
Nova ferramenta ajuda a otimizar processos de proteção

de dados e diminuir riscos

PRESS RELEASE

GFT e Proteus-Cyber fazem parceria e entregam ferramenta de gerenciamento e
proteção de dados

■ A parceria promete tornar o gerenciamento de proteção de dados mais eficiente e mitigar riscos

■ O gerenciamento de privacidade do Proteus permite que os usuários criem novos contratos, de
maneira rápida e fácil

■ As empresas ajudam a gerenciar a ferramenta e manter a supervisão dos dados pessoais

A proteção de dados está se tornando cada vez mais crítica para empresas de todos os setores. Até
2023, as companhias que mantêm a confiança digital dos clientes terão 30% mais lucros de comércio
digital do que seus concorrentes1), pois, o número de violações de dados e os custos associados a
estas invasões estão aumentando ano após ano. As chamadas “mega violações” causam custos
médios de US $401 milhões2).

A GFT e a Proteus firmaram a parceria para tornar os processos de proteção de dados
significativamente mais eficientes, ao mesmo tempo em que mitigam os riscos. Os parceiros
combinam a plataforma de gerenciamento de proteção de dados altamente inovadora da Proteus com
a profunda experiência em tecnologia da GFT, para fornecer uma ferramenta inovadora. A plataforma
de software Proteus NextGen Data Privacy inclui um kit modular de construção de contrato para
ajudar os responsáveis pela proteção de dados a criarem novos acordos de privacidade de baixo para
cima. O progama cria até acordos automaticamente, facilita sua conclusão e correção usando blocos
de construção predefinidos, automatiza avaliações de impacto de transferência e migração de
acordos de fornecedores para novos SCCs3.

A GFT traz seu conhecimento em transformação digital, tecnologia e inovação para beneficiar atuais
e novos clientes, as principais vantagens são:

 Estabelecer e manter a supervisão de dados pessoais na organização e compartilhamento desses
dados.

 Gerir os requisitos regulamentares, contratuais, técnicos e organizacionais no tratamento de
informações pessoais, com base numa abordagem orientada para o risco.

 Construir e manter uma estrutura de gerenciamento de privacidade para ajudar a minimizar o risco
de violação de dados.



 Gerenciar mudanças contínuas no espaço regulatório.

“Novas decisões regulatórias como Schrems II e novos SCCs para transferências de dados de países
terceiros, causaram muitas interrupções no campo da proteção de dados. Com essa nova parceria,
oferecemos uma maneira de reduzir significativamente a complexidade e mitigar os riscos nessas e
em outras áreas cruciais do gerenciamento de dados pessoais. Usamos essa ferramenta
internamente e estamos muito felizes em oferecê-la aos nossos clientes.” Comenta Ernst-Oliver
Wilhelm, diretor de privacidade do GFT Group.

John Clelland, CEO da Proteus-Cyber, acrescenta: “A combinação da experiência de classe mundial
da GFT e o software inovador da Proteus entregarão um programa de privacidade de dados
transformacional, no qual as organizações poderão ter ainda mais confiança”.

Mais detalhes sobre a capacidade de serviços do GFT podem ser encontrados em www.gft.com,
enquanto as informações sobre o software Proteus NextGen Data Privacy Management você
encontra em www.proteuscyber.com.

1) https://www.gartner.com/en/documents/3989495/the-state-of-privacy-and-personal-data-protection
-2020-2

2) https://newsroom.ibm.com/2021-07-28-IBM-Report-Cost-of-a-Data-Breach-Hits-Record-High-Duri
ng-Pandemic

3) 3) As cláusulas contratuais fornecem garantias de proteção de dados apropriadas, para
transferências internacionais de dados. Isso inclui as chamadas “cláusulas contratuais padrão”
(SCCs) que foram modernizadas em meados de 2021. As SCCs anteriores podem continuar a
ser usadas para transferências de dados existentes até dezembro de 2022, dando às
organizações menos de 12 meses a partir de agora, para mover as suas transferências de dados
para os novos SCCs. Para mais
detalhes:https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-prote
ction/standard-contractual-clauses-scc_en
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Sobre a GFT - Moldando o futuro dos negócios digitais

A GFT é pioneira na transformação digital e desenvolve soluções sustentáveis que utilizam as mais
modernas tecnologias, desde a engenharia em nuvem e inteligência artificial até Blockchain/DLT.
Com ampla experiência tecnológica, parcerias sólidas e know-how de mercado abrangente, a GFT
oferece consultoria aos setores financeiro e de seguros, bem como às indústrias. Através do uso
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inteligente de soluções de TI, a GFT aumenta a produtividade e cria valor agregado aos clientes
enquanto proporciona acesso fácil e seguro a aplicações escaláveis e modelos de negócio
inovadores às empresas.
Fundada em 1987 e presente em mais de 15 mercados para estar sempre próxima aos clientes, a
GFT conta com mais de 8.000 especialistas no time e oferece oportunidades de carreira em todas as
áreas da engenharia e inovação de software. As ações da GFT Technologies SE estão listadas no
índice SDAX da Bolsa de Valores da Alemanha (ticker: GFT-XE).  
www.gft.com 
www.blog.gft.com 
www.linkedin.com/company/gft-group 
www.twitter.com/gft 

Sobre a Proteus-Cyber

A Proteus-Cyber Ltd foi fundada em 2013 e é uma empresa de software que cria soluções premiadas
para requisitos de privacidade e segurança de dados, usando as tecnologias mais recentes para
fornecer soluções inovadoras, flexíveis e abrangentes, para organizações empresariais.
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