
Intelligent Data Privacy 
da Informatica

Facilidade para Intelligent Data Privacy

A solução da Informatica® para a privacidade de dados ajuda as empresas a agilizarem assuntos 

relacionados a privacidade, abordando os requisitos da indústria para os regulamentos de 

privacidade de dados para:

• Definirem os dados regulamentados e as políticas relacionadas, alinhando-as para todos 

os funcionários, processos e sistemas.

• Localizarem, classificarem e entenderem dados pessoais e confidenciais.

• Vincularem as identidades de clientes e funcionários a dados confidenciais.

• Analisarem os riscos de privacidade e determinarem as prioridades de correção.

• Protegerem dados pessoais, administrarem de maneira centralizada os direitos 

e consentimentos dos clientes para estarem em conformidade com os regulamentos 

de privacidade ou com os padrões corporativos.

• Demonstrarem conformidade com os regulamentos e as políticas de uso em relatórios 

e visualizações sob demanda e em análises contínuas de riscos.

Principais recursos
Definir e gerenciar diretivas de governança

O Informatica Axon™ Data Governance oferece os recursos para definir, documentar e medir 

políticas, responsabilidades, processos e termos de dados de empresas e tecnologia. Com os 

fluxos de trabalho visuais e a estrutura de tarefas de governança da Axon, as empresas podem 

identificar as principais partes interessadas corporativas e alinhá-las com os processos e dados 

que possuem.

Descobrir, classificar e entender dados pessoais e confidenciais

O Informatica Secure@Source® usa o mecanismo The CLAIRE™ e os recursos de IA da 

Informatica para oferecer uma exibição empresarial e analisar metadados e ativos de dados 

pessoais. Assim, as empresas podem rapidamente localizar, classificar e entender seus 

ambientes de dados, sejam eles multinuvem, Hadoop, relacional e sistemas de armazenamento 

de arquivos, além de dados estruturados e não estruturados.

Principais benefícios
• Descoberta e classificação 

inteligente de dados, fomentada 
por IA

• Correção e acesso contínuo de 
riscos privacidade com políticas 
predefinidas para descobrir 
dados de maneira inteligente, 
analisar riscos e corrigir de modo 
orquestrado

• Garanta a colaboração efetiva 
entre a TI e as áreas de negócios 
com uma visão unificada de 
políticas, partes interessadas 
e dados em escopo

• Vincule de forma precisa todos 
os titulares de dados a fim 
de simplificar a capacitação 
e o gerenciamento de 
consentimentos e direitos

• Simule a proteção de dados 
automatizada para prever 
resultados

• Impeça o uso não autorizado de 
dados e as violações de acesso
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Mapear identidades

O Informatica Secure@Source cria um registro de titulares de dados e o vincula a dados 

confidenciais, para que as empresas possam rapidamente acessar quais dados confidenciais 

pertencem a qual identidade (seja de cliente, funcionário etc.). Isso dá suporte aos direitos de 

acesso dos titulares e realiza a integração com sistemas de gerenciamento de consentimento.

Analisar riscos de dados, estabelecer planos de proteção

O Informatica Secure@Source analisa riscos de informações pessoais e oferece modelos de 

impacto de risco personalizáveis, para que as empresas possam priorizar correções e empregar 

recursos e investimentos com eficiência. O risco é medido e registrado de modo contínuo para 

oferecer os principais indicadores de risco para programas de proteção e privacidade.

Proteger dados, gerenciar consentimento e direitos do titular

Com o Data Masking da Informatica, você pode usar pseudônimos e versões anônimas de dados 

pessoais para garantir que as empresas controlem o acesso e a visualização de informações 

pessoais de funcionários e clientes. O Informatica Master Data Management cria uma exibição 

de 360º dos titulares dos dados e seus consentimentos ao capturar e documentar a linhagem, 

o histórico e os períodos de retenção de dados, também oferecendo a capacidade de exercer 

os direitos dos titulares dos dados de maneira completa e consistente.

Medir, comunicar e auditar a prontidão

Os programas Axon Data Governance, Secure@Source e Master Data Management da Informatica 

oferecem visualizações globais para apoiar tomadores de decisão, exibições detalhadas para 

profissionais e detalhes imediatos a respeito de dados pessoais a fim de dar suporte a requisitos 

de auditoria para gerenciar e monitorar programas de proteção e privacidade.

Principais benefícios
Políticas de privacidade

Use políticas de privacidade abrangentes e que possam ser definidas pelo usuário para descobrir 

rapidamente os dados regulados por privacidade na empresa. Por exemplo, com limites de aceitação 

e condições booleanas de correspondência, os usuários podem pesquisar qualquer um dos diversos 

elementos de dados controlados por políticas de privacidade (por ex., GDPR, BCBS 239 e HIPAA).

Exibição completa de dados pessoais e confidenciais

Identifique rapidamente todos os dados pessoais e confidenciais que você possui de um titular, 

independentemente da localização ou do sistema, para obter uma exibição imediata de 360° 

dos dados pessoais regulamentados.

Vincular e gerenciar identidades

Descubra que dados confidenciais são mantidos para cada pessoa, com informações a respeito 

de vários dados de identificação pessoal (por ex., endereço, número de telefone, número de cartão 

de crédito ou data de nascimento).
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Sobre a Informatica

A transformação digital 
muda expectativas: melhor 
serviço, entrega mais rápida 
e com menos custos. 
As empresas devem mudar 
para continuar competitivas, 
e a solução está nos dados.

Como líder mundial em 
gerenciamento de dados 
corporativos na nuvem, 
estamos preparados para 
ajudar você a ocupar 
de maneira inteligente 
uma posição de liderança — 
em qualquer setor, categoria 
ou nicho. A Informatica oferece 
a perspectiva para que você se 
torne mais ágil, aproveite novas 
oportunidades de crescimento 
ou invente coisas novas. 
Estamos 100% focados em 
todos os tipos de dados para 
oferecer a versatilidade que 
você precisa para prosperar.

Convidamos você a explorar 
tudo o que a Informatica 
tem a oferecer — e estimular 
o poder dos dados para 
impulsionar sua próxima 
revolução com inteligência.

Gerenciamento de consentimento

Use um ambiente colaborativo para gerenciar de maneira centralizada consentimentos 

e preferências de privacidade de dados, além de cumprir direitos de titulares de dados. 

O Master Data Management é um componente ideal para gerenciar consentimentos relativos 

à GDPR, com recursos nativos que incluem fluxos de trabalho, criação de exibição única 

do titular de dados, histórico dos registros, auditoria e governança de dados.

Inteligência e proteção

Usando aprendizagem automática e outras técnicas de IA, o mecanismo CLAIRE da Informatica 

ajuda a proporcionar recursos integrados e acionáveis de impacto imediato. A governança 

e a inteligência ajudam a identificar, descobrir e analisar dados pessoais para facilitar a proteção 

com medidas de segurança para remover a identificação (por ex., mascaramento de dados, 

criptografia, arquivamento e integração com proteção terceirizada, como as soluções Ranger 

e Sentry).

Visualizações

Comunique e colabore com os diversos envolvidos, com exibições para privacidade, gerenciamento, 

conformidade e segurança de dados. Painéis, gráficos aprofundados e recursos de busca 

detalhada atendem às necessidades multifuncionais de usuários corporativos.

Alertas e monitoramento

À medida que a conformidade com regulamentos de privacidade progride, as organizações 

podem monitorar continuamente as pontuações de risco, entender se os dados são movidos 

através de uma fronteira, identificar comportamentos ou acessos incomuns relacionados aos 

dados de usuário e orquestrar a correção automaticamente.

Para mais informações, acesse nosso site para explorar recursos adicionais e entrar em contato 

direto com nossa equipe.
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