
Política de Segurança da HSystem 

   

1. Governança 

  

Nas políticas de segurança de dados da HSystem, todas as operações de TI passam por análises 
regulares de risco, conformidade e continuidade de negócios. As revisões são baseadas em 
várias estruturas de avaliação, e ocorrem pelo menos anualmente. 

   

Além dos eventos regulares de revisão de calendário, existem várias fontes de informações em 
tempo real, e recorrentes que fornecem dados sobre conformidade, risco e operações na 
HSystem. Esses pontos de dados são usados para auxiliar na tomada de decisões e nos 
controles operacionais em andamento. 

2. Acesso a Dados 

  

2.1 Auditorias 

  

Os documentos, procedimentos, políticas e materiais de treinamento de segurança da 
informação são atualizados, revisados e auditados regularmente. As auditorias são realizadas 
em conjuntos de amostras representativas para garantir uma cobertura razoável pela equipe 
nos materiais mencionados acima. 

  

2.2 Acesso e autorização 

  

Todas as contas nos sistemas HSystem têm privilégios baseados em funções. Uma trilha de 
auditoria que acompanha o status ativo / desativado identifica as contas de usuário. A 
segregação de tarefas é um princípio usado para projetar processos da HSystem. Nos casos em 
que a descrição acima não se aplica (como a criação de uma conta "raiz" dos sistemas), 
existem controles de compensação relevantes. Funções e privilégios são concedidos por meio 
de sistemas e são revisados regularmente. Todas as contas de usuário que podem acessar 
dados confidenciais que são gerenciadas por sistemas e políticas automatizados, e operam da 
seguinte maneira: 

  

(a) Cada pessoa tem uma conta individual que autentica o acesso da pessoa. 

(b) O acesso aos sistemas de administração de produção utiliza autenticação de dois fatores 
baseado em senha e verificação de IP. 

 (c) Um processo de revisão semestral está em vigor para aqueles que têm acesso a aplicativos 
e sistemas onde dados confidenciais são processados ou armazenados. 



(d) Qualquer equipe que não estiver mais trabalhando para a HSystem terá seu acesso 
revogado como procedimentos padrão de saída de RH. 

  

2.3 Local de armazenamento de dados 

  

Amazon Web Services (AWS) - os data centers da região de Virginia (USA) e São Paulo (Brasil) 
hospedam todos os dados e sistemas de produção da HSystem. Nenhum dado confidencial é 
processado, gerenciado, armazenado ou arquivado fora desses locais. O acesso à segurança 
física é totalmente gerenciado pela AWS, sem nenhuma entrada da Hsystem. 

  

2.4 Dados físicos 

  

A HSystem não mantém dados de sistemas de forma física. 

  

3. Gerenciamento de Mudanças 

  

3.1 Ativos de produção 

  

Todos os ativos de produção na HSystem são alterados e gerenciados por meio de políticas, 
procedimentos, portões de aprovação e auditoria. Essa abordagem abrange todo o ciclo de 
vida das operações de desenvolvimento, teste, lançamento e pós-lançamento de software. 
Normalmente, as mudanças de emergência são avaliadas individualmente e as ações 
subsequentes são decididas após a avaliação. Normalmente, a maioria das correções de 
emergência é executada da mesma maneira que as correções regulares para reduzir riscos e 
manter a integridade do ambiente de produção. 

  

3.2 Metodologia 

  

A metodologia de como a HSystem gerencia as alterações, garante a integridade dos dados, a 
proteção dos dados e a segurança dos ativos é documentada e revisada por cada área 
relevante do negócio. Cada funcionário é inserido e treinado no contexto de segurança de 
acordo com o regulamento de segurança interno. 

  

 A HSystem tem ambientes logicamente ou fisicamente separados da produção para todo o 
desenvolvimento e teste. Nenhum dado de produção sensível será transmitido, armazenado 
ou processado em um ambiente de não produção. 



4. Operações 

  

4.1 Sistemas de produção 

  

As principais métricas dos sistemas de produção e a integridade operacional da plataforma 
HSystem são monitoradas 24x7. Essas métricas cobrem: redes, backups, tempo de atividade e 
pontos de segurança, além de dados específicos do produto e integridade da integração. 

  

4.2 Backup e retenção de dados 

  

Os agendamentos de backup e retenção de dados são documentados de acordo com os 
requisitos de operação da HSystem. Os logs de eventos de segurança auditorias de aplicativos 
são mantidos online por um ano. Verificações periódicas são realizadas para garantir a 
integridade do backup e a integridade do procedimento. 

  

4.3 Transmissão e criptografia 

  

As transferências de dados de terceiros são realizadas por canais de criptografia.  

  

4.4 Incidentes de violação e segurança 

  

Os documentos de gerenciamento de incidentes dedicados (violação e não violação) são 
revisados, auditados e socializados periodicamente, pelo menos anualmente, de acordo com a 
Política de Violação de Segurança de Dados da HSystem. A HSystem também realiza uma mesa 
redonda anual em torno do fluxo de trabalho do incidente para eliminar as lacunas 
operacionais. O pessoal relevante é alocado e treinado para cenários específicos de incidentes. 
Todos os incidentes de segurança são inicialmente priorizados como críticos e, em seguida, 
ajustados à medida que o incidente progride e é avaliado. É dada prioridade à contenção. 
Enquanto ativos, todos os incidentes de segurança têm recursos dedicados aplicados até a 
resolução do incidente. Após a resolução, é realizada uma análise pós-evento e são tomadas 
todas as medidas razoavelmente praticáveis para implementar medidas para evitar a 
recorrência e melhorar a segurança dos riscos relacionados diretos e indiretos.  

  

A HSystem informará todos os terceiros relevantes sobre qualquer violação de segurança ou 
dados, de acordo com os requisitos legais aplicáveis. A HSystem pode compartilhar um resumo 
de alto nível da linha do tempo do incidente, impacto e resolução de dados obtidos depois que 
a confiança se formar em torno do escopo, impacto e resolução. 



4.4 Verificação de vulnerabilidades e testes de penetração 

  

As verificações de vulnerabilidades externas são realizadas por um agente externo 
independente, e o teste de penetração é realizado anualmente. Qualquer vulnerabilidade 
sinalizada pelos serviços de notificação é registrada, priorizada e aplicada com base em 
parâmetros de risco, incluindo gravidade, probabilidade, medidas compensatórias e impacto. 

  

4.5 Gerenciamento de patches de segurança e endpoints. 

  

A HSystem mantém e corrige / remedia todos os sistemas, dispositivos, sistemas operacionais, 
aplicativos e outros softwares, de acordo com as melhores práticas do setor. Os sistemas 
operacionais contam com atualização automática mandatória e software anti-malware. Cada 
vulnerabilidade é então avaliada em termos de impacto, probabilidade, medidas 
compensatórias e aplicada em conformidade. As estações de trabalho são verificadas 
trimestralmente para revisão das políticas. 

  

4.6 Segurança de rede, host e terminal. 

  

Todas as redes de produção que mantêm dados confidenciais implantaram firewall (grupos de 
segurança da AWS), detecção / prevenção de intrusões, sistemas de gerenciamento de 
integridade de arquivos e outras tecnologias de segurança de rede na operação de sistemas e 
instalações.  

   

5. Os sistemas e procedimentos dedicados incluem, entre outros: 

● criptografia no padrão da indústria. 
● proteção dos sistemas operacionais. 
● requerimentos mínimos de segurança organizacional. 
● verificação, priorização e gerenciamento de vulnerabilidades. 
● teste de penetração. 
● detecção de intrusão na rede. 
● segmentação de rede. 
● gerenciamento de integridade de arquivos. 
● gerenciamento de chaves e senhas.  
● sistema de gerenciamento de certificados. 
● restrições de firewall. 
● acesso limitado baseado em função. 
● limpeza e desativação de dados. 
● monitoramento e detecção de eventos. 
● violação de segurança e gerenciamento de incidentes. 
● gerenciamento de alterações de software. 


