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Como sei que minhas informações 
estão protegidas na nuvem?
• O IMDEXHUB-IQ™ é protegido por um Sistema 

de Gerenciamento de Segurança da Informação 
certificado ISO27001.

• A infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (TIC) 
da IMDEX passa por testes anuais de penetração externos

• A IMDEX emprega um profissional de segurança na nuvem 
certificado internamente (ISC2) para avaliar o ambiente da nuvem 
continuamente

• A IMDEX tem uma estratégia de segurança da informação alinhada 
com o CIS20

• O desenvolvimento do código-fonte segue os princípios do 
DevSecOps e os desenvolvedores internos recebem treinamento 
anual do DevSecOps. 

Como funciona?
As garantias tecnológicas, como criptografia e 
processos operacionais em torno da destruição de 
dados, mantêm seus dados seguros.

• A criptografia é usada para proteger seus 
dados em trânsito e em repouso

• O controle de acesso baseado em função é suportado usando 
meios específicos do aplicativo

• Os contratos de nível de serviço (SLA) entre o provedor de serviços 
na nuvem e a IMDEX garantem a disponibilidade de seus serviços.

Quem tem acesso aos meus dados?
• Sua privacidade de dados é uma prioridade

• Nossa oferta é Software como serviço (SaaS), 
onde no dia a dia, seus dados são gerenciados 
apenas por você

• O acesso é estritamente controlado com permissões. O acesso 
é controlado apenas na solicitação, conforme necessário, para 
fornecer ou solucionar problemas do serviço e benchmarking. 
Apenas nossa equipe IMDEXHUB-IQ™ tem acesso aos dados dos 
clientes e assina acordos de confidencialidade rigorosos que os 
restringem ao compartilhamento de dados mesmo com outros 
membros da equipe

• Os dados do cliente são segregados através da separação lógica e 
o acesso é controlado com base na ID do usuário.

Como são protegidos meus 
dados contra ameaças atuais e 
emergentes?
• Os sistemas de TIC são digitalizados usando 

ferramentas de gerenciamento de vulnerabilidades 
• Firewalls de última geração com recursos de 

proteção de dia-zero são usados para defesas de perímetro
• A solução de Gerenciamento de Informações e Eventos (SIEM) é 

usada para correlação e monitoramento de registro.
• O provedor de contra-negação de serviço líder do setor garante o 

tempo de atividade.
• Os dados em trânsito e em repouso são protegidos usando 

criptografia.
• O ISMS é auditado por um auditor ISO27001 anualmente.

Segurança da 
Informação
A IMDEX entende a importância da segurança e proteção de seus dados. Há mais de dez anos gerenciamos dados para 
algumas das maiores empresas do mundo em nossa nuvem. Para demonstrar nosso compromisso, mantemos um 
Sistema de Gestão de Segurança da Informação (ISMS) certificado sob ISO/IEC 27001:2013. Também empregamos uma 
equipe de profissionais de TI globalmente para que você possa ter confiança nos dados.
Serviços verificados independentemente garantem a conformidade para todas as infraestruturas e aplicações no IMDEXHUB-IQ™. Nossos relatórios 

regulares de auditoria e conformidade fornecem insights e garantem que padrões regulatórios específicos sejam sempre cumpridos.
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Conformidade regulatória

• A IMDEX tem um plano de resposta a incidentes 
de segurança cibernética que engloba o esquema 
de notificação obrigatória de violação de dados 
do OAIC (Office of Australian Information 
Commissioner)

• Os procedimentos da IMDEX estão sendo alinhados com o GDPR 
(General Data Protection Regulation) da União Europeia.

• A IMDEX realiza devida diligência em todos os fornecedores de TIC 
e em conformidade com a ISO27001.

Disponibilidade de dados e 
backups

Realizamos backups que são mantidos 
separadamente do banco de dados principal.

• Temos um procedimento de recuperação de desastres e 
realizamos backups regulares em um local separado de 
recuperação de desastres (RD) 

• Temos 99,95% de disponibilidade – e listamos os objetivos 
de ponto de recuperação (OPR) e os objetivos de tempo de 
recuperação (OTR) em nosso documento de segurança

• Um procedimento de recuperação está em vigor descrevendo o 
processo necessário para restaurar o sistema de uma falha

• Existem acordos de suporte adequados para todos os 
componentes a fim de atingir as metas de disponibilidade. 
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