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1.

Responsável

Sistemas e Controles Internos

A elaboração, a manutenção e conformidade 
com a resolução BCB 4.658/18 e a 
disponibilização desta Política são de 
responsabilidade Diretor da área de Compliance 
e Diretor da área de Segurança da Informação da 
Frente Corretora de Câmbio.

Todos os colaboradores da Frente Corretora de 

Câmbio são responsáveis pela assimilação, 
incorporação no seu dia-a-dia e na manutenção 
da Segurança da Informação em todos os 
processos em que atuam.



2.

Aprovações

Comitê Diretivo realizado em Dezembro 
de 2019.



3.

Público alvo e 

Abrangência 

Esta Politica dispõe sobre os serviços de processamento e armazenamento de dados e 
computação em nuvem e seus requisitos e procedimentos necessários para a manutenção da 
efetividade da Segurança da Informação na Frente Corretora de Câmbio, e está direcionada 
às pessoas que elaboram, têm responsabilidades e participação efetiva direta ou 
indiretamente nos processos que envolvem o acesso às informações de clientes e usuários.

Esta Política deve ser conhecida e cumprida 
por TODOS a quem é direcionada (Pessoas 
Físicas e Jurídicas) em qualquer localidade que 
a Frente Corretora de Câmbio se estabeleça 
ou seja representada (no Brasil ou no Exterior), 
que sejam:

• Colaboradores;

� Funcionários em regime CLT

� Estagiários.

� Jovens Aprendizes.

• Prestadores de Serviços Terceirizados;



4.

Objetivo

Estabelecer as diretrizes da Frente Corretora de Câmbio 
afim de garantir a confidencialidade, a integridade e a 
disponibilidade das informações.

O Banco Central do Brasil ao publicar a Resolução nº 4.658/18 suscitou às instituições 
financeiras a necessidade de criação de uma política de segurança cibernética tratando-se dos 
serviços de processamento e armazenamento de dados. E a Frente Corretora de Câmbio está 
empenhada em garantir a segurança das informações tratadas, através de processos e 
controles internos. Afim de cumprir as determinações do Banco Central do Brasil, e, 
principalmente, preservar informações e a imagem a Instituição Financeira perante o 
mercado. 



Para garantirmos a segurança das informações é necessário alinharmos três conceitos:

• Confidencialidade: significa garantir que a informação não será acessada ou conhecida por 
pessoas que não tenham autorização para tal.

• Disponibilidade: garante que a informação deve estar disponível para usuários autorizados 
quando solicitado.

• Integridade: é a garantia de que a informação utilizada é apresentada sem erros e 
inconformidades.

5.

Segurança da 

Informação

Segurança da informação está diretamente relacionada 
à proteção de informações contra ações e ameaças que 
possam causar prejuízos à Frente Corretora, parceiros 
e clientes.



Segurança em Pessoas – Práticas de Segurança; 

Prestadores de Serviços Os Prestadores de Serviços somente podem ter acesso a  informações e a 
infraestrutura corporativas se aderirem a contratos de prestação de serviços com cláusulas de 
confidencialidade de informação já validada por Compliance e aprovada pela Diretoria.

Colaboradores: Os colaboradores somente podem ter acesso às informações e a infraestrutura corporativas 
após a finalização do processo de admissão o qual consta previsto em cláusula contratual a 
confidencialidade de informação já validada por Compliance e aprovada pela Diretoria.

Controle de Acessos;

Será concedido aos usuários, mediante solicitação formalizada via e-mail para a área de Controles Internos 
ou responsável da área solicitante, que detêm, por força das suas responsabilidades, o papel de assegurar o 
controle de acesso efetivo das Informações, no qual constarão obrigatoriamente todos os dados de 
identificação do usuário e suas necessidades devidamente discriminadas entre acesso para entrada, 
alteração/ exclusão ou consulta aos dados referentes aos Processos e Produtos sistêmicos somente com 
base nas suas atribuições e responsabilidades funcionais junto à Frente Corretora de Câmbio. 

Central de Processamento de Dados (CPD);

A sala atribuída às operações de TI são destinadas ao armazenamento de servidores (Centrais de 
processamento de dados – CPDs) consideradas áreas de alta segurança e devem ter o seu acesso restrito 
apenas aos colaboradores da área de Suporte considerando as seguintes premissas:

• O acesso às salas é monitorado por sistema de câmera de vídeo e devidamente gravado.

• Todo pessoal autorizado deverá assinar Termo de Responsabilidade e Termo de Confidencialidade. O 
acesso será pessoal e intransferível através de chave de segurança digital.

• É terminantemente proibida a entrada de pessoal não autorizado nas áreas de armazenamento de 
servidores, mesmo acompanhado de pessoal autorizado, salvo caso de colaboradores que necessitem 
executar alguma tarefa extraordinária.

• Colaboradores que porventura necessitem executar serviços extraordinários dentro das salas devem 
permanecer sob supervisão constante de pessoal autorizado.

6.

Proteção e Prevenção

Todos os acessos ao ambiente de rede, software de 
apoio, Sistemas e dados da Frente Corretora de 
Câmbio devem ser concedidos somente mediante 
aprovação deliberadas conforme segue:



Rede Corporativa;

Todo usuário da Rede Corporativa da Frente Corretora de Câmbio será identificado (nome do usuário para 
acesso à rede e identificação no Webmail corporativo com o seguinte formato de nomenclatura: 
nome.sobrenome@frentecorretora.com.br). 

A identificação do usuário será feita pelo primeiro nome. Havendo outro colaborador já cadastrado será 
adicionada a inicial do último sobrenome (não considerados os complementos que indicam filho, júnior, 
etc).

Podem ser criadas contas para prestadores de serviços terceirizados, mas estas deverão possuir prazo de 
expiração (validade) igual ou inferior à data de término de seu contrato ou quando solicitado pela áreas de 
Controles Internos e Compliance.

O software de rede corporativa, os sistemas de aplicativos e utilitários terão acesso liberado somente com o 
fornecimento de identificação e a composição de senha, pessoal, intransferível e que deve seguir os 
seguintes parâmetros de segurança;

• As senhas devem ter no mínimo 6 caracteres;

• Toda senha deverá expirar em até 90 dias;

• É proibido repetir as últimas 6 senhas;

• Contas recém-criadas ou com senhas reiniciadas deverão solicitar ao usuário a alteração da senha no 
primeiro logon;

• Tempo mínimo de validade de uma senha é de 1 dia;

• Bloquear senha após 3 tentativas mal sucedidas consecutivas;

• As senhas devem ter ao menos um numeral e utilizar caracteres especiais;

• É proibido incluir a senha em processos automáticos de conexão;

• Não podem ser divulgadas;

• Devem ser alteradas sempre que houver suspeita de que alguém tenha visto a digitação da senha ou que 
tenha sido descoberta.

• O desbloqueio só poderá ser realizado pelo Administrador.

7.

Proteção e Prevenção

Todos os acessos ao ambiente de rede, software de 
apoio, Sistemas e dados da Frente Corretora de 
Câmbio devem ser concedidos somente mediante 
aprovação deliberadas conforme segue:



Uso de Software; 

As áreas da Frente Corretora de Câmbio não poderão receber, adquirir ou instalar qualquer tipo de 
software sem que haja uma autorização pontual da área de Tecnologia da Informação. Na eventualidade 
de real necessidade de uso de algum, quando não exista no mercado um software comercial homologado, 
ou seja, economicamente inviável a aquisição de um, poderão ser avaliadas possíveis exceções e se 
aprovados, somente a área de TI poderá realizar a sua obtenção (por download ou outra forma) e 
instalação nas estações de trabalho.

Uso da Internet;

O acesso será definido caso a caso pela área de Tecnologia da Informação e somente liberado mediante 
requisição dos Gestores das áreas interessadas com a aprovação da respectiva Diretoria.

Os usuários serão orientados quanto à negação de acesso a sites inadequados à atuação profissional no 
ambiente da Frente Corretora de Câmbio, além de sites que possam envolver a Corretora em atividades 
ou manifestações ilegais, racistas, ou contrárias às regras de civilidade.

Dada a assinatura do contrato de trabalho ou de prestação de serviços terceirizados junto à Frente 
Corretora, os colaboradores manifestarão a concordância com as regras de acesso e monitoramento 
contínuo de suas atividades, bem como as penalidades em que estão sujeitos em caso de violação das 
regras estabelecidas.

Uso de E-mail; 

Deverá ser feita exclusivamente para objetivos profissionais dos colaboradores, devendo ser evitado o uso 
em caráter totalmente pessoal especialmente circulação de correntes, mensagens de cunho ilegal ou 
ofensivo, envio e recebimento de anexos que possam representar violação de direitos de propriedade 
intelectual e disseminação de informação não autorizada ou restrita da Corretora.

Padronização de Assinaturas: Será padronizado o formato das Assinaturas de Mensagens de Correio 
Eletrônico, assim como, será obrigatória a inserção de mensagem orientando destinatários sobre limitação 
de responsabilidade da Frente sobre o conteúdo das mensagens. Esta nota será inserida em modelo pela 
área de Tecnologia da Informação e não poderá ser removida pelos usuários, no teor do Termo de 
Responsabilidade citado anteriormente.

8.

Regra de Uso



Uso de Mídias de Armazenamento

As mídias de armazenamento permanente ou temporário de informações devem ter tratamento seguro 
para as situações de descarte, retenção, restrições e condições para outros casos, visando proteger a 
Corretora de exposição não autorizada de informações que tenham sido gravadas nelas, ainda que tenham 
sido apagadas logicamente.

Tal tratamento seguro inclui o apagamento físico de informações em mídias como Hard Disks que venham a 
ser enviados para reparo técnico ou outra forma de envio para locais externos.

Uso de Equipamentos

Todos os equipamentos devem ser homologados pela área de Tecnologia da  Informação e deverá ser 
priorizado o uso seguro de impressoras e material impresso.

IMPORTANTE: No uso cotidiano todos os usuários devem adotar a opção de time-out nas estações de 
trabalho, ou seja ativar a Proteção de tela do Windows protegida por senha, de modo que em ausência 
maior que 10 minutos, seja ativada esta proteção, salvo exceção mesas que possuam terminais de 
operações.

Backup

O backup dos servidores de aplicações críticas é realizado de modo dinâmico em tempo real e replicado 
em site backup em sua totalidade. Todos os arquivos dos usuários deverão ser mantidos em drive de rede 
sendo de responsabilidade do próprio usuário a cópia e guarda do arquivo. A restauração dos arquivos 
salvos em rede será avaliada mediante solicitação por escrito do usuário ou supervisor.

Processo de Gravação de Voz

A solicitação para a escuta de gravações deve ser formalizada pelas gerências para a área de Controles 
Internos por e-mail, que por sua vez, se aprovar irá solicitar à área de TI a gravação em meio magnético.
As gravações só poderão ser reproduzidas para os clientes na dependência da corretora em caso de 
solicitação formal da Ouvidoria, Compliance ou Controles Internos, e não poderão ser enviadas a meios 
externos por e-mail ou gravadas em meio magnético a fim de retirada, salvo solicitação para fins de 
Auditoria, Fiscalização de Órgãos reguladores, ou por força de Justiça.

8.

Regra de Uso



9.

Gestão de Segurança

da Informação

Gestão de Segurança da Informação

A gestão de Segurança da Informação deverá garantir por meio de seus processos, avaliações, controles, testes 
e treinamento, além de controles de Segurança Cibernética aplicados para prevenir, detectar e reagir aos 
ataques cibernéticos conforme requeridos na Resolução 4.658. 

• Devem promover regras ou processos necessários para proteger o ambiente de TI.
• Garantir a segurança e a confidencialidade das informações de clientes, colaboradores e parceiros;
• Proteger contra ameaças ou riscos à segurança das informações;
• Proibir o acesso não autorizado ou o uso de informações que possam prejudicar os clientes, colaboradores e 

parceiros;
• Armazenar, transportar e descartar adequadamente informações de clientes, colaboradores e parceiros; 
• Informar os empregados sobre suas responsabilidades de proteger as informações de clientes e a segurança 

dos sistemas da FRENTE CORRETORA;
• Garantir que os prestadores de serviços terceirizados cumpram com nossas políticas e normas de segurança 

da informação, bem como as obrigações regulamentares aplicáveis; 
• Identificar os riscos à segurança da informação e promover programas de proteção tecnológica aos recursos 

de informação, incluindo aplicativos, infraestrutura e informações confidenciais e privadas relacionadas a 
clientes, colaboradores e parceiros.



9.

Gestão de Segurança

da Informação

Registro, Proteção e Revisão de Registro de Eventos (“Logs”)

Os sistemas, utilitários como gerenciador de banco de dados e outras ferramentas de gestão de rede, 
especialmente as que acessam dados em produção, geram registro de operações sensíveis feitas pelo 
Suporte / Gestão de Infraestrutura, e é fundamental que este “Log” seja mantido protegido de alteração e 
deleção. Deverá ser feita revisão periódica dos mesmos pela Gestão de Segurança da Informação, quer 
diretamente, quer usando rotina de extração de operações pontuais com software de extração e análise de 
dados. 

Regras para Manuseio, Troca e Armazenamento de Dados

Não será permitido aos usuários extraírem diretamente informações, sem que seja formalizado um pedido, e 
aprovado pelo Gestor do Processo, Produto ou Setor, devidamente justificado pelas necessidades funcionais 
do requisitante. Para garantir que esta restrição seja efetiva, serão bloqueados os dispositivos de leitura e 
gravação USB e a capacidade de gravação de Unidades de CD e DVD. Exceções serão avaliadas pelo gestor de 
TI e Compliance.



10.

Requisitos de

Segurança

aplicáveis aos

Programas

Aplicativos

Controles de Mudanças, Ambientes (Desenvolvimento, Homologação e Produção) e 
Implementação.

Os sistemas aplicativos devem ser mantidos em Ambientes de Rede diferentes para Testes de 
Homologação (congelado) e de Produção, devidamente segregados e protegidos, com acessos concedidos 
dependendo dos papéis e direitos de acesso diferenciados para movimentação entre ambientes, 
formalização de autorização destes direitos, log de acessos e ações.

Será formalizado um Processo de Homologação e controles de versão, roll back e integração com o Plano 
de Continuidade de Negócios, sendo, também requerido que sejam mantidos Manuais de Sistemas, para 
fins de garantia de entendimento de suas funcionalidades e garantia de que possam ser mantidos e 
entendidos adequadamente.

Será estabelecido um Processo para alterações de requisitos de segurança para software houses, através 
de solicitação formal incluindo a necessidade de utilização de perfis de acesso manutenção da requerida 
segregação de funções e usados grupos para seu gerenciamento. A definição de cadastramento e 
manutenção de perfis e grupos será segregada de associação destes perfis aos usuários cadastrados por 
TI.

Teste de Sistemas

Os sistemas aplicativos deverão ser objeto de testes de suas funcionalidades e  capacidade de executar 
as operações previstas, quando criados ou modificados, de acordo com uma rotina padronizada, com 
planejamento, documentação, tratamento de falhas de testes de sistemas e que foram os responsáveis 
pelas fases de testes, devidamente registrados e identificados para garantir a rastreabilidade dos seus 
resultados.

Os sistemas aplicativos deverão conter módulos de Segurança 
responsável pela autenticação dos
usuários ,que para acessá-lo e utilizá-lo, deverão ser
cadastrados associados a perfis que reflitam as suas 
necessidades funcionais, e a partir da aprovação do respectivo 
Gestor do Produto, Processo ou Área.

Na eventual falta de módulo de Segurança, deverão ser 
definidos, caso a caso, controles compensatórios suficientes 
que permitam efetiva validação que tenha sido preservada a 
necessária segregação de funções no lançamento e manutenção 
de operações nos sistemas e no desenvolvimento de Aplicativos 
internamente ou Adquirido no Mercado



11.

Antivírus

Todos os servidores e estações de trabalho serão protegidos pela instalação de
software Antivírus sob responsabilidade da Área de Tecnologia da Informação.

A atualização do software será feita nos menores intervalos possíveis dependendo
somente do possível impacto na disponibilidade e impacto no processamento para
ser definido se será em tempo real ou em períodos definidos e monitorados por TI
Não será permitido a nenhum usuário desabilitar o uso ou desinstalar o software
Antivírus.

Deve ser objeto de divulgação aos usuários as melhores práticas preventivas
relativas a anexos e links de mensagens de e-mail que são fonte de risco de
contaminação por vírus.



12.

Plano de Ação em 

Caso de Incidentes

• Avaliação de Incidentes;

Será realizada uma reunião com a equipe de Compliance, Sistemas e Suporte, afim de caracterizar o 
incidente, identificar os motivos e impactos imediatos e avaliar a gravidade da situação, desenvolver 
estratégias para combater as ameaças cibernéticas identificadas e definir plano de ação.

• Comunicação;

•Na ocorrência de um incidente é imprescindível a comunicação imediata à equipe de Controles 
Internos para que o plano de ação seja executado e as medidas sejam tomadas rapidamente. E quando 
aplicável, comunicar os respectivos órgãos, clientes ou colaboradores afetados.

• Plano de Ação;

A área de Segurança da Informação é responsável pela implementação dos planos de ação e resposta aos 
incidentes à que nela estão envolvidas.

• Tratamento de incidentes;

Após a identificação do incidente, e o plano de ação definido, deverá ser estruturado de acordo com a 
gravidade do risco de segurança cibernética, e as respectivas ações cabíveis a serem tomadas deverão 
receber as tratativas necessárias sob a gestão da área de Segurança da Informação.

• Avaliação quanto à Tratativa aos incidentes;

A área de Segurança da Informação deverá avaliar os impactos causados, bem como a eficiência das 
medidas de prevenção adotadas.

Registro análise da causa, do impacto e medidas 
tomadas para incidentes relacionados à 
segurança cibernética. 



12.

Plano de Ação em 

Caso de Incidentes

Registro análise da causa, do impacto e medidas 
tomadas para incidentes relacionados à 
segurança cibernética. 

• Relatório;

A área de Segurança da Informação deverá elaborar relatório anual sobre os processos realizados conforme a 
Resolução 4.658 Bacen, considerando os seguintes itens:

A efetividade da implementação das ações descritas no art. 6°, paragrafo único, inciso I;

O resumo dos resultado obtido na implementação das rotinas, dos procedimentos, dos controles e das 
tecnologias a serem utilizadas na prevenção e na resposta a incidentes descritos no art.6°, parágrafo único, 
inciso II;

Os incidentes relevantes relacionados com o ambiente cibernético ocorridos no período; e 

Os resultados dos testes de continuidade de negócios, considerando cenários de indisponibilidade ocasionada 
por incidentes.

O Relatório deverá ser submetido ao Comitê de Compliance, ou deverá ser apresentado aos Diretores até 31 de 
Março do ano seguinte ao da data-base.

• Controles Internos;

A área de Controles Internos deverá instituir mecanismos de acompanhamento e de controle com vistas a 
assegurar a implementação e a efetividade da política de segurança cibernética, do plano de ação e de 
resposta a incidentes e dos requisitos para contratação de serviços de processamento e armazenamento de 
dados e de computação em nuvem;



13.

Arquivo

Registro análise da causa, do impacto e medidas 
tomadas para incidentes relacionados à 
segurança cibernética. 

Conforme as premissas da Frente Corretora, em atendimento a resolução 4.658, os dados relativos à Segurança 
Cibernética deverão ser mantidos em local seguro pelo prazo de cinco anos, considerando as seguintes 
informações relevantes:

I - o documento relativo à política de segurança cibernética;

II - a ata de reunião do conselho de administração ou, na sua inexistência, da diretoria da instituição, no caso 
de ser formalizada a opção de que trata o art. 2º, § 2º; 

III - o documento relativo ao plano de ação e de resposta a incidentes, de que trata o art. 6º; 

IV - o relatório anual, de que trata o art. 8º; 

V - a documentação sobre os procedimentos de que trata o art. 12, § 2º; 

VI - a documentação de que trata o art. 16, § 3º, no caso de serviços prestados no exterior; Resolução nº 
4.658, de 26 de abril de 2018 Página 10 de 11 

VII - os contratos de que trata o art. 17, contado o prazo referido no caput a partir da extinção do contrato; e 
VIII - os dados, os registros e as informações relativas aos mecanismos de acompanhamento e de controle de 
que trata o art. 21, contado o prazo referido no caput a partir da implementação dos citados mecanismos. Art. 
24. 



Comunicação

Para comunicação de irregularidades no cumprimento desta política contate: 
Controles.internos@frentecorretora.com.br

Para quaisquer dúvidas sobre os procedimentos ou solicitações: 
Sistemas@frentecorretora.com.br


