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Nota Importante 
 

Todo conteúdo deste Guia de Implementação foi criado para fins informativos. A Portal Card Ltda não se responsabiliza 

por eventuais imprecisões, reconhecendo e concordando que estas informações são fornecidas na condição de que a 

mesma não terá qualquer responsabilidade em relação ao resultado do mau uso desta informação. 

 

O documento não deve ser interpretado como limitador de obrigações à serem cumpridas com quaisquer leis, 

regulamentos ou padrões da indústria relacionados à segurança ou de outra forma incluindo, mas não limitado a PCI, 

PA-DSS e DSS. Somente a utilização  do  PORTAL CARD DIGITAL de  acordo  com  este  Guia  de Implementação Segura 

não é condição suficiente para aderência ao PCI DSS. Um aplicativo de pagamento como o PORTAL CARD DIGITAL é 

apenas um dos elementos do ambiente do Emissor, que deve estar aderente e certificado com PCI DSS como um todo. 

 

A adequação ao padrão PCI DSS é de responsabilidade das organizações que processam, transmitem ou armazenam 

dados de cartões. Os estabelecimentos devem consultar as redes adquirentes com as quais trabalham para detalhes 

específicos da adoção do padrão PCI DSS no mercado brasileiro e em seu segmento. 

 

Clientes/Emissores podem realizar atividades que possam afetar a conformidade. Por esta razão, a Portal Card é 

específica apenas quanto ao Software padrão que fornece. 
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Objetivo do Guia de Implementação Segura PA-DSS 
 

Este documento tem como objetivo estabelecer a descrição das etapas a serem seguidas para que o PORTAL CARD 

DIGITAL opere e esteja em contínua conformidade com o PA-DSS (Payment Application - Data Security Standards / 

Padrão de Segurança de Dados em Aplicativos de Pagamento). 

 

A elaboração deste documento se baseia no PCI Security Standards Council Payment Application, versão 3.2 de maio 

de 2016. 

 

A Portal Card Ltda. adota como referência o PA-DSS para melhorar o desempenho do software, aumentar a segurança 

dos dados do cartão de crédito visando a redução de possíveis ataques de hackers, mitigar a injeção de malwares via 

WEB e Banco de Dados, e reduzir demais vulnerabilidades desta natureza em ambientes de rede. 

 

Novas vulnerabilidades surgem a cada dia, através da implantação de novos softwares, mudanças nos códigos dos 

sistemas desenvolvidos, até mesmo com a descoberta de novas falhas em softwares já testados e em Sistemas 

Operacionais. Com isto, a adoção do PA-DSS é essencial no rigor da realização de avaliações periódicas em nossos 

Sistemas. 

 

Este Guia de Implementação busca fornecer as práticas seguras e mais indicadas de instalação, configuração e uso do 

PORTAL CARD DIGITAL, sendo validado segundo os requisitos estabelecidos pelo PA-DSS, operando em um ambiente 

compatível com PCI-DSS.  

 

Este documento é destinado a Estabelecimentos em geral, Instituições Financeiras, Cooperativas de Créditos, 

Associações, entre outros que utilizam o PORTAL CARD DIGITAL, sendo responsáveis por seguir as recomendações deste 

Guia de Implementação Segura PA-DSS, de forma a atender requisitos do PCI DSS relacionados ao PORTAL CARD 

DIGITAL. 

 

A Portal Card libera este Guia de Implementação PA-DSS como parte da documentação do PORTAL CARD DIGITAL. 

Eventualmente, a Portal Card também poderá liberar novas versões deste documento. 
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Relação entre PCI DSS e PA DSS 
 

O DSS (Data Security Standards) da PCI (Payment Card Industry) é um padrão global de segurança de dados criado para 

prevenir fraudes por meio do controle das informações de cartões de crédito. Entidades de todos os tamanhos que 

processam, armazenam ou transmitem os dados do cartão ou dados confidenciais de autenticação devem 

obrigatoriamente cumprir os padrões PCI DSS. 

 

Os Padrões de Segurança PCI são requisitos técnicos e operacionais estabelecidos pelo Conselho de Padrões de 

Segurança (Security Standards Council), conhecido como PCI SSC, cuja finalidade é proteger os dados do titular do 

cartão. O PCI SSC é um fórum global aberto lançado em 2006, responsável pelo desenvolvimento, gerenciamento, 

educação e conscientização dos Padrões de Segurança PCI.  

 

Os fundadores deste conselho são as cinco principais marcas globais do setor de pagamentos: American Express, 

Discover Financial Services, JCB International, MasterCard Worldwide e Visa Inc. Essas empresas concordaram em 

incorporar o PCI DSS como os requisitos técnicos para cada um dos seus programas de segurança de dados. 

 

O PA-DSS concentra um conjunto de requisitos adotado pelo PCI DSS com práticas recomendadas para aplicativos de 

pagamento, orientando os fornecedores de software no desenvolvimento de aplicativos para armazenar, processar ou 

transmitir dados de pagamento do titular do cartão como parte do processo de autorização ou pagamento do cartão, de 

forma a garantir a segurança da informação. 

 

As ferramentas que alinham os controles de segurança com os requisitos do PA-DSS junto a adoção de padrões de 

segurança em Sistemas tornam os ambientes de rede e navegação mais seguros e eficazes, além de reduzir grandes 

vulnerabilidades. 

 

Desta forma, o PA-DSS tem forte relação com o PCI DSS que é atendida, total, parcialmente ou com ajuda do aplicativo 

de pagamento.  

 

A adequação do PORTAL CARD DIGITAL ao PA-DSS é de responsabilidade da Portal Card, enquanto fabricante e 

fornecedora do aplicativo, não impedindo a conformidade de PCI DSS, ficando a mesma a cargo do Cliente, enquanto 

responsável pela implementação e controle do ambiente em que o aplicativo irá operar.  

 

O PORTAL CARD DIGITAL não exige nenhuma configuração que viole ou afete negativamente algum requisito do PC 

DSS, seguindo as melhores práticas dos requisitos PCI DSS no armazenamento, processamento e transmissão dos 

dados do cartão. 
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Resumo do Software 
 

Nome do software de 

pagamento 
PORTAL CARD DIGITAL  Versão do Software 

de pagamento 
1.0 

Descrição do Software 

PORTAL CARD DIGITAL é um software desenvolvido e baseado 100% na tecnologia 

Microsoft Windows utilizado para o processamento de pagamentos com cartão de 

pagamento. O software processa transações com o cartão presente e também as 

transações com o cartão-não-presente. PORTAL CARD DIGITAL versão 1.0 suporta a 

transação de débito com base em PIN, incluindo a capacidade de realizar operações de 

Chargeback, Faturamento, Cobrança e Contabilização. Para efeitos de liquidação de 

transações, o software mantém o PAN, a data de expiração e o nome do portador do 

cartão no banco de dados SQL SERVER, usando a criptografia baseada em HSM Triple 

DES (3DES). O aplicativo também armazena o número do cartão truncado, exibindo 

apenas os 4 primeiros e 4 últimos dígitos do PAN para fins de referência. Os dados do 

portador do cartão podem ser inseridos manualmente no software através de página 

WEB. Quando incluídos manualmente, os dados do cartão são criptografados por HSM 

Triple DES (3DES) e gerado para fins de emboço também criptografados por HSM 3DES. 

Os dados de autenticação sensíveis coletados durante uma transação, dados de trilha 

magnética e códigos de validação de cartão, CVV2, não são armazenados no PORTAL 

CARD DIGITAL. 

A versão 1.0 do PORTAL CARD DIGITAL é vendida como software, com a 

responsabilidade de compra do hardware pelo cliente. 

A Portal Card Ltda. fornece funcionalidades no PORTAL CARD DIGITAL para inserir 

informações pessoais confidenciais (incluindo dados residenciais, data de nascimento e 

números de telefone) em campos específicos na interface do usuário. Os campos do 

formulário que se destinam a receber essas informações foram desenvolvidos e 

receberam tratamentos de segurança, como dados mascarados, na forma e criptografia 

em repouso via HSM 3DES. A inclusão dessas informações pessoais/confidenciais em 

qualquer outra base não destinada para tal, não oferece o mesmo controle de segurança, 

não estando em acordo com os requisitos para proteger os dados do portador de cartão, 

conforme detalhado na seção Segurança de dados da indústria de cartões de pagamento 

Padrões (PCI DSS). 

Objetivo do software de 

pagamento 

O PORTAL CARD DIGITAL versão 1.0 é um software de pagamento usado para 

processamento de transações de cartão de crédito e manipulação de autorização e 

liquidação, o aplicativo pode lidar com transações de cartão presente ou não, débito e 

outras transações baseadas em PIN. O software consiste em um amplo sistema, um 

servidor WEB e um servidor Banco de dados. O software aceita dados do titular do cartão, 

incluindo PAN, trilha magnética e códigos CVV2, através do tráfego de rede gerado pelo 

terminal POS ou TEF, transmitindo os dados do titular do cartão para o servidor, 

facilitando a autorização de transações através de comunicações com o processador do 

Emissor. O banco de dados armazena os dados do titular do cartão, incluindo o PAN, o 
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nome do titular do cartão e a data de expiração apenas para fins de liquidação de 

transações, usando a criptografia Triple DES (3DES) via HSM. 

Público alvo do Software 

de pagamento 

Estabelecimentos em Geral, 

Instituições Financeiras, 

Cooperativas de Créditos;  

Outros. 

Dados armazenados do 

portador do cartão 

Os dados do portador do cartão que são armazenados: CPF, Identidade, Órgão Emissor, 

UF Emissor, Nome do Portador, Data de Nascimento, Sexo, Estado Civil, Nome do Pai, 

Nome da Mãe, Nome do Cônjuge, Grau de escolaridade, Profissão, Tipo de endereço 

(residencial, comercial, cobrança, correspondência), CEP, Endereço (Logradouro, 

número, complemento, bairro, município, estado), E-mail, Telefone e Finalidade do 

telefone (residencial, comercial, fax, cobrança, recado), 

O acesso individual aos dados do titular do cartão é registrado em tabelas existentes no 

servidor de Banco de dados SQL SERVER criptografados via HSM 3DES, sendo os dados 

de acesso restrito. 

Componentes do 

software de pagamento 

PORTAL CARD DIGITAL é um software WEB projetado para navegadores (Internet 

Explorer, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.)  

O software requer o serviço de internet Banda Larga para ser executado. 

Utilizando componentes específicos quanto ao desenvolvimento, tais como: páginas, 

procedures, DLLs e DALs. 

Software de pagamento 

de terceiros exigido 
Não aplicado. 

Banco de dados 

suportado 

O software utiliza o servidor de banco de dados SQL SERVER v2015. Os dados de 

portador do cartão criptografados, incluindo PANs, data de validade e nome do titular do 

cartão são armazenados no banco de dados localizado no servidor de back office usando 

a criptografia Triple DES (3DES) HSM. 

Outros softwares 

obrigatórios de terceiros 
Não aplicado. 

Sistema Operacional 

suportado 

Lista dos Sistemas operacionais e versões suportadas: 

Microsoft Windows x64 (64-bit) 

Autenticação do Software 

A autenticação para o software é tratada juntamente ao sistema operacional. As 

credenciais de autenticação são armazenadas em um banco de dados com os dados 

criptografados. Durante o processo de autenticação, credenciais de texto não são 

enviadas através da rede. 

O método fornecido para autenticação do usuário no PORTAL CARD DIGITAL é através 

de login e senha de acesso. Na autenticação ao PORTAL CARD DIGITAL são exigidas que 

as senhas possuam no mínimo 7 caracteres, incluindo caracteres numéricos e 

alfabéticos, e toda a comunicação incluindo o tráfego de autenticação é feita através de 

HTTPS. 

Criptografia do Software  

PayShield 8000 Hardware Security Module (HSM) Triple DES (3DES).  

O PayShield 8000 HSM pode ser personalizado para executar comandos criptográficos 

específicos do Cliente. Os comandos padrão incluem: Gerar e verificar Números de 

Identificação Pessoais (PINs), gerar valores de Verificação de Cartões (CVVs), Solicitação 
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de PIN, geração de chaves para uso em sistemas de Ponto de Venda Eletrônico de 

Transferência de Fundos (EFTPOS), gestão de chaves em sistemas não-EFTPOS, geração 

e verificação de códigos de Autorização de Mensagens (MACs) para mensagens 

transferidas através de redes de telecomunicações. 

Funcionalidades 

suportadas pelo software 
Todos os browsers/navegadores WEB. 

Conexões para 

processamento de 

pagamentos 

O PORTAL CARD DIGITAL utiliza a pilha TCP / IP padrão incluída nos sistemas 

operacionais Windows e Linux quando implantada em uma rede Ethernet. Todas as 

comunicações entre os componentes do aplicativo (cliente de terminal POS, servidor de 

aplicativos e servidor de banco de dados) são realizadas via túneis HTTPS / TLS 1.2. 

Listagem da metodologia 

do versionamento do 

software 

A Portal Card Ltda. utiliza o major.development.revision.service para o controle de 

versões do PORTAL CARD DIGITAL através de quatro níveis: Major, Develompment, 

Revision e Service Pack.  

- Major inclui modificações substanciais na aplicação tanto na funcionalidade 

operacional como na aparência e teria impacto nos requisitos do PA-DSS. 

- Development identifica os passos para uma próxima versão e terá impacto nos 

requisitos do PA-DSS. 

- Revision contempla correções para defeitos moderados, por vezes não tendo impacto 

nos requisitos do PA-DSS. 

- O Service Pack contém pequenas melhorias de codificação e correções para problemas 

menores e pode ou não ter um impacto nos requisitos do PA-DSS. 

Com base na metodologia de versão acima, a versão do aplicativo listada com o PCI SSC 

é: 1.0 
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Implementação de Rede 
 

Este esquema de arquitetura do PORTAL CARD DIGITAL caracteriza o ambiente onde os requisitos do PA-DSS que serão 

descritos neste Guia de Implementação devem ser aplicados. 

 

O esquema contém elementos que fazem parte do produto, e elementos que devem ser implementados pelo emissor - 

especialmente os firewalls - para aderência ao PA-DSS. 
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Diagrama de fluxo de dados do portador de cartão de crédito/débito no PORTAL CARD 

DIGITAL  
 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 O Emissor se apropria do PORTAL CARD DIGITAL.  

2 O empregador do Emissor insere os dados pessoais do portador no PORTAL CARD DIGITAL, que prepara as 

informações do cartão para gráfica gerar o plástico e enviá-lo para o portador. 

3 O portador desliza ou insere o cartão no terminal do Estabelecimento para autorização da transação. 

4 O Adquirente transmite esses dados para a Bandeira. 

5 A Bandeira recebe os dados, valida as informações e encaminha para o Emissor do cartão. 

6 O Emissor verifica as informações sensíveis do cartão, valida o saldo disponível para aprovação e responde 

autorizando ou reprovando a transação. 

7 A Bandeira envia resposta para o Adquirente. 

8 A resposta é exibida para o portador do cartão no terminal. 

9 A Bandeira envia arquivos diários para o PORTAL CARD DIGITAL, que processa, confirma, cancela e armazena a 

transação autorizada e/ou a transação não autorizada. 
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Resumo dos requisitos gerais do padrão de segurança de dados do PCI DSS. 
 

CONSTRUIR E MANTER UMA REDE SEGURA 

Requisito 1: Instalar e manter uma configuração de firewall para proteger os dados do titular do cartão. 

Requisito 2: Não usar padrões disponibilizados pelo fornecedor para senhas do sistema e outros parâmetros de 

segurança. 

 

PROTEGER OS DADOS DO TITULAR DO CARTÃO 

Requisito 3: Proteger os dados armazenados do titular do cartão. 

Requisito 4: Criptografar a transmissão dos dados do titular do cartão em redes abertas e públicas. 

 

MANTER UM PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES 

Requisito 5: Usar e atualizar regularmente o software ou programas antivírus. 

Requisito 6: Desenvolver e manter sistemas e aplicativos seguros. 

 

IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROLE DE ACESSO RIGOROSAS 

Requisito 7: Restringir o acesso aos dados do titular do cartão de acordo com a necessidade de divulgação dos negócios. 

Requisito 8: Atribuir uma identidade exclusiva para cada pessoa que tenha acesso ao computador. 

Requisito 9: Restringir o acesso físico aos dados do titular do cartão. 

 

MONITORAR E TESTAR AS REDES REGULARMENTE 

Requisito 10: Acompanhar e monitorar todos os acessos com relação aos recursos da rede e aos dados do titular do 

cartão. 

Requisito 11: Testar regularmente os sistemas e processos de segurança. 

 

MANTER UMA POLÍTICA DE SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES 

Requisito 12: Manter uma política que aborde a segurança das informações para todas as equipes. 

 

 

 

 

A tabela a seguir esclarece, sinteticamente, os dados confidenciais do portador do cartão e dados de autenticação 

comumente manipulados em um ambiente de pagamento e como seus diferentes tipos de requisitos se aplicam a cada 

elemento de dados. 
 

 
Elemento de dados 

Armazenamento 

permitido 

Proteção 

necessária 

Requisito do 

PCI DSS 3,4 

Dados do portador 

do cartão 

Número da conta principal (PAN) Sim Sim Sim 

Nome do portador do cartão¹ Sim Sim¹ Não 

Código de serviço¹ Sim Sim¹ Não  

Data de Vencimento¹ Sim Sim¹ Não 

Dados de 

autenticação 

confidenciais² 

Dados completos da tarja magnética³ Não Não se aplica Não se aplica 

CAV2/CID/CVC2/CVV2 Não Não se aplica Não se aplica 

PIN/PINblock  Não Não se aplica Não se aplica 

     Dependendo do canal de pagamento e da maneira que os dados do cartão são processados, algumas exigências podem não ser 

aplicáveis. 
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  Fonte:  Aplicabilidade do PCI DSS – Resumo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações sobre a implementação apropriada do PORTAL CARD DIGITAL em um 

ambiente compatível com PCI. 

 
Os seguintes itens necessitam de atenção para implementação apropriada do PORTAL CARD DIGITAL em um ambiente 

compatível com o PCI, estando em acordo com os requisitos de segurança gerais do PA-DSS: 

 

 Remoção de dados históricos de autenticação de segurança. 

 Manipulação de Dados de autenticação de segurança. 

 Eliminação segura dos dados do portador do cartão. 

 Aplicação de máscara em todos os PAN por padrão. 

 Criptografia dos dados e gerenciamento de chaves do portador do cartão. 

 Remoção de todo material Criptográfico Histórico. 

 Autenticação segura e individual para acessos de alto controle.  

 Implementação de trilhas de auditoria automatizadas. 

 Proteção das transmissões de dados do cartão. 

 

REQUISITO 1: Não possuir dados de rastreamento total, código de verificação de cartão ou 

valor (CAV2, CID, CVC2, CVV2) ou dados de bloqueio de PIN.  

 

PA-DSS 1.1.4: Excluir dados de autenticação confidenciais armazenados por versões 

anteriores do aplicativo de pagamento.  

Dados de autenticação confidenciais ou sensíveis (Número do cartão; Senha do cartão; CVC2; CVC1; CVC3; CHIP CVC; 

CVC; CVV; Código de Segurança Pessoal e Código de Segurança de Cartão) abrangem as informações relacionadas à 

segurança, mas não limitados a códigos / valores de validação de cartão, dados de faixa completa (a partir da faixa 

magnética ou equivalente em um chip), PINs e PINblock que são usados para autenticar os cartões. 

 

A PA-DSS requer que os dados de autenticação confidenciais usados em uma ou mais transação não sejam    

armazenados durante a autorização, os mesmos são validados em memória e descartados em seguida. Nesse caso, 

dados como os rastros do cartão magnético ou senha do cartão jamais devem constar em históricos, logs, bancos de 

dados.   

     ¹ Esses elementos de dados devem ser protegidos se forem armazenados em conjunto com o PAN. Essa proteção deve ser feita 

com base nos requisitos do PCI DSS para proteção geral do ambiente do portador do cartão. Além disso, outras legislações (por exemplo, 

relacionadas à proteção de dados do consumidor, privacidade, roubo de identidade ou segurança de dados) podem exigir uma proteção 

específica desses dados ou a divulgação adequada das práticas de empresas se os dados pessoais do cliente estiverem sendo coletados 

durante o curso dos negócios. O PCI DSS, no entanto, não se aplica se o PAN não for armazenado, processado ou transmitido.  

² Não armazenar dados de autenticação confidenciais após a autorização (mesmo se estiverem criptografados). 

³ Dados de acompanhamento completo da tarja magnética, imagem da tarja magnética no chip ou outro local. 
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O PORTAL CARD DIGITAL não armazena os dados de autenticação confidenciais, essas informações são validadas para 

fins de autorização da transação e em seguida são imediatamente descartadas.  

 

As 3 ou até 4 posições dos dígitos constantes na frente ou no verso do cartão (CVV2, CVC2, CID, CAV2), são utilizados 

para verificação das transações e descartados imediatamente pelo PORTAL CARD DIGITAL após deixarem de ser 

necessários de verificação para cada transação, não ficando em repouso. Desta forma, nenhuma variante do aplicativo 

reterá informações de autenticação confidenciais para posterior exclusão de versões anteriores. 

 

PA-DSS 1.1.5: Excluir quaisquer dados de autenticação confidenciais (pré-autorização) 

recolhidos como resultado da resolução de problemas com o aplicativo de pagamento.  

A Portal Card Ltda. não retém os dados de autenticação confidenciais, somente valida a informação recebida durante o 

momento em que ocorre a autorização da transação no PORTAL CARD DIGITAL, seguida de seu descarte, seguindo 

determinadas diretrizes ao não reter dados de autenticação confidenciais (PIN ou PINblock): 

 Os dados de autenticação confidenciais são mantidos em memória criptografados enquanto são validados. 

 Os dados de autenticação confidenciais são imediatamente descartados após o uso. 

 

REQUISITO 2: Proteja os dados armazenados do titular do cartão. 

PA-DSS 2.1: Eliminar dados do titular do cartão após o período de retenção definido pelo 

cliente.  

Todos os dados do portador do cartão devem ser removidos após o tempo estabelecido pela política de retenção de 

dados do emissor.  

 

A critério do Cliente periodicamente deverá ser executado o programa de exclusão definitiva dos dados de cadastro dos 

clientes inativos a partir de uma data de inatividade. 

 

Por questões legais e fiscais, os dados de movimentação deverão ser retidos respeitando as condições estipuladas em 

lei pelas autoridades governamentais. Nestas condições, haverá uma chave única de acesso através do CPF ou nome 

do portador, de forma que identifique os dados a serem excluídos. 

 

PA-DSS 2.2: Mascarar o PAN quando exibido somente às equipes com necessidades 

comerciais de visualizar o PAN completo. 

O PORTAL CARD DIGITAL por padrão, realiza o truncamento de todo PAN já no processo de inclusão do portador e 

geração do número do cartão, uma vez que o armazenamento da informação é realizado com o truncamento do cartão, 

além do tratamento por criptografia via hardware HSM 3DES. O truncamento do PAN é realizado através de um algoritmo 

e o que permanece legível são apenas os 4 primeiros e os 4 últimos dígitos do número do cartão de crédito.  

 

Toda averiguação quanto aos dados do portador do cartão consiste na verificação das criptografias. 
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Em toda base cadastral, relatórios e demais telas do PORTAL CARD DIGITAL o PAN é exibido truncando compreendendo 

também as saídas do aplicativo como telas, impressões, relatórios, com exceção de um módulo específico (ChargeBack) 

que exibe o número do cartão legível, contudo o acesso é restrito por perfil de administrador cabendo ao mesmo a 

realização da permissão para as demais alçadas.  

 

PA-DSS 2.3: Tornar o PAN ilegível em qualquer lugar onde ele esteja armazenado ou 

liberado. 

Uma das exigências do PCI DSS trata-se da ilegibilidade do PAN em qualquer local onde o mesmo esteja armazenado, 

incluindo dados em mídia digital, portátil, mídia de backup e demais registros. 

 

O PORTAL CARD DIGITAL armazena todos os dados cadastrais dos portadores de cartão e dados sensíveis 

criptografados. Para visualização em todo o sistema o número de cartão é exibido mascarado, estando visível apenas 

os 4 primeiros e os 4 últimos dígitos.  

 

No momento da entrada de um novo portador na base de dados do PORTAL CARD DIGITAL é gerado um identificador 

único vinculado ao número do cartão, dado este gravado truncado através da utilização de um algoritmo sistêmico, o 

qual permite a visibilidade apenas as 4 primeiras e as 4 últimas posições do cartão. Este dado é armazenado em uma 

entidade visível em todo o Sistema desde que o usuário esteja devidamente autenticado. Este procedimento é 

obrigatório para todo local onde o mesmo for armazenado e/ou exibido no PORTAL CARD DIGITAL, sendo consideradas 

mídias portáteis, mídias de backup e logs. 

 

Os dados sensíveis do cartão (Número do cartão; Senha do cartão; CVC2; CVC1; CVC3; CHIP CVC; CVC; CVV; Código de 

Segurança Pessoal e Código de Segurança de Cartão), estes são armazenados na base de dados criptografados por 

Hardware através de HSM. Esta entidade possui acesso totalmente restrito, somente com usuário pré-autorizado. O 

PORTAL CARD DIGITAL usa uma metodologia de criptografia por hardware HSM Triple DES (3DES) Thales versão 8000 

através da geração dinâmica de chaves criptografadas automaticamente. 

 

Em todo o PORTAL CARD DIGITAL o vínculo entre as entidades ocorre através do identificador do cartão. 

 

PA-DSS 2.4 e 2.5.1-2.5.7: Criptografia de dados e gerenciamento de chaves do portador do 

cartão. 

A metodologia adotada pela Portal Card quanto ao processo de criptografia de dados tem por finalidade a garantia da 

segurança durante todo o processo de geração, transporte e inserção da chave criptográfica. Partindo da premissa de 

que as chaves criptográficas e as operações referentes as mesmas serão realizadas dentro do HSM (Hardware Security 

Module). 

 

O procedimento de geração das chaves ocorre através de uma cerimônia, de responsabilidade da Portal Card, 

acompanhada pelos parceiros e em seus respectivos ambientes.  
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 Na realização da cerimônia, todos os participantes envolvidos que tiverem acesso ao local devem ser claramente 

identificados. 

 A sala em que a cerimônia ocorre deve ser momentaneamente dedicada apenas a esta atividade, disponibilizando 

recursos para que os observadores não visualizem as informações que serão imputadas. 

 A máquina utilizada no processo não deve ter nenhum tipo de conexão com outras máquinas ou redes de 

comunicação e sua unidade de armazenamento deve ser totalmente limpa, sem nenhum dado armazenado, 

somente o Sistema Operacional e programas indispensáveis para geração. 

 O acesso a máquina é restrito apenas a usuários autorizados. 

 A máquina realiza exclusivamente a comunicação com o HSM através de comandos específicos para criação e 

armazenamento das chaves. 

 A máquina deve estar conectada diretamente ao HSM, utilizado para criar a armazenar as chaves. 

 

As senhas dos custodiantes são inseridas nos ambientes (PORTAL CARD DIGITAL e das partes interessadas) através do 

HSM, onde são gerados os componentes para criação de chaves no formato 3DES. Cada componente fica sob a 

responsabilidade de um custodiante parceiro. Este processo é realizado através de um programa de inserção, que 

autentica o usuário de acesso restrito, e em seguida cada custodiante insere o seu respectivo componente. Ao final, o 

HSM gera e armazena uma chave criptográfica 3DES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conteúdo gerado é enviado através de um evento POST do programa de inserção que inicializou o HSM.  O 

administrador da rede da Portal Card através de um cartão, armazena a chave e posteriormente a insere através de um 

console sistêmico para registro em uma entidade física no Banco de Dados, de acesso restrito e disponível somente 

para usuários autorizados.  

 

 

 

  

 

 

 

 

CUSTODIANTE 1, 2 e 3 

PROGRAMA DE INSERÇÃO 
DO PARCEIRO 

HSM  
(Hardware Security Module) 
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Todo o procedimento de alteração, e\ou substituição das chaves são os mesmos procedimentos adotados para inserção. 

São mantidos ambientes distintos para Produção e testes, utilizando chaves de criptográficas próprias para cada 

ambiente. Periodicamente são revistas as chaves cadastradas e descartadas aquelas em desuso. 

 

PA-DSS 2.6: Fornecer um mecanismo para tornar irrecuperável o material da chave 

criptográfica ou criptogramas armazenados pelo aplicativo de pagamento.  

A máquina utilizada no processo de inserção e alteração das chaves criptografadas não possui nenhum tipo de conexão 

com outras máquinas ou redes de comunicação e sua unidade de armazenamento contém somente o Sistema 

Operacional e os programas indispensáveis para geração. A máquina destinada a este procedimento não possui nenhum 

software, ou algoritmo capaz de armazenar ou num momento futuro interpretar qualquer tipo de informação, contendo 

apenas o programa de Inserção das Chaves e a comunicação com Hardware referente ao HSM.  

 

Os dados inseridos no programa de Inserção de chaves são mantidos em memória, e posteriormente submetidos através 

de comandos próprios ao HSM por meio de um componente sistêmico (API\Framework\DLL) para geração da chave 

criptográfica. Uma vez que esta operação é concluída, o programa de inserção da chave descarta através de um 

comando específico toda e qualquer variável utilizada no armazenamento do dado. 

 

REQUISITO 3: Forneça recursos de autenticação segura. 

PA-DSS 3.1 - 3.2: Usar IDs de usuário exclusivos e autenticação segura para acessos de alto 

controle.  

Uma das exigências do PCI DSS trata-se da proteção aplicada ao acesso de todos usuários no ambiente de 

processamento de pagamentos, o qual deve ser protegido através de IDs únicos e exclusivos com senhas complexas. 

Contas de acesso exclusivas ou de alto controle tratam-se de contas de acesso administrativo aos dados do titular do 

cartão, servidores e bancos de dados e cada conta utilizada está associada a um ID ou a um processo individual, sem 

uso de contas genéricas de grupo utilizadas por mais de um ID ou processo. 

 

Todos os acessos de autenticação são gerados e gerenciados de forma segura pelo PORTAL CARD DIGITAL. A 

autenticação segura é aplicada imediatamente pelo PORTAL CARD DIGITAL na conclusão do cadastro inicial de toda 

conta de acesso. Quaisquer alterações que ocorram posteriormente também são aplicadas o mesmo tratamento, como 

por exemplo alterações que resultem na reversão de contas de acesso, mudanças nas configurações de conta ou 

cancelamento e manutenção de contas existentes, etc.  

 

Visando manter a conformidade com o PCI-DSS, o PORTAL CARD DIGITAL considera 11 subrequisitos no uso de ID 

exclusivos com autenticação segura para os acessos de alto controle. 

 

1. (PCI DSS 2.1 / PA-DSS 3.1.1): O PORTAL CARD DIGITAL não utiliza ou exige o uso padrão de contas administrativas 

para outros softwares requeridos, por exemplo, manter o mesmo padrão de acesso de alto controle ao acesso de 

contas administrativas padrão exclusiva ao banco de dados. 
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2. (PCI DSS 2.1 / PA-DSS 3.1.2): A alteração de todas as senhas no primeiro acesso (padrão) para todas as contas 

geradas ou gerenciadas pelo PORTAL CARD DIGITAL são obrigatórias. Na conclusão da instalação e em alterações 

subsequentes após a instalação, o requisito é aplicado a todas as contas, incluindo contas de Administrador, contas 

de usuários e serviços e contas utilizadas pela Portal Card Ltda. para fins de suporte.  

3. (PCI DSS 8.1.1 / PA-DSS 3.1.3): O PORTAL CARD DIGITAL atribui IDs exclusivos para todas as contas de usuário.  

4. (PCI DSS 8.2 / PA-DSS 3.1.4):  É fornecido pelo PORTAL CARD DIGITAL o seguinte método para autenticar usuários:  

a. Autenticação através de login e senha ou frase de acesso. 

5.  (PCI DSS 8.5 / PA-DSS 3.1.5): O PORTAL CARD DIGITAL não exige ou faz-se da utilização de qualquer grupo, contas 

compartilhadas ou genéricas e senhas. 

6. (PCI DSS 8.2.3 / PA-DSS 3.1.6): Na autenticação ao PORTAL CARD DIGITAL são exigidas que as senhas possuam no 

mínimo 7 caracteres, incluindo caracteres numéricos e alfabéticos. 

7. (PCI DSS 8.2.4 / PA-DSS 3.1.7) O PORTAL CARD DIGITAL solicita automaticamente, no mínimo, a cada 90 dias a 

alteração das senhas vinculadas ao ID de autenticação ao aplicativo. 

8. (PCI DSS 8.2.5 / PA-DSS 3.1.8) O PORTAL CARD DIGITAL mantém em memória o histórico de senhas para que a 

nova senha seja diferente das últimas quatro senhas utilizadas. 

9. (PCI DSS 8.1.6 / PA-DSS 3.1.9) São limitadas as tentativas de acesso repetidas ao PORTAL CARD DIGITAL, de forma 

que o aplicativo bloqueia a conta de usuário após seis tentativas de logon. 

10.(PCI DSS 8.1.7 / PA-DSS 3.1.10): O PORTAL CARD DIGITAL define como nativa a duração do bloqueio de acesso para 

no mínimo de 30 minutos, caso contrário um administrador poderá ativar o ID do usuário.  

11.(PCI DSS 8.1.8 / PA-DSS 3.1.11): O PORTAL CARD DIGITAL requer que o usuário se re-autentique (insira novamente 

seu ID de usuário e senha) para reativar a sessão, se a mesma estiver ociosa por mais de 15 minutos.  

 

Ressaltamos que devem ser atribuídas senhas fortes a todos os tipos de acesso ao sistema. Os mesmos critérios de 

conta e senha também são aplicados a todos os aplicativos e bancos de dados incluídos no processamento de 

pagamentos, para serem compatíveis com PCI.  

 

O PORTAL CARD DIGITAL em testes de validação PA-DSS, atende a todos esses requisitos. 

 

Ressaltamos que o controles de senha não se destinam ao portador do cartão, que só têm acesso a um número de 

cartão e a uma única senha individual e intransponível. Esses controles são aplicáveis ao acesso de funcionários com 

recursos administrativos¹, acesso a sistemas com dados de portadores de cartões e acesso quanto ao que pode ser 

controlado pelo PORTAL CARD DIGITAL. 

 

 

 

 

 

 

    ¹O Controle de acesso a qualquer PC ou servidor com aplicativos de pagamento e a bancos de dados que armazenam dados do titular 

do cartão é realizado por nome de usuário exclusivo e senhas, exigidas de complexidade, compatíveis com PCI DSS. 
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Responsabilidade de treinamento e monitoramento apropriado do pessoal administrativo. 

Ressaltamos a importância de se estabelecer procedimentos adequados no gerenciamento do pessoal com acesso de 

usuário administrador aos dados do portador do cartão e todos os demais dados do PORTAL CARD DIGITAL, sendo de 

responsabilidade do Emissor. 

 

No PORTAL CARD DIGITAL é possível controlar e configurar diferentes tipos de alçada para cada usuário, de forma 

individual, e a qual o mesmo poderá ter acesso. 

 

Uma violação de segurança, muita das vezes, é resultado de indivíduos antiéticos. Desta forma, aconselhamos a 

orientação de forma clara a quem será confiado e disponibilizado o seu site administrativo, e a quem será permitido a 

visualização de informações de pagamento quando descriptografadas e sem máscara. 

 

REQUISITO 4: Registre em log a atividade do aplicativo de pagamento. 

PA-DSS 4.1: Implementar trilhas de auditoria automatizada. 

O PORTAL CARD DIGITAL opera com registro de LOG compatível com o PA-DSS habilitado por padrão. Este LOG não é 

configurável, sendo uma atividade nativa do sistema. Desativá-la do PORTAL CARD DIGITAL, em qualquer circunstância, 

resulta em não conformidade com o PCI-DSS. 

 

A Portal Card Ltda. fornece um utilitário de trilha de auditoria abrangente a todo o PORTAL CARD DIGITAL, o qual registra 

e rastreia todas as atividades realizadas, permitindo que além do acesso administrativo, todos os usuários verifiquem 

as ações e atividades realizadas. Nesta atividade são gravados/ logados pelo menos os seguintes registros de auditoria: 

 Identificação quanto a autenticação do usuário; 

 Data e Hora; 

 Tipo de evento; 

 Origem do evento; 

 Identidade ou nome do dado, componente do sistema ou recurso afetado. 

 

Os relógios e datas de todos os sistemas críticos devem estar sincronizados. Com a chegada da utilização da estrutura 

de banco de dados aberta na qual qualquer pessoa com acesso ao nível do sistema ao servidor de banco de dados tem 

acesso aos componentes do sistema cobertos por este requisito, exige-se o registro do acesso e da atividade do usuário. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: PORTAL CARD DIGITAL. 
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PA-DSS 4.4: Facilitar o registro centralizado. 

O log das atividades do usuário do PORTAL CARD DIGITAL é registrado em páginas com configurações de rastreamento 

em histórico das ações realizadas e acessado através “Pesquisas de LOG”, disponíveis nos módulos cadastrais, histórico 

de autorizações de transações de cartão de crédito, pagamentos, entrada e saída de informações de cartão de crédito 

e outras transações. O registro inclui todas as atividades realizadas on line. 

 

REQUISITO 5: Desenvolva aplicativos de pagamento seguros. 

PA-DSS 5.4.4: Implementar e comunicar a metodologia de versão do aplicativo.  

O PORTAL CARD DIGITAL utiliza em sua metodologia de versionamento os requerimentos do PA-DSS 5.1, na qual são 

incorporadas e sinalizadas as alterações realizadas no aplicativo de pagamento através da definição de um número 

geral da versão, detalhando como os elementos numéricos compõe o esquema da versão relacionando-os com a 

estrutura do sistema e essa com os requisitos do PA-DSS. 

 

O PORTAL CARD DIGITAL concentra um conjunto de Módulos, Submódulos e Atividades que regem a metodologia do 

versionamento, utilizando caracteres numéricos de acordo com o impacto e proporção da manutenção realizada nos 

mesmos. 

 

Novos serviços e manutenções corretivas sejam disponibilizados separadamente ou, em conjunto de transações, e não 

por pacote de atualização de todo o aplicativo. 

 

 

Metodologia de Controle de versão 

O formato do esquema de numeração de versão é especificado com um número de quatro elementos em caracteres 

numéricos estruturado em um bloco separado por pontos, exemplo, 00.11.22.33. A definição do que cada elemento 

numérico representa no esquema de versão, relaciona o tipo de alteração realizada e qual impacto que a mesma tem 

sobre todo o aplicativo. 

No Portal Card Digital através do ícone                  , opção  "SOBRE" são informados detalhes do sistema e suas versões, 

conforme abaixo. 
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Exemplo VERSÃO 144.83.0.159 - Elementos numéricos de versão em blocos, onde: 

1º. BLOCO :  144 -  Indica uma versão considerada de alto impacto segundo os requisitos do PA-DSS onde foram 

implementadas funcionalidades relacionadas a NOVOS PROJETOS, NOVAS PÁGINAS ou APLICATIVOS e 

READEQUAÇÕES. São aceitos apenas caracteres numéricos.  

Impacta na funcionalidade do aplicativo. 

2º. BLOCO : 83 -  Indica uma versão de baixo impacto, não afetando nenhum dos requerimentos do PA-SS requisito 

3.1. Tratando-se essencialmente de ALTERAÇÕES EM REGRAS DE NEGÓCIO já existentes ou inclusão de 

PEQUENAS MELHORIAS. 

Não impacta na funcionalidade do aplicativo. 

3º. BLOCO : 0 - Indica uma versão de alto impacto segundo as diretrizes PA-DSS requisito 3.1, relacionadas a 

READEQUAÇÕES DE SEGURANÇA. 

Impacta na funcionalidade do aplicativo. 

Impacta sobre requisitos de segurança PA-DSS.  

4º. BLOCO : 159 - Indica a versão de correção e tratamento de problemas/erros pontuais sendo NÃO 

CONFORMIDADES, respeitando os requisitos do PA-DSS e não afetando nenhum dos requerimentos. Não 

impacta na funcionalidade do aplicativo. 

 

REQUISITO 6: Proteja transmissões sem fio. 

PA-DSS 6.1, 6.2 e 6.3: Implementar tecnologias sem fio, proteção das transmissões de dados 

do cartão e instruções de uso seguro de tecnologia sem fio. 

Não aplicável. 
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O PORTAL CARD DIGITAL é validado segundo os requisitos estabelecidos pelo PA-DSS, operando em um ambiente 

compatível com PCI-DSS. O suporte de tecnologias sem fio e as diretrizes para configurações sem fio seguras são 

responsabilidades que devem ser seguidas pelo Cliente/Emissor de acordo com o Padrão de Segurança de Dados PCI 

1.2.3, 2.1.1 e 4.1.1, devendo estar em conformidade com o mesmo. 

 

PCI DSS 1.2.3  

Instale firewalls de alcance entre qualquer rede sem fio e o ambiente de dados do portador de cartão, configure esses 

firewalls para negar ou controlar (se o tráfego for mandatório para fins comerciais) qualquer tráfego do ambiente 

sem fio para o ambiente de dados do titular do cartão. 

 

PCI DSS 2.1.1 

Para ambientes sem fio conectados ao ambiente de dados do portador do cartão ou envio de dados do portador do 

cartão, altere os padrões do fornecedor sem fio, incluindo, mas não se limitando a, chaves padrão de criptografia 

sem fio, senhas e cadeias de comunidade SNMP. Sobre as configurações padrão do fornecedor para ambientes sem 

fio: 

 Verifique se as chaves de criptografia foram alteradas do padrão na instalação e são alteradas sempre que 

qualquer pessoa com conhecimento das chaves se desliga da empresa ou muda de posição. 

 Verifique se as cadeias de comunidade SNMP padrão em dispositivos sem fio foram alteradas. 

 Verifique se as senhas / frases de acesso padrão nos pontos de acesso foram alteradas. 

 Verificar se o firmware em dispositivos sem fio é atualizado para suportar criptografia forte para autenticação e 

transmissão através de redes sem fio. 

 Verifique se outros padrões de fornecedor sem fio relacionados à segurança foram alterados, se aplicável. 

 

PCI DSS 4.1.1 

Para redes sem fio que transmitem dados do titular do cartão ou que estejam conectados ao ambiente de dados do 

portador do cartão, verifique se as melhores práticas do setor (por exemplo, IEEE 802.11i) são usadas para 

implementar criptografia forte para autenticação e transmissão. 

 

REQUISITO 8: Facilite a implementação de rede segura. 

PA-DSS 8.2:  Usar somente serviços, protocolos, componentes, bem como softwares e 

hardwares dependentes que forem necessários e seguros, inclusive aqueles fornecidos por 

terceiros.  

A Portal Card orientará o cliente para que todo e qualquer componente de software ou hardware com fornecimento 

próprio ou de terceiros sejam homologados na PCI-DSS. 
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REQUISITO 9: Os dados do titular do cartão nunca devem ser armazenados em servidores 

conectados à internet. 

PA-DSS 9.1: Não armazenar dados do titular do cartão em servidores conectados à internet. 

A Portal Card Ltda. utiliza ambientes de desenvolvimento e produção independentes para garantir a integridade e a 

segurança do software. Cada serviço em execução no ambiente de produção possui seus próprios recursos, não sendo 

executado outros serviços em conjunto. 

 

Os dados de portadores de cartões não devem em hipótese nenhuma estar em sistemas acessíveis via Internet, Servidor 

Web e Servidor de Banco de Dados não devem compartilhar do mesmo servidor. 

 

O Servidor de banco de dados principal, não grava nenhuma informação aberta e nem os dados sensíveis do cartão. Os 

dados sensíveis do cartão (Número do cartão; Senha do cartão; CVC2; CVC1; CVC3; CHIP CVC; CVC; CVV; Código de 

Segurança Pessoal e Código de Segurança de Cartão) são armazenados criptografados em uma base de dados 

secundária, acessadas apenas por um usuário específico. 

 

Atualizações de patches no ambiente de produção ocorrem no servidor WEB, sendo primeiramente submetidas no 

ambiente de desenvolvimento e em seguida no ambiente de homologação, tendo em vista o seu funcionamento sem 

ocorrência de problema na aplicação, a mesma é submetida no ambiente de produção. As atualizações de segurança 

possuem acesso restrito ao servidor WEB pelo uso de firewall a partir da Internet, e este não tendo acesso ao servidor 

de banco de dados.  

<<<INFORMAR A LISTAGEM DAS PORTAS>> 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITO 10: Facilite o acesso remoto seguro ao aplicativo de pagamento. 

PA-DSS 10.1: Autenticar dois fatores para todo o acesso remoto ao aplicativo de pagamento 

que se origina do ambiente externo do cliente.  

Instruções de que todo o acesso remoto originado de fora da rede do cliente ao aplicativo de pagamento deve usa 

autenticação de dois fatores a fim de atender os requisitos do PCI DSS.  

Descrição dos mecanismos de autenticação de dois fatores com suporte pelo aplicativo.  

Instruções sobre como configurar o aplicativo para que suporte autenticação de dois fatores (dois dos três métodos de 

autenticação descritos no Requisito 3.1.4 do PA DSS).  

PENDÊNCIA COM IGOR 

Em caso de atualização remota de versão, deve-se prover mecanismo seguro que garanta 

autenticidade, confidencialidade e integridade dos dados transmitidos. 
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PA-DSS 10.2.1 e 10.2.3: Oferecer e implementar com segurança atualizações remotas do 

aplicativo de pagamento.  

Se as atualizações do aplicativo de pagamento forem entregues por meio de acesso remoto aos sistemas do cliente, informar: 

- Instruções para ativar tecnologias de acesso remoto para atualizações do aplicativo de pagamento somente quando necessário para downloads e desligar 

imediatamente após a conclusão do download, conforme o Requisito 12.3.9 do PCI DSS. 

- Instruções que, se o computador não estiver conectado via VPN ou outra conexão de alta velocidade, receber as atualizações remotas do aplicativo de pagamento 

por meio de um firewall configurado com segurança ou firewall pessoal, de acordo com o Requisito 1 do PCI DSS. 

Alterar as configurações padrão no software de acesso remoto (por exemplo, alteração de senhas padrão e uso de senhas exclusivas para cada cliente). 

- Permitir conexões somente de endereço IP/MAC específicos (conhecidos). 

- Usar autenticação forte e senhas complexas para logons (Consulte os Requisitos 3.1.1 a 3.1.11 do PA-DSS). 

- Ativar a transmissão de dados criptografados de acordo com o Requisito 12.1 do PA-DSS. 

- Ativar o bloqueio de conta após um determinado número de tentativas de logon sem sucesso (Consulte o Requisito 3.1.9 ao 3.1.10 do PA-DSS). 

- Estabelecer uma conexão de rede virtual privada (“VPN”) por meio de um firewall antes que o acesso seja permitido. 

- Ative a função de registro em log. 

- Restringir o acesso aos ambientes do cliente à equipe autorizada do revendedor/integrador. 

 
Atualmente não são realizadas atualizações remotas do PORTAL CARD DIGITAL.  

Todas as atualizações do aplicativo são realizadas pela própria Portal Card e entregues pós validação interna entre Portal 

Card e Cliente no ambiente de testes (homologação) e estando apta, a atualização é publicada no ambiente de Produção. 

Todo update, sejam de patches ou outras atualizações no PORTAL CARD DIGITAL, o Cliente é devidamente notificado 

por e-mail com suporte para acompanhamento e identificação das atualizações. 

 

REQUISITO 11: Criptografe o tráfego confidencial por redes públicas. 

PA-DSS 11.1 e 11.2: Criptografar e proteger toda transmissão de Dados. 

O PORTAL CARD DIGITAL recomenda que todas as informações confidenciais que são transmitidas pela Internet sejam 

protegidas usando uma forma de criptografia, como o protocolo SSL, incluindo todas as transmissões sem fio, e-mail e 

uso de serviços como Telnet e FTP. 

 

O PORTAL CARD DIGITAL comporta todo tráfego de quaisquer dados sensíveis relacionados a base de clientes 

cadastrados devidamente criptografados através de hardware fazendo uso do HSM 3DES, tornando esses dados 

ilegíveis.  

As informações em todo o PORTAL CARD DIGITAL repousam mascaradas e os materiais que podem ser impressos, 

enviados por e-mail, etc. permanecem ilegíveis para visualização do usuário. 

Ambiente de tráfego da informação. 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE EXTERNO PORTAL CARD DIGITAL 

 
      1.  Recebimento da Informação; 

2. Tratamento (Aplicação da criptografia através de Hardware 

usando HSM 3DES); 

 

 

 

3. Validação da Informação (De acordo com a regra de negócio 

ENVIA DADOS  
SENSÍVEIS  
LEGÍVEIS  
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REQUISITO 12: Criptografe todos os acessos administrativos que não utilizam console. 

PA-DSS 12.1 e 12.2:  Criptografar os acessos administrativos que não utilizam console.  

Este capítulo é focado em preparar a aplicação para facilitar o uso de ferramentas seguras para acesso 

administrativo.  

 

Mantenha uma Política de Segurança da Informação. 

O cumprimento de todas as recomendações de segurança anteriormente informadas é apenas uma parte de uma 

implementação forte da proteção das informações. 

 

Cada provedor de serviços deve adotar uma diretriz básica no desenvolvimento e implementação de uma política de 

segurança com uma abordagem abrangente, buscando avaliar e manter a conformidade de segurança do ambiente do 

software de pagamento, para proteção da organização e dos dados do portador do cartão. 

 

 Recomendamos a leitura do PCI DSS na íntegra e execute uma análise dos gaps de segurança (Disponível em 

https://www.pcisecuritystandards.org).  

 Identifique quaisquer gaps entre as práticas existentes em sua organização e as descritas pelas exigências do PCI. 

 Uma vez que os gaps são identificados, determine as etapas para fechá-los e proteger os dados do cartão.  

 As mudanças podem significar a adição de novas tecnologias para reforçar o firewall e controles de alcance, ou 

aumentar os procedimentos de registro e retenção associados aos dados de transação. 

 Crie um plano de ação para conformidade e avaliação contínuas. 

 Implemente, monitore e mantenha o plano. A conformidade não é um evento único.  

 Entre em contato com especialistas externos, se necessário. 

 

Configuração do Sistema 

Recomendamos e listamos abaixo as configurações de hardware e software para dos sistemas operacionais e os níveis 

de configurações de patch de aplicativos dependentes suportados e testados para a conformidade contínua do PCI DSS. 

 

HARDWARES 

Servidor para aplicação WEB Mínimo de 16000MB de memória e ????? TB 

RECEBE DADOS 
CRIPTOGRAFADOS E/OU 

TRUNCADOS 

DADOS CRIPTOGRAFADOS DADOS SENSÍVEIS LEGÍVEIS 

https://www.pcisecuritystandards.org/
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Servidor para aplicação DESKTOP Mínimo de 8000MB de memória e ????? TB 

Servidor do AUTORIZADOR Mínimo de 6000MB de memória e ????? TB 

Servidor para BANCO DE DADOS Mínimo de ????? de memória e ????? TB 

PayShield 8000 Hardware Security Module (HSM) Triple DES 

(3DES). 
 

SOFTWARES 

Sistema Operacional Windows 2008 R2  

Sistema Operacional Windows Web Server 2008 R2  

Banco de Dados SQL Server 2008 Standard  

Java jdk-8u101-windows-x64  

IIS 7.5  

Microsoft Excel.  

 

 

 

Requerimento – Instalando e Configurando o PORTAL CARD DIGITAL 

Para processamento de cartão de crédito, OPERA Cloud requer comunicação com vários comerciantes de interface.  

Para habilitar a capacidade de proteger essa conectividade com o provedor externo, o certificado do provedor deve ser 

apresentado ao sistema de destino durante o handshake SSL. A instalação deste certificado é o requisito de ambiente 

de aplicativo único para garantir uma comunicação bem-sucedida. 

Junto com este requisito, OPERA Cloud tem a capacidade de suportar várias propriedades e até mesmo cadeias em uma 

máquina ou mesmo em uma Enterprise App.  

Existem as seguintes limitações: 

 

 

 

 

 

Referências 

•     Open WEB Application Security Project (http://www.owasp.org).  

•     Payment Card Industry Security Standards Council (https://www.pcisecuritystandards.org).  

•   Glossário de termos, abreviações e acrônimos - Indústria de cartões de pagamento (PCI) Padrão de segurança de 

dados (DSS) e Padrão de segurança de dados de aplicativos de pagamento (PA-DSS) 

(https://www.pcisecuritystandards.org).  

•     The Mastercard Site Data Protection Program (http://www.mastercard.com/us/sdp).  

•     VISA Cardholder Information Security Program (http://usa.visa.com/merchants/risk_management).  

• Windows Server 2003 Security Guide e Windows 2000 Security Hardening Guide: 

(http://www.microsoft.com/downloads). 

http://www.owasp.org/
https://www.pcisecuritystandards.org/
https://www.pcisecuritystandards.org/
http://www.mastercard.com/us/sdp
http://usa.visa.com/merchants/risk_management
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Apêndice I: Glossário dos Termos  
 

NOTA: Muitos dos termos do Glossário foram extraídos do documento Indústria de Cartões de Pagamento (PCI) Padrão 

de Segurança de Dados - Glossário, Abreviações e Acrônimos, o qual pode ser obtido na página do PCI (Payment Card  

Industry  Security  Standards  Council), vide item Referências deste Guia. 

 

Termo Definição 

A 
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Acessos administrativos 

que não utilizam console  

Refere-se ao acesso administrativo lógico a um componente de sistema, que ocorre em 

uma interface de rede em vez de por meio de uma conexão física direta ao componente 

do sistema. O acesso administrativo que não utiliza console inclui acesso de redes 

internas/locais, bem como o acesso de redes remotas ou externas.  

Adquirente  

Também chamado de "banco do comerciante", “banco adquirente” ou “instituição 

financeira adquirente”. Entidade que inicia e mantém relacionamentos com 

comerciantes para a aceitação de cartões de pagamento. 

Algoritmo de criptografia  

Uma sequência de instruções matemáticas usadas para transformar texto ou dados não 

criptografados em texto ou dados criptografados, e vice-versa. Consulte Criptografia 

robusta.  

Aplicativo de pagamento  

Para as finalidades do PA-DSS, o aplicativo de software que armazena, processa ou 

transmite dados do portador do cartão como parte da autorização ou acordo, em que os 

aplicativos de pagamento são vendidos, distribuídos ou licenciados a terceiros.  

Consulte o Guia do programa do PA-DSS para obter informações mais detalhadas.  

Autenticação  

Processo de verificação de identidade de um indivíduo, dispositivo ou processo. A 

autenticação normalmente ocorre por meio do uso de um ou mais fatores de 

autenticação, por exemplo:  

1. Algo que você sabe, como uma senha ou frase de senha. 

2. Algo que você tem, como um dispositivo de token ou um smart card. 

3. Algo que você é, como a biométrica. 

C 

Chave de criptografia  

Um valor que determina a saída de um algoritmo de criptografia ao transformar texto 

simples em texto cifrado. O comprimento da chave geralmente determina o quanto 

será difícil descriptografar o texto cifrado em uma determinada mensagem. Consulte 

Criptografia robusta.  

Código ou valor de 

verificação do cartão  

Também conhecido como código ou valor de validação do cartão ou código de segurança 

do cartão.  

Refere-se a: (1) dados da tarja magnética ou (2) recursos de segurança impressos.  

(1) Elemento de dados na tarja magnética do cartão que usa um processo criptográfico 

seguro para proteger a integridade dos dados da tarja e revela qualquer alteração ou 

adulteração. Referido como CAV, CVC, CVV ou CSC, dependendo da marca do cartão de 

pagamento. A lista a seguir apresenta os termos de cada bandeira:  

 CAV – Valor de autenticação do cartão (cartões de pagamento JCB)  

 CVC – Código de validação do cartão (cartões de pagamento MasterCard)  

 CVV – Valor de verificação de cartão (cartões de pagamento Visa e Discover)  

 CSC – Código de segurança do cartão (American Express)  

(2) Para cartões de pagamento Discover, JCB, MasterCard e Visa, o segundo tipo de valor 

de verificação ou código é o valor de três dígitos à direita impresso na área do painel de 

assinatura, na parte de trás do cartão. Para os cartões de pagamento American Express, 

o código é um número de quatro dígitos em baixo relevo impresso acima do PAN, na parte 
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frontal dos cartões de pagamento. O código é exclusivamente associado a cada peça de 

plástico individual e liga o PAN ao plástico. A lista a seguir apresenta os termos de cada 

bandeira:  

 CID – Número de identificação de cartão (cartões de pagamento American Express 

e Discover)  

 CAV2 – Valor de autenticação do cartão 2 (cartões de pagamento JCB)  

 CVC2 – Código de validação do cartão 2 (cartões de pagamento MasterCard)  

 CVV2 – Valor de verificação de cartão 2 (cartões de pagamento Visa)  

Console 
Tela e teclado que permitem acesso e controle de um servidor, computador mainframe 

ou outro tipo de sistema em um ambiente de rede.  

Criptografia  

Disciplina de matemática e ciência da computação a respeito de segurança de 

informações, criptografia e autenticação, em especial. Em aplicativos e segurança de 

rede, é uma ferramenta para controle de acesso, confidencialidade de informações e 

integridade.  

Processo de conversão de informações em uma forma inteligível, com exceção de 

titulares de uma chave criptográfica. O uso de criptografia protege informações entre o 

processo de criptografia e o de descriptografia (o inverso de criptografia) com relação a 

divulgação não autorizada.  

Criptografia robusta  

Criptografia baseada em algoritmos testados e aceitos pelo setor, junto com 

comprimentos de chave fortes (mínimo de 112 bits de força efetiva da chave) e práticas 

de gestão de chave adequadas. A criptografia é um método para proteger os dados e 

inclui tanto criptografia (que é reversível) quanto codificação hash (que não é reversível, 

ou seja, é de “mão única”). No momento da publicação, exemplos de padrões e 

algoritmos testados e aceitos pelo setor para força mínima de criptografia incluem AES 

(128 bits e superior), TDES (chaves de comprimento triplo mínimas), RSA (2048 bits e 

superior), ECC (160 bits e superior) e ElGamal (2048 bits e superior).  

Consulte a Publicação especial de NIST 800-57, Parte 1 

(http://csrc.nist.gov/publications/) para obter orientação sobre os algoritmos e forças de 

chave de criptografia.  

Credenciais de 

autenticação 

Combinação da ID de usuário ou ID de conta com os fatores de autenticação usados para 

autenticar um indivíduo, dispositivo ou processo. 

Cryptoperiod  

O intervalo de tempo durante uma chave de criptografia específica que pode ser usado 

para seu propósito definido baseado em, por exemplo, um período definido de tempo 

e/ou na quantidade de texto cifrado que foi produzida e de acordo com as melhores 

práticas e diretrizes da indústria (por exemplo, Publicação especial NIST 800-57).  

D 

Dados de autenticação 

confidenciais  

Informações relacionadas à segurança (incluindo, entre outros, a validação dos 

códigos/valores do cartão, dados totais da tarja magnética, (da tarja magnética ou 

equivalente em um chip) PINs e blocos de PIN) usados para autenticar os portadores do 

cartão e/ou autorizar transações do cartão de pagamento.  
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Dispositivo de 

criptografia segura  

Um conjunto de hardware, software e firmware que implementa processos de criptografia 

(incluindo algoritmos de criptografia e geração de chave) e fica contido em um limite de 

criptografia definido. Exemplos de dispositivos de criptografia segura incluem módulos 

de segurança de hardware/host (HSMs) e dispositivos de ponto de interação (POIs) que 

foram validados para PCI PTS.  

DNS  

Acrônimo de "sistema de nome de domínio" ou "servidor de nome de domínio (“domain 

name system” ou “domain name server”, no inglês). Um sistema que armazena 

informações associadas aos nomes de domínio em um banco de dados distribuído para 

fornecer serviços de resolução de nomes aos usuários em redes como a internet.  

DSS Acrônimo de Padrão de Segurança de Dados (Data Security Standard, no inglês). 

E 

EFTPOS 

A transferência eletrônica de fundos no ponto de venda (EFTPOS) é um sistema de 

pagamento eletrônico que envolve transferências eletrônicas de fundos baseadas no uso 

de cartões de pagamento, como cartões de débito ou crédito, em terminais de 

pagamento localizados em pontos de venda. 

Emissor 

Entidade que emite cartões de pagamento ou realiza, facilita ou apoia serviços de 

emissão, incluindo, mas não limitando-se a bancos de emissão e processadores de 

emissão. Também referido como "banco de emissão" ou "instituição financeira de 

emissão".  

Endereço MAC 

Abreviação para endereço de controle de acesso de mídia (media access control address, 

no inglês). Valor de identificação exclusivo atribuído por fabricantes a adaptadores de 

rede e cartões de interface de rede.  

Entidade 
Termo usado para representar a empresa, organização ou negócios que realizam a 

revisão PCI DSS.  

Ethernet 

Ethernet é uma arquitetura de interconexão para redes locais - Rede de Área Local (LAN) 

- baseada no envio de pacotes. Ela define cabeamento e sinais elétricos para a camada 

física, em formato de pacotes e protocolos para a subcamada de controle de acesso ao 

meio (Media Access Control - MAC) do modelo OSI. 

F 

Firewall  

Tecnologia de hardware e/ou software que protege recursos de rede de acesso não 

autorizado. O firewall permite ou nega tráfego de computador entre redes com diferentes 

níveis de segurança com base em um conjunto de regras e outros critérios.  

H 

HSM  

Acrônimo de módulo de segurança de hardware ou módulo de segurança de host 

(“hardware security module” e “host security module” no inglês). Um dispositivo de 

hardware protegido de modo lógico e físico, que fornece um conjunto seguro de serviços 

criptográficos, usados para as funções de gerenciamento de chaves de criptografia e/ou 

descriptação de dados da conta.  

I 
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ID Identificador de um usuário ou aplicativo em particular.  

Injeção SQL 

Forma de ataque a site baseado em banco de dados. Um indivíduo mal-intencionado 

executa comandos SQL não autorizados beneficiando-se de códigos inseguros nos 

sistemas conectados à internet. Os ataques de injeção SQL são utilizados para furtar 

informações de um banco de dados nos quais as informações normalmente não estariam 

disponíveis e/ou obter acesso ao host de uma organização por meio do computador que 

hospeda o banco de dados.  

L 

Log de auditoria  

Também chamado de “trilha de auditoria”. Registro cronológico das atividades do 

sistema. Fornece uma trilha independentemente verificável o suficiente para permitir a 

reconstrução, a revisão e o exame de sequência de ambientes e atividades que têm 

relação ou que levam à operação, procedimento ou evento em uma transação da origem 

aos resultados finais.  

M 

MAC 

Em criptografia, acrônimo de código de autenticação de mensagem (message 

authentication code, no inglês). Um pequeno conjunto de informações usado para 

autenticar uma mensagem. Consulte Criptografia robusta.  

Mascaramento  

No contexto do PCI DSS, é um método para ocultar um segmento de dados ao ser exibido 

ou impresso. O mascaramento é usado quando não houver exigência pela empresa de 

visualizar o PAN inteiro. O mascaramento relaciona-se à proteção do PAN quando exibido 

ou impresso. Consulte Truncamento para proteção do PAN ao ser armazenado em 

arquivos, bancos de dados, etc.  

Modelo OSI 

Acrônimo do inglês Open System Interconnection, OSI é um modelo de rede de 

computador referência da ISO dividido em camadas de funções, com objetivo de ser um 

padrão, para protocolos de comunicação entre os mais diversos sistemas em uma rede 

local (Ethernet), garantindo a comunicação entre dois sistemas computacionais (end-to-

end). 

Este modelo divide as redes de computadores em 7 camadas, de forma a se obter 

camadas de abstração. Cada protocolo implementa uma funcionalidade assinalada a 

uma determinada camada. 

O 

OWASP  

Acrônimo de “Open Web Application Security Project”. Organização sem fins lucrativos 

cujo objetivo é a melhoria da segurança de software de aplicativos. O OWASP mantém 

uma lista das vulnerabilidades mais importantes para os aplicativos Web. 

P 

PA-DSS 
Acrônimo de Padrão de Segurança de Dados de aplicativos de Pagamento (Payment 

Application Data Security Standard, no inglês).  

PAN 
Acrônimo de "número da conta principal" e também chamado de “número da conta” 

(“primary account number” e “account number", no inglês). Número exclusivo do cartão 
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de pagamento (normalmente de crédito ou débito) que identifica o emissor e, mais 

particularmente, a conta do portador de cartão.  

PIN  

Acrônimo de número de identificação pessoal (personal identification number, no inglês). 

Senha numérica secreta conhecida somente pelo usuário e pelo sistema para 

autenticação. O usuário só recebe acesso se o PIN fornecido for igual ao PIN do sistema. 

Os PINs típicos são usados em caixas eletrônicos para saques de dinheiro. Outro tipo de 

PIN é aquele usado em cartões com chip EMV, nos quais o PIN substitui a assinatura do 

portador do cartão.  

PCI Acrônimo de Indústria de Cartões de Pagamento (Payment Card Industry, no inglês).  

PCI-DSS 
Acrônimo de Padrão de Segurança de Dados da Indústria de Cartões de Pagamento 

(Payment Card Industry Data Security Standard, no inglês).  

PINblock   

Bloco de dados usado para encapsular o PIN durante o processamento. O formato do 

PINblock define o conteúdo do bloco e como ele será processado para recuperar o PIN. O 

PINblock é composto pelo PIN, pela extensão PIN e pode conter um subconjunto do PAN.  

Portador do cartão  
Consumidor ou não para o qual é emitido um cartão de pagamento ou qualquer indivíduo 

autorizado a usar o cartão de pagamento.  

Porta, Serviço ou 

Protocolo inseguro(a)  

Um protocolo, serviço ou porta que apresenta assuntos relacionados à segurança devido 

à falta de controle sobre a confidencialidade e/ou integridade. Os assuntos relacionados 

à segurança incluem serviços, protocolos ou portas que transmitem dados e credenciais 

de autenticação (por exemplo, senha/frase de senha) em texto claro pela internet, ou que 

permitam, com facilidade, a exploração por padrão ou por erro na configuração. 

Exemplos de serviços, protocolos ou portas não seguros incluem, entre outros, FTP, 

Telnet, POP3, IMAP e SNMP v1 e v2.  

POS  
Acrônimo de “ponto de venda” (point of sale, no inglês). Hardware e/ou Software usados 

para processar transações com cartão de pagamento nos endereços do comerciante.  

S 

Smart Card 

Também conhecido como “cartão com chip” ou “cartão IC (cartão com circuito 

integrado)". Tipo de cartão de pagamento que possui circuitos integrados incorporados. 

Os circuitos, também chamados de “chip”, contêm dados do cartão de pagamento, 

incluindo, entre outros, dados equivalentes aos dados da tarja magnética. 

Software mal-

intencionado/malware  

Software ou firmware projetado para infiltrar ou danificar um sistema de computador 

sem o conhecimento ou consentimento do proprietário, com a intenção de comprometer 

a confidencialidade, integridade ou disponibilidade dos aplicativos, dados ou sistema 

operacional do proprietário. Esse tipo de software normalmente entra na rede durante 

várias atividades aprovadas pela empresa, resultando na exploração das vulnerabilidades 

do sistema. Entre os exemplos estão Vírus, Worms,  

Trojans (ou cavalos de Troia), Spyware, Adware e Rootkits.  

Servidor  

Computador que presta serviço a outros computadores, como processamento de 

comunicações, armazenamento de arquivos ou acesso a um dispositivo de impressão. 

Os servidores incluem, mas não de forma exclusiva, banco de dados, aplicativos, 

autenticação, DNS, correio, proxy e NTP.  
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T 

Truncamento  

Método para deixar o PAN integral ilegível, removendo permanentemente um segmento 

dos dados do PAN. Consulte Truncamento para proteção do PAN ao ser armazenado em 

arquivos, bancos de dados, etc. Consulte Mascaramento para proteção do PAN quando 

exibido em telas, recibos de papel, etc.  

V 

VPN  

 

Acrônimo de rede privada virtual (Virtual Private Network, no inglês). Uma rede de 

computadores na qual algumas das conexões são circuitos virtuais dentro de uma rede 

maior, como a internet, em vez de conexões diretas por fios físicos. Quando for o caso, 

diz-se que os pontos finais da rede virtual passam por um túnel pela rede maior. Enquanto 

um aplicativo comum é formado por comunicações seguras pela internet pública, a VPN 

pode ou não ter recursos de segurança, como autenticação ou criptografia de conteúdo.  

O VPN pode ser usado com um token, smart card, etc., para fornecer autenticação de dois 

fatores.  

 

Fonte:  PCI_DSS_v3_Glossary_PT-BR – Versão 3.0 de Janeiro de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


