed to market

IBM Cloud™ Paks são
soluções de software
conteinerizadas e
prontas para
empresas, que
oferecem aos
clientes uma forma
aberta, mais rápida e
segura de mover os
principais aplicativos
de negócios para
qualquer cloud. Cada
IBM Cloud Pak™
inclui middleware
IBM conteinerizado e
serviços de software
comuns para
desenvolvimento e
gerenciamento,
sobre uma camada
de integração
comum, projetada
para reduzir o tempo
de desenvolvimento
em até 84% e
despesas
operacionais em até
75%.

Client creates
containers
or receives software as
standalone
container(s)

Complete solutions
certified for
enterprise use cases

Runs anywhere

Yes

Yes

Vulnerability scanned

Yes

Yes

Depends on product

Yes

Complete solution w/ container platform

No

Yes

Flexible & modular

No

Yes

IBM certified/orchestrated for production
(Built for Kubernetes by experts; certified against
250+ criteria)

No

Yes

Multicloud validation

No

Yes

Integrated deployment experience

No

Yes

Full stack support by IBM
(Base OS, software, and container platform)

No

Yes

License metering integration

No

Yes

Scalable and resilient

No

Yes

Do it yourself

Yes

Build your own

Yes

Manage it yourself

Yes

Red Hat container certification

Containerized
software alone

Enterprise security

IBM Cloud
Paks

Encrypted secrets / limited privileges
Management and operations
Lifecycle Management

Cloud Pak for Data

Cloud Pak for Security

O IBM Cloud Pak® for Data é uma plataforma de dados
e IA completa e integrada que moderniza a forma
como as empresas coletam, organizam e analisam
dados corporativos para integrar a IA em todas as suas
áreas. Nativa de cloud por definição, a plataforma
unifica os serviços líderes no mercado para cobrir todo
o ciclo de vida de análise. Do gerenciamento de dados,
do DataOps e da governança à análise de negócios ou à
IA automatizada, o IBM Cloud Pak for Data ajuda a
eliminar a necessidade de soluções pontuais caras,
que muitas vezes são de concorrentes, fornecendo a
arquitetura de informações necessária para
implementar a IA com sucesso.

IBM Cloud Pak ® for Security é uma plataforma que
ajuda a descobrir ameaças ocultas, tomar decisões
baseadas em risco mais informadas e priorizar o tempo
de sua equipe.

+

Conecte-se às suas fontes de dados existentes para
gerar insights mais profundos. Acesse com segurança
ferramentas da IBM e de terceiros para pesquisar
ameaças em qualquer nuvem ou local local. Orquestre
rapidamente ações e respostas a essas ameaças - tudo
isso enquanto deixa seus dados onde estão.

Com seu desenvolvimento em uma base de cloud híbrida simplificada do Red Hat® OpenShift®, os IBM
Cloud Paks aproveitam recursos subjacentes, além da otimização e do gerenciamento da
infraestrutura. A solução suporta totalmente ambientes multicloud, como implementações da
Amazon Web Services (AWS), do Azure, do Google Cloud, da IBM Cloud® e de cloud privada.

Ready LGPD
Jornada

Jornada

START
§
§
§

§
§
§

Definição, Descoberta e Mapeamento de
dados estruturados e não estruturados
Governança sobre Dados estruturados e
não-estruturados
Análise e Governança de Dados
Estruturados em banco de dados, Hadoop,
arquivos csv, etc
Registros das atividades de processamento
de dados
Vulnerability Assessment
Scan para Banco de Dados

Jornada

PROFESSIONAL
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§

Definição, Descoberta e Mapeamento de
dados estruturados e não estruturados
Governança sobre Dados estruturados e
não-estruturados
Análise e Governança de Dados
Estruturados em banco de dados, Hadoop,
arquivos csv, etc
Registros das atividades de processamento
de dados
Vulnerability Assessment
Scan para Banco de Dados
Análise de Dados não-estruturados
documentos, email, pdf, imagens
Regras de acesso ao Banco
Bloqueio a acesso indevido
Monitoramento online do banco de dados
Relatórios Compliance GDPR/LGPD

ADVANCED
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Definição, Descoberta e Mapeamento de
dados estruturados e não estruturados
Governança sobre Dados estruturados e
não-estruturados
Análise e Governança de Dados
Estruturados em banco de dados, Hadoop,
arquivos csv, etc
Registros das atividades de processamento
de dados
Vulnerability Assessment
Scan para Banco de Dados
Análise de Dados não-estruturados
documentos, email, pdf, imagens
Regras de acesso ao Banco
Bloqueio a acesso indevido
Monitoramento online do banco de dados
Relatórios Compliance GDPR/LGPD
Criptografia do banco de dados
Criação de bancos de dados de teste com o
tamanho correto
Mascaramento de objetos de negócios em
bancos de dados e aplicativos heterogêneos

– Ready LGPD –
Boa jornada de
proteção de dados!
ibm.biz/LGPDwebsite

Entre em contato com
a IBM agora mesmo:
http://ibm.biz/faleconosco

