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***Importante: este documento é apenas uma orientação. A Adyen não se responsabiliza por eventuais
imprecisões. Os comerciantes devem sempre consultar seu adquirente para esclarecimentos.
Uma introdução ao Padrão de Segurança de Dados da Indústria de Cartões de Pagamento (PCI DSS)
PCI DSS é o padrão global de segurança de dados adotado por todos os sistemas de cartões de crédito e
débito. Este padrão deve ser utilizado por todas as entidades que processam, armazenam ou transmitem os
dados do titular do cartão ou dados confidenciais de autenticação. Este padrão consiste de etapas que definem
as melhores práticas de segurança. Quando uma empresa passa a aceitar cartões de crédito ela é obrigada a
estar em conformidade com os requisitos do PCI DSS.
PCI SSC
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. Neste guia
você vai encontrar informações úteis sobre os requisitos do PCI DSS, criado para mitigar violações de dados e
evitar fraudes que possam ocorrer em nome do titular do cartão de pagamento.
Passos para aderir ao PCI DSS
Das maiores corporações do mundo até as pequenas lojas online, todas as empresas que aceitam cartão de
crédito como forma de pagamento devem cumprir os requisitos do PCI Data Security Standard (PCI DSS), pois
nada é mais importante do que manter os dados do cartão de seus clientes seguros. Caso aconteça qualquer
quebra de segurança, os danos ao cliente podem gerar uma reação em cadeia que resultará na perda de
confiança dos consumidores na utilização de cartões de credito para pagamento online. Portanto, é
imprescindível que estes requisitos de segurança sejam atendidos com rigor. O tamanho do estabelecimento
irá determinar os requisitos que devem ser atendidos.
Há três passos principais para realizar a adesão ao PCI DSS. Aliás, estes passos não terminam com a adesão,
eles devem ser realizados constantemente.
• Primeiro, avaliar - identifique dados do titular do cartão, faça um inventário de seus ativos de TI e das
etapas de processamento de cartões e analise todos, em busca de vulnerabilidades que possam expor
os dados do portador do cartão.
• Segundo, remediar – corrija a vulnerabilidade e não armazene dados do titular do cartão, a menos que
você realmente precise deles.
• Terceiro, Registrar – reúna e apresente os registros válidos de correção requeridas (se aplicável) e
submeta relatórios de conformidade com as marcas de cartões e bancos adquirentes que fazem
negócios com você.
Segurança e implicações operacionais
Para a sua operação ser segura, ela deve aderir aos requisitos do PCI DSS para o gerenciamento de
segurança, políticas, procedimentos, arquitetura de rede, design de software e outras medidas de proteção
altamente críticas. Em termos operacionais, isso significa que você está cumprindo o seu papel de se certificar
que os dados dos cartões de seus clientes estão sendo mantidos em segurança em cada transação, e que eles
– assim como você - têm certeza de que estão protegidos contra a violações dos dados.
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Metas e requisitos gerais do PCI DSS
Metas

Requisições PCI DSS

Construir e manter uma rede e sistemas
seguros

Proteger dados do titular do cartão

Manter um programa de gestão de
vulnerabilidade

Implementar fortes medidas de controle de
acesso

Regularmente monitorar e testar a rede

Manter uma política de segurança da
informação

1. Instalar e manter uma configuração de firewall
para proteger os dados do portador do cartão.
2. Não usar padrões disponibilizados pelo
fornecedor para senhas do sistema e outros
parâmetros de segurança.
3. Proteger os dados armazenados do portador do
cartão.
4. Criptografar a transmissão de dados do portador
do cartão que é realizada em redes abertas e
públicas.
5. Proteger todos os sistemas contra malwares e
atualizar regularmente o software e programas
antivírus.
6. Desenvolver e manter sistemas e aplicativos
seguros.
7. Restringir o acesso aos dados do portador do
cartão apenas ao que a empresa realmente
precisa.
8. Identificar e autenticar todo o acesso ao sistema.
9. Restringir o acesso físico aos dados do portador
do cartão.
10. Acompanhar e monitorar todo o acesso aos
recursos da rede e dados do portador do cartão.
11. Testar regularmente os sistemas e processos de
segurança.
12. Manter uma política de segurança das
informações que abranja todos os funcionários da
empresa.

Dependendo de seus canais de pagamento e da maneira que os dados do cartão são processados, algumas
exigências podem não ser aplicáveis à sua empresa.
Requisitos de conformidade com o PCI DSS 3.2 da Adyen para "Cartão não Presente"
A versão 3.1 expirará em 31 de outubro de 2016 e a Adyen não poderá aceitar a versão antiga a partir dessa
data. A tabela abaixo mostra os requisitos de SAQ – Self-Assessment Questionnaire (Questionário de
Autoavaliação) para PCI DSS 3.2 para cada integração da Adyen.
Método de Integração/Canal de
pagamento

Até 31 de outubro de 2016

Após 31 de outubro de 2016

HPP / E-commerce

Nenhum

Nenhum

CSE / E-commerce & MOTO

SAQ A v3.1

SAQ A v3.2

API / E-commerce & MOTO

SAQ A v3.1

SAQ D Merchant v3.2 e
varreduras da rede (network scan)
ou certificado de QSA

Importante: Para os comerciantes com mais de um canal de pagamento, vários SAQs podem ser aplicáveis. A
Adyen recomenda que os comerciantes devam verificar a conformidade PCI por canal, por pessoa jurídica e
em caso de dúvidas, checar com um Assessor de Segurança PCI qualificado.
https://www.pcisecuritystandards.org/approved_companies_providers/qualified_security_assessors.php
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Adyen Client Side Encryption (CSE) requer uma SAQ A
Um dos objetivos do PCI DSS 3.2 é garantir que o navegador esteja enviando corretamente para a plataforma
Adyen os dados criptografados para o pagamento (e não para outro destinatário). A chave de criptografia
fornecida pela Adyen para o e-commerce usando CSE não pode ser usada para descriptografar os dados do
titular do cartão e a chave de decodificação nunca estará disponível para o comerciante ou o consumidor.
Assim, como os dados do titular do cartão nunca estarão disponíveis ou desprotegidos, o foco pode migrar
para a garantia de integridade dos bens do site, uma vez que todas as funções de dados de cartão são
absorvida por terceiras partes em conformidade com as regras PCI DSS.
A Adyen não oferece a opção de Java script CSE hospedado, quando o e-commerce solicite esta opção para
evitar que tenha acesso às chaves de criptografia até mesmo em seu ambiente.
Por outro lado, a solução Adyen CSE não requer:
• Manutenção constante.
• Visita in loco de um Assessor de Segurança Qualificado (QSA).
• A digitalização de rede trimestral por um Vendedor Aprovado para Análises
Resumo de alterações do PCI DSS versão 3.1 para 3.2 aplicável e-commerces
SAQ A:
Parte 2f.
Registro do uso de integrador e revendedor qualificado = integradores e revendedores qualificados para
auxiliar os comerciantes online e os participantes do setor em seu empenho de instalar aplicativos de
pagamentos validados pelo PA-DSS de modo que facilite a conformidade com PCI DSS.
Seção 2: questionário de autoavaliação
Novos requisitos:
Requisitos 2: mais perguntas sobre o não uso de senhas padrão do fornecedor no sistema e outros parâmetros
de segurança
Requisito 8: novas perguntas relativas a identificação e autenticação do acesso a componentes do sistema
Requisito 12: pergunta 12.10 sobre o plano de respostas a incidentes
SAQ D:
Novas perguntas:
6.4.6: Após a conclusão de uma mudança significativa, são implementados todos os requisitos do PCI DSS em
todos os sistemas novos ou alterados e redes, e é atualizada a documentação conforme aplicável?

8.3.1: É incorporada autenticação multifatores para todos os acessos que não utilizam console no CDE para os
funcionários com acesso administrativo?
8.3.2: É incorporada autenticação multifatores para todos os acessos de rede remota (usuário e administrador
e incluindo o acesso de terceiros para suporte ou manutenção) provenientes de fora da rede da entidade?
10.9: Os procedimentos operacionais e políticas de segurança para o monitoramento de todo o acesso aos
dados do portador do cartão e recursos da rede são/estão: ; Documentados; Em uso; e Conhecidos por todas
as partes envolvidas?
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Perguntas frequentes
P1: O que está no escopo?
R1: Componentes do sistema (pessoas, processos e tecnologias) que:
• Armazenam, processam ou transmitem dados do portador do cartão (ou seja: ambiente do titular do
cartão)
• Conectam-se ao ambiente do titular do cartão
• Prestam serviços de segurança para o ambiente do titular do cartão
• Fornecem segmentação ao ambiente do titular do cartão
• Poderiam afetar a segurança de dados do titular do cartão de alguma maneira
P2: O que NÃO está no escopo?
R2: Componentes de sistema que:
• Não armazenam, processam ou transmitem dados do portador do cartão
• Não se conectam ao ambiente do titular do cartão
• Não prestam serviços de segurança para o ambiente do titular do cartão
• Não fornecem segmentação ao ambiente do titular do cartão
• Não afetam a segurança de dados do titular do cartão de nenhuma maneira
P3: A que faz referência?
R3: A toda a comunicação de dados a partir do ou para o ambiente do titular do cartão
P4: Qual a segmentação?
R4: Isolar o ambiente de dados do titular do cartão do resto da rede por meio de recursos lógicos ou físicos.
Acesso controlado não é segmentação. Fora do escopo = Segurança não revisada = não confiável.
Sem segmentação adequada de rede, a rede inteira está no escopo como sujeita a avaliação do PCI DSS. A
segmentação é fortemente recomendada como um método que de fato pode não só reduzir o escopo e custos
de uma avaliação do PCI DSS, como também a sobrecarga de manutenção contínua de conformidades com o
PCI DSS. Ao consolidar os dados do titular do cartão em menos locais, de maneira mais controlada, o risco de
violação de dados pode ser reduzido.
P5: O escopo dos controles PCI DSS foram reduzidos?
R5: Um sistema está "no escopo" devido à sua função e/ou conectividade de rede e os controles do PCI DSS
não mudam estas regras.
P6: O que é um provedor de serviços?
R6: Qualquer empresa que:
• Atende aos requisitos PCI DSS para você ou
• Compartilha com você os dados do titular do cartão ou
• Podem impactar o ambiente do titular do cartão
P7: Terceirizar resolve minhas obrigações de PCI compliance?
R7: Não, a responsabilidade não pode ser terceirizada.
• A terceirização pode reduzir a complexidade da implementação de controles PCI DSS
• Terceirização pode aumentar a complexidade da supervisão e validação
• O comerciante continua responsável pelos dados do cliente
P8: O que é PTS POI – Point of Interaction?
R8: PTS = Segurança para transação por PIN (PIN Transaction Security). POI, ou point of interaction, é o ponto
inicial no qual os dados do cartão são lidos. O POI aprovado com PTS incorpora hardware, firmware e
aplicativos avaliados e inclusos na lista de dispositivos aprovados como PTS para cada Ponto de interação.
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P9: Um dispositivo com aprovação PTS soluciona meus esforços de PCI Compliance?
R9: Um dispositivo aprovado como PTS pode:
• Facilitar o PCI DSS Compliance
• Não garante o PCI DSS Compliance ou reduz seu escopo.
• Está no escopo para o PCI DSS, pois precisa de confirmação se está configurado corretamente e se as
funções de segurança não tenham sido desativadas.
P10: O que é SRED = Secure Reading and Exchange of Data?
R10: dispositivos SRED fornecem criptografia segura de dados de contas, cobrindo os dados desde o ponto de
contato até o ponto de saída. Os dispositivos PCI PTS com SRED podem ser usados em soluções de PCI
P2PE – Point to Point Encryption validadas.
P11: O que é uma solução P2PE – Point to Point Encryption?
R11: Combinação de dispositivos seguros, aplicativos e processos que criptografam os dados do ponto de
interação para o ambiente seguro de descriptografia do provedor de serviços.
P12: A Adyen é um aplicativo de pagamentos?
R12: Não, a Adyen não é um aplicativo de pagamento nos termos da PCI DSS. A Adyen é uma provedora de
serviços de pagamentos.
Adicional à v3.2
P13: O que é um integrador & revendedor qualificado?
R13: São integradores e revendedores qualificados para auxiliar os e-commerces e especialistas do setor na
hora de instalar aplicativos de pagamento validados pelo PA-DSS de maneira a facilitar a conformidade com o
PCI DSS.
Consequências da não conformidade
O cumprimento dos requisitos do PCI DSS e a determinação de eventuais multas relacionadas ao não
cumprimento de regras são responsabilidade individual de cada bandeira de cartão. Porém, as consequências
possíveis incluem:
• Se um comerciante é considerado em não conformidade, ele pode ser multado em até U$25.000 por
mês.
• Além disso, eles são suscetíveis a multas de grande valor, caso haja troca de dados. Valores que
podem alcançar cinco ou até seis dígitos.
• Os possíveis custos são estimados entre U$100 e U$300 por violar um registro (número do cartão).
• Dano na reputação.

Página 7 | © 2016 Adyen BV

Glossário
ASV

Representante PCI autorizado (PCI Accredited Scanning Vendor)

CHD

Dados do Titular do Cartão, incluindo PAN's, datas de vencimento, nomes dos
compradores, SAD (Card Holder Data, including PANs, expiry dates, shopper
names, SAD)

CSE

Client-Side Encryption (Client-Side Encryption)

MOTO

Pedido por e-mail ou telefone (Mail order/Telephone order)

PCI
PCI DSS
QSA
SAD
SAQ
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Mercado de Pagamentos com Cartão ou Payments Card Industry (Payments
Card Industry)
Normas de Segurança de Dados do Mercado de Pagamentos com Cartão
(Payments Card Industry Data Security Standard)
Assessor de segurança qualificado como PCI DSS (PCI DSS Qualified Security
Assessor)
Dados sensíveis de autenticação - CVV, CVV2 etc (Sensitive Authentication
Data – CVV, CVV2 etc)
Questionário de Auto-Avaliação PCI DSS (PCI DSS Self Assessment
Questionnaire)

