
Como a NetDocuments está ajudando 
você a atender — e superar — seus 

requisitos de segurança e governança
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INTRODUÇÃO

A realidade da definição e manutenção de controles para governança e segurança dos dados mudou 
significativamente nos últimos anos. A crise de saúde global evidenciou ainda mais a importância da segurança 
digital para as pessoas que estão trabalhando em casa. Auditores, clientes e órgãos governamentais e 
reguladoras estão impondo controles mais rígidos quanto à proteção de dados, práticas recomendadas, 
certificações e certidões verificadas de forma independente e supervisão do usuário final.

Segurança da informação é um termo do setor que descreve a proteção dos seus ativos de informação em 
todos os níveis. Ela oferece uma estrutura para descrever os produtos, recursos e funcionalidades disponíveis 
na NetDocuments para proteger seus ativos de informação. A segurança da informação engloba:

• Confidencialidade — restringir o acesso ou limitar as ações que podem ser realizadas com as
informações

• Integridade — garantir que as informações só possam ser acessadas ou modificadas por usuários
autorizados

• Disponibilidade — garantir que as informações estejam disponíveis e prontas para uso por usuários
autorizados

• Autenticação — garantir que os usuários são exatamente quem afirmam ser
• Não repúdio — garantir que as medidas tomadas com relação às informações não possam ser negadas

A NetDocuments desenvolveu uma plataforma 
computacional que complementa a sua abordagem 
abrangente da segurança. Este documento 
demonstrará como a oferta de segurança e governança 
da NetDocuments pode ajudar na segurança do seu 
usuário final. As primeiras seções abordam os produtos 
atuais e futuros que serão disponibilizados como parte 
do NetDocuments PROTECT, que fornece soluções 
adicionais para clientes que buscam opções de 
segurança avançada. As seções de conclusão abordam 
os recursos de segurança padrão da NetDocuments.

A crise de saúde global evidenciou ainda mais a 
importância da segurança digital para as pessoas 

que estão trabalhando em casa.
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INTRODUÇÃO AO NETDOCUMENTS PROTECT

O NetDocuments PROTECT é uma solução composta por produtos de segurança avançada criados para reforçar 
a proteção dos repositórios de documentos e dos dados que eles armazenam. O PROTECT é composto dos 
seguintes produtos:

• Workspace Security Manager (WSM) para gerenciar paredes éticas escaláveis e a segurança de 
acordo com a necessidade de conhecimento das informações, bem como para fornecer uma governança 
fácil de gerenciar para a divisão do conteúdo, relatório de direitos efetivos, paredes temporárias ou de 
prestador de serviços e outros processos normalmente gerenciados pelas equipes de riscos. O WSM 
faz parte do PROTECT. Uma descrição mais detalhada do WSM pode ser encontrada na página 5.

• Data Loss Prevention (DLP) para restringir as ações 
dos usuários finais que poderiam causar danos ou 
perda de dados devido a ingenuidade, descuido 
ou comportamento mal-intencionado do usuário 
final. Definir paredes sólidas por meio do WSM é 
essencial, mas uma solução parcial, porque usuários 
autorizados com acesso aos dados ainda poderão 
vazar conteúdos de forma acidental ou intencional 
para partes internas ou externas não autorizadas, seja 
por e-mail, entrega segura, colaboração, downloads ou 
de forma impressa. O DLP complementa o WSM para 
oferecer um gerenciamento abrangente do acesso 
dos usuários aos dados. Assim como o WSM, o DLP 
faz parte do PROTECT. Uma descrição mais detalhada 
do DLP é apresentada na página 6.

• Customer Managed Encryption Keys (CMEK) para gerenciamento de criptografia granular de dupla 
custódia. O CMEK permite que os clientes controlem o acesso a documentos e pode ajudar a restringir 
o acesso de partes externas. Ele é uma solução complementar opcional do PROTECT oferecida pela 
NetDocuments.

• FlexStore (FS) e FlexStore Pro (FSP) para permitir que os clientes armazenem arquivos digitais 
selecionados em países específicos conforme necessário para atender aos requisitos locais de residência 
e para melhorar o desempenho. O FS e o FSP ajudam os clientes a alcançar o objetivo de ter uma única 
biblioteca abrangendo várias instalações de armazenamento em diversos continentes para promover 
uma estratégia de “uma única empresa”, ao mesmo tempo que também permitem o armazenamento 
regional de dados e o processamento criptográfico de dados locais. Assim como o CMEK, o FlexStore e 
o FlexStore Pro são oferecidos como uma solução opcional complementar do PROTECT.

Entre em contato com a NetDocuments para saber mais sobre essas soluções.
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SOBRE O NETDOCUMENTS WORKSPACE SECURITY MANAGER

O Workspace Security Manager (WSM) é uma tecnologia prática criada para gerenciar em grande escala a 
confidencialidade de questões relacionadas aos clientes, de espaços de trabalho e de arquivos digitais 
armazenados na NetDocuments por meio do controle de acesso e de paredes éticas. Como um dos produtos 
incluídos no PROTECT, o WSM tem como objetivo simplificar as configurações de segurança já presentes na 
plataforma NetDocuments e reduzir os esforços relacionados ao gerenciamento de ambientes complexos 
com retenção de litígio e segurança de acordo com a necessidade de conhecimento das informações.

Um resumo dos recursos do WSM é apresentado abaixo:

• Fornece uma interface do usuário moderna e intuitiva e métodos escaláveis para criar, gerenciar e
aplicar políticas de segurança e paredes éticas em espaços de trabalho

• Permite que as políticas definidas no nível do espaço de trabalho sejam aplicadas downstream para
todos os documentos, e-mails, pastas e subpastas, discussões, conjuntos e tarefas associados

• Permite a “segurança de acordo com a necessidade de conhecimento” e o acesso temporário a
conteúdos selecionados (paredes do prestador de serviços), mesmo quando paredes tiverem sido
definidas

• Permite que paredes sejam criadas em relação a quaisquer metadados utilizados para organizar
espaços de trabalho em um gabinete, como autor, grupo de prática ou escritório, e não apenas cliente/
questão

• Quando utilizado em conjunto com o DLP, impede que usuários façam modificações não autorizadas de
controle de acesso para arquivos digitais que sejam contrárias às configurações de segurança oficiais
do espaço de trabalho

• Pode gerar um Relatório de direitos efetivos para clientes, agências reguladoras ou investigações do
OGC, detalhando os direitos atribuídos e os controles definidos pelas paredes e políticas de necessidade
de conhecimento de informações, a qualquer momento da criação ou durante a questão

• Tem um baixo impacto nos recursos do sistema e é totalmente integrado com a nuvem da
NetDocuments, incluindo seus serviços de autenticação e criptografia entrópicos, seus sistemas de
pesquisa e navegação e sua plataforma global de distribuição de dados

• Pode operar de modo independente ou junto a integrações atuais com serviços terceirizados de parede
ética, como os da Intapp Walls, Prosperoware Confidentiality Manager, entre outros. As paredes da
NetDocuments também podem ser controladas a partir de sistemas de registro físico, como File Trail
e iComply.

• O DLP, assim como todos os produtos e ofertas da NetDocuments, continuará a ser melhorado e
aprimorado em versões futuras.

O Workspace Security Manager será disponibilizado no final de 2020. Para acessar o WSM, é necessário assinar 
o NetDocuments PROTECT.
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SOBRE O NETDOCUMENTS DATA LOSS PREVENTION

Enquanto o WSM moderniza os controles de acesso a arquivos digitais, o Data Loss Prevention (DLP) moderniza 
os controles para as ações que os usuários têm permissão de realizar em arquivos acessíveis. Quando um usuário 
não é bloqueado por paredes pelo WSM e consegue acessar certos espaços de trabalho ou arquivos digitais, 
as políticas do DLP podem ditar quais ações são permitidas para esse usuário na plataforma NetDocuments, 
enquanto proíbem outras. Por exemplo, a impressão, a cópia ou o download podem ser permitidos, mas o 
envio de links protegidos, a transferência do arquivo para espaços de trabalho diferentes ou a modificação do 
acesso ao documento podem ser ações proibidas.

O DLP é uma tecnologia prática desenvolvida para gerenciar ações permitidas ou proibidas com relação a 
uma questão, um gabinete ou arquivos digitais dentro da plataforma NetDocuments, de acordo com um 
esquema de classificação de dados flexível predefinido pela empresa ou pela atribuição direta de políticas 
específicas do DLP. Exemplos de classificação de dados são “secreto”, “confidencial”, “sensível” e “interno”. Uma 
delas é designada como a padrão. Qualquer uma dessas classes pode ser atribuída a uma questão e será 
automaticamente definida para todos os documentos dela, que receberão a mesma classificação e as regras 
do DLP atribuídas a essa classificação, a menos que esses documentos sejam especificamente atualizados 
para uma classificação diferente por um usuário autorizado a fazer isso. Por exemplo, com as regras do 
DLP, um usuário pode receber permissão para compartilhar arquivos digitais por entrega segura, e-mail ou 
CollabSpaces para questões “confidenciais”, mas ser proibido de fazer o mesmo para questões “secretas”.

Enquanto o WSM garante acesso a espaços de trabalho 
e arquivos (controle de fronteiras ou imposição de 
acesso), o DLP controla as ações permitidas depois 
que os usuários autorizados obtêm acesso a esses 
conteúdos (controle de ação ou imposição de ação). 
Uma abordagem recomendada para a segurança 
digital como parte de uma estratégia holística de 
governança das informações exige tanto o WSM 
quanto o DLP.

As práticas recomendadas exigem que as empresas 
monitorem as ações dos usuários finais para evitar a 
perda de dados ou o uso indevido. Esperar que todos 
os usuários finais sempre obedeçam às variadas 

políticas de segurança para clientes e questões diferentes é uma tarefa impossível, que pode levar a perdas 
desastrosas de dados ou até ao uso ou divulgação não autorizados. Independentemente de os usuários serem 
maliciosos, ingênuos ou descuidados, os riscos à segurança de vazamentos de dados são altíssimos. Uma 
abordagem verdadeiramente holística para o DLP pode combinar produtos especializados na rede com a 
simplicidade elegante do DLP integrada ao repositório global central.
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Um resumo dos recursos do DLP é apresentado abaixo:

• O DLP fornece uma interface do usuário moderna e intuitiva para gerenciar a classificação de dados
utilizando gabinetes, documentos ou atributos de metadados e para definir políticas para ações
permitidas e proibidas em arquivos digitais na plataforma NetDocuments, de acordo com a classificação
de dados.

• Alguns exemplos de ações que podem ser controladas pelo DLP são:
◦ Envio de documentos por e-mail
◦ Inclusão no CollabSpaces
◦ Cópia de um documento
◦ Entrega de um documento por link seguro
◦ Download de documentos fora da plataforma ND
◦ Replicação de documento
◦ Modificação de controles explícitos da ACL
◦ Transferência de um documento para fora de sua pasta pai
◦ Sincronização via ndSync
◦ Abertura via Office Online
◦ Impressão de um documento

• O DLP está totalmente integrado à NetDocuments. As permissões de ação são aplicadas uniformemente
em todas as interfaces da NetDocuments, incluindo a interface da Web, ndOffice, ndMail, ndSync e em
dispositivos móveis.

• As políticas do DLP implementadas no nível do gabinete, perfil e documento são cumulativas e não
substituirão umas às outras, o que permite que você crie um modelo de DLP cumulativo. O DLP apenas
controla ações de documentos enquanto esses documentos estão no sistema de gerenciamento de
documentos. O DLP não é uma Gestão de direitos digitais (DRM) que controla ações fora da DM, como
quando um arquivo tiver sido externalizado por um anexo de e-mail.

• Assim como todas as ofertas de segurança da NetDocuments, o serviço DLP continuará sendo
aprimorado para abranger mais ações disponíveis no serviço de documentos.

Para acessar o DLP, é necessário assinar o NetDocuments PROTECT.

OUTROS RECURSOS E TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA QUE 
COMPLEMENTAM O NETDOCUMENTS PROTECT

O NetDocuments PROTECT complementa recursos e tecnologias para governança de informações e segurança 
de dados já existentes na plataforma NetDocuments. Quando utilizado com os recursos de segurança padrão, 
o PROTECT pode fazer parte de uma abordagem de segurança em camadas. Esta seção detalhará alguns dos
principais recursos de segurança que estão disponíveis para todos os clientes da NetDocuments atualmente,
independentemente de o PROTECT ter sido comprado.
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Quando carregados para a plataforma, cada documento recebe e é criptografado por sua própria chave de 
criptografia de objetos (OEK) exclusiva, que então é criptografada separadamente por uma chave de criptografia 
mestra (MEK) no nível do repositório. Cada chave é criada utilizando geração quântica de números aleatórios 
totalmente entrópica. Por isso, os documentos só podem ser acessados por pessoas utilizando credenciais 
autorizadas.

Como cada arquivo é criptografado individualmente e no nível do repositório, o risco de transferir código 
malicioso, incluindo ransomware, de um documento para os outros no repositório é eliminado. Mesmo se um 
arquivo corrompido for carregado para o sistema, ele não conseguirá propagar o problema para os outros 
arquivos pelo serviço da NetDocuments. O serviço fornece uma funcionalidade de quebra de circuito no 
ndSync, que pode detectar e interromper carregamentos em massa de arquivos se o ndSync estiver ativado 
na estação de trabalho que está enviando os documentos.

As permissões da plataforma são criadas em torno de controles de acesso e da segurança baseada no perfil. O 
acesso ao conteúdo pode ser concedido com base nas permissões de visualização, edição, compartilhamento 
e de administração, que podem ser aplicadas a atributos do perfil ou do documento. Isso permite que as 
empresas restrinjam o acesso ao conteúdo com base nos metadados associados a ele, o que significa que se 
você tiver dados relacionados a um determinado projeto, poderá restringir o acesso a todos os arquivos nesse 
ambiente de trabalho que estejam marcados com o atributo de metadados desse projeto.

SOBRE O NETDOCUMENTS TRUST SERVICES

Além dos recursos de segurança padrão listados acima, o NetDocuments Trust Services é um corpus de materiais 
disponibilizados mediante assinatura que a empresa pode utilizar para responder a auditorias regulamentares 
e do cliente ou utilizar para aprendizado e validação da segurança, disponibilidade e privacidade do serviço da 
NetDocuments. Os materiais são atualizados com frequência e disponibilizados pelo NetDocuments Compliance 
Group. Depois de assinar o serviço, a empresa terá acesso a conteúdos que descrevem as políticas e práticas 
recomendadas da NetDocuments e a materiais sobre as seguintes certificações e certidões da NetDocuments:

• AICPA SOC 2 sobre segurança
• AICPA SOC 2 sobre

disponibilidade
• AICPA SOC 2 sobre privacidade

• ISO 27001
• ISO 27017
• ISO 27018

• ISO 27701 no segundo semestre de
2020 (para GDPR)

• Nível 3 da FIPS 140-2 para HSMs
• HiPAA/HITECH

A NetDocuments também aplica as seguintes práticas recomendadas para proteger ainda mais seus dados: 
divisão de responsabilidades, retenção de mídia defeituosa, desativação de mídia removível, isolamento 
de registro, verificações de segurança de terceiros, verificações dinâmicas/estáticas de código-fonte, testes 
regulares de vulnerabilidade etc. Essas práticas recomendadas também estão detalhadas no Trust Services.



9  |

A NetDocuments utiliza datacenters nos EUA (3 unidades), no Reino Unido (3), na Alemanha (3) e na Austrália 
(2). Além disso, unidades de armazenamento estão disponíveis no Microsoft Azure em instalações globais 
específicas. A NetDocuments também está trabalhando para concluir o processo de autorização do FedRAMP 
para uma nova região de atendimento dedicada dos EUA. A NetDocuments deverá conseguir o status Concluído 
do FedRAMP em julho de 2020 e a autorização completa do programa no quatro trimestre do mesmo ano 
para a nova região de atendimento. Cada datacenter utilizado pela NetDocuments atende ou supera os 
padrões do setor para segurança e disponibilidade de recursos de datacenter. Esses padrões incluem um 
perímetro de segurança, vigilância interna e externa 24 horas, entradas fortificadas, visitas pré-autorizadas com 
validação, acesso com vários fatores para zonas de segurança física, HVAC totalmente redundante, detecção 
de e prevenção contra inundação e incêndios e maior capacidade de geração de energia reserva no local. A 
NetDocuments faz auditoria de cada datacenter utilizado anualmente, e os datacenters também estão dentro 
do escopo da certificação ISO 27001 atual da empresa.

CONCLUSÃO

A NetDocuments oferece uma plataforma sólida de segurança da informação para todos os clientes, em 
todos os níveis, desde recursos de governança da informação com foco na segurança dos dados até os com 
foco no usuário final. Nossa arquitetura de segurança, técnicas de criptografia e controles de conformidade 
demonstram nosso compromisso em manter seus dados seguros dentro da plataforma.

Também estamos comprometidos com a melhoria das nossas ofertas de segurança, aprimorando continuamente 
os controles na infraestrutura do nosso serviço e os complementando com nossa solução PROTECT para 
clientes que desejam controles de segurança avançada gerenciados pelo cliente. Essas soluções permitem 
que as empresas tenham maior controle sobre quais dados podem ser acessados e o que os usuários podem 
fazer com eles.
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SOBRE A NETDOCUMENTS 

A NetDocuments é uma solução líder no mercado para gerenciamento baseado em nuvem de e-mails e 
documentos para armazenar e organizar de forma segura os documentos em uma só plataforma. Com a 
NetDocuments, os usuários podem trabalhar com segurança em documentos e enviar e-mails de qualquer 
lugar do mundo, em qualquer dispositivo, enquanto colaboram com partes interessadas internas e externas 
— o que a torna uma solução ideal para o trabalho remoto.

Com nossos 20 anos de experiência em inovação na nuvem, mais de 2.750 empresas do mundo todo confiam 
em nós para proteger seus dados enquanto aumentam a produtividade e a colaboração em equipe.

Para saber mais sobre como maximizar a produtividade, minimizar riscos e gerar colaboração: 
Fale conosco pelo número +55 21 4040.4623 ou acesse www.NetDocuments.com  

e saiba mais hoje mesmo.

https://www.netdocuments.com/

