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Plataforma de Proteção de Dados 
Thales Vormetric

Desafios da Lei Geral de Proteção de 
Dados para o Serviço Metroferroviário
Como implementar ferramentas efetivas para os desafios da 
LGPD de anonimização dos dados coletados de seus 
clientes, fornecedores e funcionários no contexto 
metroferroviário
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Thales Grupo – Liderança Global

#1
Mundial
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Comunicação
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Tráfego Aéreo

Sonares Segurança de 
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Líder Mundial em Proteção de Dados

Anos de 
experiência
protegendo dados 
sensíveis no mundo

40+

Ampla experiêcia com 
proteção de dados 
baseada em
criptografia

Soluções certificadas e 
voltadas para a 
indústria

Das empresas da 
Fortune 10

90%

Segurança para 19 dos 20
maiores bancos

Segurança para  4 das 5
maiores empresas de energia
do mundo

130+
Alianças com os principais 
fornecedores de tecnologia em 

soluções em nuvem, pagamentos 
digitais e muito mais.

Do mercado de 
proteção para 

transações
bancárias pelo
mundo

80%
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Por que Proteger com Criptografia? 
As defesas tradicionais não estão sendo suficientes

Pesquisa Global - Vormetric Insider 
Threat por ESG

http://enterprise-encryption.vormetric.com/analyst-report-esg-
insider-threat

54%
É mais difícil detectar e 

prevenir ataques internos 
do que há dois anos

63%
São vulnerabilidades 
ligadas ao abuso de 

usuarios privilegiados

707
Decisores de TI

73%
Não bloqueiam o acesso de 
usuarios privilegiados aos

dados sensíveis

http://enterprise-encryption.vormetric.com/analyst-report-esg-insider-threat
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IDENTITY THEFT UNENCRYPTED DATA

Principal origem de ataques Principal causa de danos

81%
dos ataques

tiveram origem

em roubo de 

credencias

de acesso com 

senha padrão, 

fraca ou

roubada.

95%
dos vazamentos envolveram

dados não criptografados

Gemalto Public

Por que Proteger a Identidade e os Dados com Criptografia? 
As defesas tradicionais não estão sendo mais suficientes

*Source: Verizon Data Breach Investigation report 2017
** Gemalto Global Cloud Data Security Study 2017
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Por que Proteger com Criptografia? 

Alguns casos públicos de vazamentos
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• +€56M em penalidades aplicadas

• +375.000 empresas tem registro

formal de DPO

• +500.000 empresas planejam

registrar o DPO

• +280 casos fora da Europa

• +64.000 notificações de vazamentos

GDPR - Principais números após 1 ano
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GDPR - General Data Protection Regulation

▌ Quantas vezes a 
pseudonimização ou a 
criptografia são citadas - 5419/16 
(GDPR)?

▌ Quantas menções?

Firewall

+ Anti-Virus

+ IPS

+ WAF , DAM / DBF, FAM

+ DLP

+ Multifactor Authentication

19
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

0

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf
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LGPD – 10 PRINCÍPIOS CHAVES DA LEI (continua)
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LGPD – Sanções Administrativas

Fonte: Opice Blum
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LGPD 13.709/2018 – Dados Anonimizados ou Pseudonimizados

Art, 5. §11º - “anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e 

disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde 

a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo”;

Art. 12 - ”Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais 

para os fins desta Lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual 

foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou 

quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido.”

Art. 13. §4º -“Para os efeitos deste artigo, a pseudonimização é o tratamento 

por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou 

indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida 

separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro”
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Conformidade a LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, 13.709/2018

✓ Criptografia irreversível para proteger os dados pessoais, daqueles que não 
devem acessar o conteúdo dos dados

✓ Log de acesso - monitoramento, registros e relatórios de todos os acessos

✓ Segregar função – A gestão do dado agora é separada  da administração dos  
sistemas, cloud, storage, etc.

A Thales pode ajudar a cumprir com os principais requisitos:
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Conformidade a LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, 13.709/2018
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Realidade e Dores Atuais – Muitas soluções isoladas para proteção

Cada caso requer infraestrutura, gerenciamento e conhecimento específicos

Complexo • Ineficiente • Alto Custo

Segurança
Física

Criptografia
de Disco

PHI

Mascara-
mento de 

Dados

Cloud
Migration

Criptografia
para Nuvem

Tokeniza-
ção

PCI

Criptografia
para 

Servidores
de Arquivo

Big 
Data

Registro de 
Clientes

Criptografia
para Banco 
de Dados

Controle de 
Usuário Adm / 

Root

Política de 
Acesso
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Plataforma Vormetric Data Security
Plataforma Única e Centralizada – Arquitetura Modular /Escalável / Mútiplas Soluções

FIPS 140-2 Level 2 & Level 3, 

Common Criteria, certified 

appliances or FIPS 1 

Virtualized SW server

• Criptografia em nivel de sistema

• Controle de acesso granular

• On premises ou Cloud IaaS

• Hadoop, NoSQL

• Teradata, SAP Hana

• Criptografia, Controle de Acesso de Admin

• On premises ou Cloud IaaSM
ó

d
u

lo
 1

M
ó

d
u

lo
 2

Servidor de ArquivosBanco de dados

Tokenização com
Mascaramento Dinâmico

Application Encryption

Apps

Cloud

Big Data

Name: Jon Dough

SS: 123-45-6789

PO: Jan395-2014

Data At Rest

API

• Mantem o Formato dos Dados
• Mascaramento Dinâmico
• Replicação de bases anonimizadas 

para desv, sem alteração no DB / 
APP

• Independe do tipo de volume, PaaS

• Fácil integração

• .NET, Java & C APIs

• FPE and AES256 support

M
ó

d
u

lo
 3

M
ó

d
u
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 4

• Ferramenta de alto rendimento para 

criptografia e tokenização

• Criptografia inicial dos dados

• Mascaramento dinamico para 

compartilhar Bases de dados com 

terceiros

M
ó

d
u

lo
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Batch Data Transformation

• Integração com Azure/AWS e 

Salesforce Shield.

• Control completo na geração, 

armazenamento e permissões das 

chaves criptograficas na nuvem

M
ó

d
u

lo
 7

Cloud Key Management

Transparent Encryption Big Data Encryption

• Centraliza o Gerenciamento de Chaves
• Custódia de chaves p/ Oracle/SQL TDE, etc
• KMIP/PKCS Key Manager
• Chaves de Terceiros / Volumes CertificadosM

ó
d

u
lo

 6

Key Management

Cloud IaaS



www.thales-esecurity.com

Gerenciamento Centralizado com 

Vormetric Data Security 
Manager
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Vormetric Data Security Manager: Coração da Plataforma

❑Acelera o Retorno do Investimento
(ROI) através do controle consolidado

❑Gerenciamento centralizado de 
políticas, controle de acesso e chaves

❑Cluster de alta disponibilidade

❑Multi-tenant, separação de funções

❑ Implementação on-premises ou cloud

❑ Escalável: suporta mais de 10,000 
agentes

❑ Interfaces Web, CLI, API (SOAP,REST)



www.thales-esecurity.com

Criptografia Transparente com

Vormetric Transparent 
Encryption
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VTE - Vormetric Transparent Encryption

• Transparente para o usuário final, protege o sistema e os dados em repouso

• Não são necessárias alterações nos sistemas ou fluxos de trabalho

• Gerenciamento de criptografia e chave para proteger os dados

• Controles de acesso granular - descriptografa apenas para usuários e processos autorizados

*$^!@#)(
-|”_}?$%-

:>>

Encrypted

& Controlled

Privileged 
Users

John Smith 
401 Main 

Street   

Clear Text

Approved 
Processes and Users

User

Big Data, Containers, 
Databases, Files, 
Cloud Storage

VTE Agent
Allow/Block 

Encrypt/Decrypt

Cloud Admin, 
Storage

Admin, etc

*$^!@#)(
-|”_}?$%-:>>

DSM

Server

Vormetric Security 
Intelligence
Logs to SIEM

Storage

Database

Application

User

File 
Systems

Volume
Managers

Vormetric

Data Security Manager
virtual or physical 

appliance
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Proteção para S3 Storage na AWS (ou outro provedor de Cloud)

Amazon Elastic Map 

Reduce (EMR) Cluster in 

AWS Compute

Hortonworks 

for AWS

▌Provemos:

• Criptografia, controles
de acesso e 
monitoramento de 
acesso a dados para 
todos os usuários e 
grupos suportados

• Usuários e grupos
para controles de 
acesso: Hadoop, 
sistema host e LDAP

Encrypted 
Data

Encrypted 
Data

Storage

Gateway

VTE 
Agents

VTE 
Agents

S3
Buckets

Encrypted 

local data 

stores 

(EBS/EFS)

Hadoop
Compute

nodes

Encrypted 

local data 

stores 

(EBS/EFS)

Amazon 
Linux 
Compute 
Nodes

New



www.thales-esecurity.com

Criptografia para Aplicações
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VTS – Tokenização com mascaramento dinâmico

Accounts 
Payable

0544-4124-4325-3490

App 
Servers

1 Request 2

4

REST API

3

1234-4567-6789-1234

5

Database

(production data tokenized)

Vormetric
Token ServerMask Data Sent  

AD/LDAP
Server

1234-4567-6789-1234

6 Response

Customer 
Service

DSM

Credit Card

Token
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Batch Data Transformation (BDT)

CSV CSV

File File

SQL SQL

Database Database

CSV SQL

File Database

SQL CSV

Database File

▌ Principais casos de uso:

Faz o que você disser. Funciona baseado em tabela e coluna. 

Você informa o que irá mascarar no novo destino.

Mascarar dados confidenciais antes de compartilhar com 

terceiros

▌ Customizável e de Alta Performance

▌ Operações

Encrypt / tokeniza / decrypt / detokenize

▌ Ambientes Suportados

CSV file, Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, DB2

▌ Modelos Supotados

Standard AES Encryption 

Batch random Tokenization

Batch FPE FF3/FF1
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Proposta de Valor

▌ Protege dados em trânsito e em repouso

▌ Reduz o risco no ciclo de vida dos dados

▌ Mascara os dados de desenvolvimento/ teste e terceirizados

▌ Reduz o escopo: LGPD, GDPR, HIPPA, PCI, outros

▌ Dados sensíveis passam a não ter valor em caso de violação / vazamento

▌ Protege contra ataque de Injeção de SQL

▌ Protege de DBAs, administradores, root, usuários mal intencionados, etc.
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Vormetric CCKM - CipherTrust Cloud Key Manager 

❑ O dado não fica sujeitos às leis locais (países em que 
os dados estão armazenados);

❑ Gerenciamento de chave de criptografia na própria 
provedora de nuvem não é uma boa prática;

❑ Gestão centralizada Multicloud;

❑ Controle do acesso ao dado segregado dos 
administradores da Cloud;

❑ Log, rastreabilidade e relatórios de conformidade sem 
dependência da Cloud.

Natalia Mackevicius, Diretora do Azure Stack, conclui:

“... Thales CipherTrust Cloud Key Manager resolve esse problema oferecendo aos

clientes uma solução única para descobrir, gerenciar e monitorar suas chaves de

criptografia no Microsoft Azure, Office 365 e agora no Azure Stack, bem como em

outros locais”.
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Aplicação do Conceito do “Cofre do Dado”

❑ Thales Vormetric cria um “cofre 
digital do dado” nos servidores de 
forma que as informações estejam 
protegidas

❑ Apenas usuários autorizados têm 
acesso

❑ Ninguém pode excluir, copiar ou 
alterar sem autorização prévia.
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Por que aderir a Plataforma de Proteção de Dados Thales Vormetric? (continua)

❑ Segregação de Função

• Única solução que segmenta a administração dos sistemas, cloud e storage (multivendor) das 

administração dos dados. Quem administra os sistemas não mais tem acesso ao dado;

• Com a Segregação de Função, suporta a aderência a LGPD criando um ambiente protegido para 

a administração do dado auxiliando a estratégia do DPO (Encarregado de Proteção de Dados);

• Viabiliza a custódia única dos dados. Com criptografias nativas, incluindo das Nuvens, a custódia e 

controle são compartilhados com a Cloud.

❑ Gerenciamento e armazenamento / backup seguro da chave de criptografia

• A gestão e armazenamento próprios e seguro das chaves de criptografia são fundamentais na 

estratégia de data protection. Perder a chave de criptografia significa perder as informações;

❑ Otimização de Custos

• Equipe e administração do dado centralizados;

• Não há necessidade de especialização em múltiplas ferramentas;

• Log, visibilidade e documentação simples e padronizados;

• Implementação rápida e simples

❑ Plataforma Unificada de Proteção de Dados

• Arquitetura modular, escalável e suporta múltiplas soluções
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❑ Aderência às Leis de Proteção de Dados, como: GDPR e LGPD:

• Anonimiza dados reduzindo drasticamente o escopo de conformidade. Segundo o Art 12 da LGPD, 

dados anonimizados não são considerados dados pessoais;

• Gera log para atender à necessidade de prover relatórios dos acessos aos dados pessoais;

• Com baixo esforço de implantação possibilita demonstrar aplicação de medidas razoáveis para 

proteger os dados pessoais, como referencia a Lei Brasileira.

❑ Viabiliza a Estratégia de Adoção de Cloud Pública por Garantir a Proteção dos Dados

• O dado não fica sujeitos às lei locais (países que os dados estão armazenados);

• Assegura que a custódia e controle de acesso aos dados seja exclusivamente do cliente. Com as 

soluções de criptografia nativas das Clouds há compartilhamento de custódia e controle de acesso;

• Possibilita que o cliente defina a melhor estratégia entre IaaS (custo muito menor) e SaaS. O agente VTE 

garante controle de acesso, log e visibilidade também em ambientes IaaS, tornando-o viável;

• Suporte Multicloud com administração segura e centralizada;

• Viabiliza a não dependência de apenas um provedor de Cloud;

❑ Alinhamento com as Melhores Práticas de Mercado

Por que aderir a Plataforma de Proteção de Dados Thales Vormetric?
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