
CASESCERTIFICAÇÃO PCI-DSS

MAIOR SEGURADORA INDEPENDENTE NO RAMO "VIDA"

24%
marketshare

+ 63milhões
lucro líquido

+ 403 mil
apólices de seguro individual

+ 31%
crescimento médio últimos 10 anos
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Nesse sentido, a Prudential do Brasil, como a maior seguradora
independente (não ligada a bancos) do país no ramo de seguros de
vida, não espera que seus negócios e suas estratégias de proteção
de dados sejam  significantemente impactados pela chegada do
modelo ao país. No mesmo caminho, o novo sistema de proteção
de informações e dados não é uma preparação para o open
banking e, sim, parte da nossa estratégia de proteção de dados,
que por fim potencializa o projeto de adequação à LGPD. Além
disso, vale ressaltar que a empresa está sempre acompanhando
as tendências do mercado e demandas dos consumidores e
clientes. Com isso, buscamos evolução constante em nossa
operação e contar com o mais moderno sistema de proteção de
informações e dados está alinhado a esse nosso propósito. 

Bruno Macena, Business Information Security Officer da Prudential do
Brasil e responsável pela Segurança da Informação na América Latina.

Paralelamente, as diretrizes que vão orientar a regulamentação do
open banking foram divulgadas este ano pelo Banco Central e
espera-se que o modelo brasileiro seja colocado em prática em
fases, a partir do ano que vem.  Com isso,  se autorizado pelos
clientes, os bancos poderão compartilhar suas informações com
outras instituições financeiras para oferecer melhores serviços e
produtos.

PREPARAÇÃO PARA LGPD E OPEN BANKING
A gestão e proteção de dados faz parte do dia-a-dia da Prudential,
antes mesmo da LGPD, uma vez que o setor é bastante regulado
e exige altos níveis de conformidade. 

As diretrizes de segurança e privacidade de dados da Prudential
do Brasil visam a proteção de informações por meio de ações que
buscam principalmente a adequação às questões específicas
trazidas pela nova lei, por exemplo, no que se refere aos direitos
do titular.
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@ciphersec

contato@cipher.com

cipher.com/get-in-touch/

@cipher

Obter a certificação PCI DSS (Payment Card Industry – Data Security Standard).

Estabelecer o padrão de segurança de dados para transações financeiras, principalmente para
pagamentos online com cartões de crédito.

Incrementar o número de bandeiras de cartões de crédito, levando tranquilidade e facilidade
para os clientes, parceiros e corretores.

Processos suportados por plataforma cloud e abordagens digitais que utilizam inteligência
artificial.

DESAFIOS

SOLUÇÕES RESULTADOS
Consultoria Cipher Global Compliance and Risk
Management.

40% de redução no prazo de implementação.

Certificação PCI-DSS Garantia da segurança do sistema de vendas
de seguros sem perder a flexibilidade.

QUER SABER MAIS SOBRE ESTE E OUTROS CASES DE SUCESSO?
Entre em contato conosco:
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