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Resumo
A implantação de uma política de segurança para um Inernet Banking envolve
aspectos relacionados à infra-estrutura tecnológica de hardware e software, como
também o desenvolvimento de uma cultura por toda a organização e entre os usuários
do sistema.
A política de segurança deverá assegurar aspectos de confiabilidade, integridade
e disponibilidade do dado, além de autenticidade e conformidade com as regras legais e
internas às empresa. E não poderá deixar de prever itens específicos relacionados à
trilhas de auditoria, vez que, a impossibilidade de auditagem de um sistema ou
instalação torna extremamente vulnerável a segurança que se visa implementar.
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An Internet Banking Security Policie
Summary
The implementation of a security policie for a Internet Banking implies some
aspects related to technological infra-structure from hardware and software. It also
comprises the deployment of a culture spread out the organization and among users.
The security policie must assure aspects of confidence, integrity and availability
of the data, besides authenticity and compliance to the legal and internal rules. It should
also predict specific itens related to auditing tracks, since a system which is impossible
to audit turns to be an extremely vulnerable one in terms of security processes.
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1 Introdução
O advento da globalização tem determinado a contínua quebra das fronteiras
geográficas. A Internet é uma poderosa ferramenta de apoio ao comércio eletrônico, à
descoberta de novos clientes e exploração, à distância, de potenciais nichos de mercado.
O mercado financeiro não poderia ficar alheio à comodidade e facilidades
proporcionadas pelo uso da Internet. Para sobreviver nesse competitivo mercado, as
instituições bancárias estão investindo, cada vez mais, em canais de negócios não
tradicionais proporcionados pela Tecnologia da Informação. Muito além do
comparecimento a agências fisicamente localizadas, um banco ágil e moderno deve
proporcionar a seus clientes a possibilidade de um acesso remoto através de canais
eletrônicos.
O canal de negócios proporcionado pelo uso da Internet pode ser fonte de muitos
lucros e ganhos para a imagem da empresa. Entretanto, como é sabido, a Internet é uma
via eletrônica pública onde a privacidade das informações ai transitadas não é a tônica.
Por outro lado, as informações manipuladas por transações bancárias são, por definição
legal, protegidas por leis específicas de sigilo.
Compatibilizar a falta de segurança para as informações que transitam pela
Internet e o sigilo determinado pelas leis para os dados bancários, esse o grande desafio
de uma política de segurança para um Internet Banking.
O conceito de segurança envolve três premissas básicas, a saber:
•
•
•

Confidencialidade: a certeza de que o dado será acessado apenas pelo
usuário autorizado;
Integridade: a informação deve estar completa e precisa;
Disponibilidade: o acesso, pelo usuário autorizado, será sempre possível.

A gestão inteligente da informação é um importante diferencial competitivo para
as Instituições. Garantir a segurança das informações corporativas e a continuidade do
seu fluxo é fundamental para os negócios e permite implantar os conceitos básicos de
segurança, entre outras implementações.
Para tanto é necessário que as preocupações com a segurança das informações
corporativas compartilhadas por todos os componentes da organização. É importante
que mecanismos de proteção e monitoração das informações sejam implantados, de
forma a detectar e corrigir em tempo hábil quaisquer problemas que possam trazer
prejuízos ao negócio.
O fortalecimento da imagem de solidez e confiança é ponto básico para uma
instituição financeira, especialmente para um Internet Banking, cujo conceito está
intimamente ligado à noção de empresa ágil e moderna.
Consciente dessa necessidade, o Banco deve procurar agregar à eficiência,
métodos e procedimentos para desenvolver conceitos de segurança que permeiem toda a
instituição, de forma ágil e padronizada.
A elaboração de uma política de segurança da informação é ação indispensável
para garantir a adequada proteção das informações e recursos computacionais. É um
passo efetivo para a manutenção dos aspectos básicos envolvidos no conceito de

segurança, acima citados. Além disso, permite também implementar outros práticas
envolvidas pelos objetivos de segurança, quais sejam:
• Autenticidade: São garantidos com exatidão, a origem, o destino e o não
repúdio da informação;
• Legalidade: A informação está em conformidade com a legislação em vigor.
Ademais, as especificações da política de segurança devem levar em conta
alguns fatores:
•
•
•
•
•

Criticidade do recurso – qual o papel do recurso para a disponibilidade do
serviço e as conseqüências de uma eventual indisponibilidade;
Ameaças – quais os riscos envolvidos na atividade e que podem ser evitados a
partir de medidas proativas;
Backup e recuperação – o correto uso de cópias de dados, devidamente
testadas, bem como o lapso de tempo que decorre entre uma eventual parada
dos sistemas e o retorno à normalidade;
Contingência – a existência de um plano estruturado e testado para fazer face
às eventuais contingências que poderão surgir na disponibilização do serviço;
Trilhas de auditoria – devem ser criadas trilhas de auditoria, como forma de
verificar as ações tomadas e o responsável;

No desenvolvimento dos trabalhos para a elaboração de um plano de segurança
para um Internet Banking é indispensável levar em conta os pontos críticos onde
poderão ocorrer falhas e, conseqüentemente, tornar o serviço indisponível para o
usuário.
O primeiro fator a identificar é a existência de instalações com infra-estrutura
adequada para o suporte aos equipamentos que comporão o parque computacional.
Além da estrutura, certamente, o próprio equipamento deverá ser robusto o suficiente
para suportar os serviços automatizados que estarão disponíveis para usuários e clientes.
As máquinas necessitarão de software que façam-nas funcionar, bem como os
aplicativos que permitirão executar as transações bancárias.
Todos esses programas, quer sejam para funcionamento interno dos
equipamentos, quer sejam para interação de funcionários e clientes, devem merecer
especial atenção quanto aos aspectos de segurança no desenvolvimento e implantação. É
necessário desenvolver processos específicos a serem seguidos pelos responsáveis pelo
desenvolvimento e implantação de sistemas, possibilitando futuras verificações do
correto cumprimento das normas, inclusive em procedimentos de auditoria.
Ao lado da infra-estrutura tecnológica, fator muito importante é o mapeamento
de controles e a garantia de seu efetivo uso. Controles não utilizados devem ser
descartados.
O envolvimento da alta gerência na implantação de um plano de segurança da
informação é fundamental. Ao lado do comprometimento dos gestores, existem papéis
claramente definidos e que devem ser endereçados a responsáveis determinados e
conhecidos por toda a organização:
•

Grupo de segurança – um grupo representativo de todos os segmentos
envolvidos com a segurança da informação deve ser o responsável por traçar
as estratégias de segurança da organização;

•

Administrador de segurança – responsável pela garantia da conformidade dos
procedimentos com a política de segurança traçada;
• Gestor da Informação – papel desempenhado pelo “proprietário” da
informação. O gestor responsabilizar-se-á pela definição do nível de
segurança que deve ser agregada à informação gerada;
• Usuários – quer internos ou externos, devem conhecer a política de
segurança da organização e agir de acordo com ela.
Uma das grandes preocupações quando se desenvolve uma política de segurança
é com a cultura e preocupação de segurança existente na empresa. Em organizações
com alto grau de amadurecimento todos os empregados entendem a necessidade de
restringir o acesso à informação àqueles usuários autorizados e pugnam pelo
cumprimento das regras definidas.
Fator que não se desenvolve em curto prazo, a cultura de segurança deve ser
disseminada tanto pela alta administração, caso haja focos de resistência nesse nível,
quanto pelos escalões operacionais da empresa.

2 Infraestrutura e Segurança Física
O objetivo da Política de Segurança da Informação no banco é a de assegurar a
disponibilidade, da informação, no local e momento desejado pelo cliente e que tais
informações sejam confiáveis, corretas e que permaneçam imunes a acessos não
autorizados. Para isso foi criado um padrão de segurança e redundância em infraestrutura para internet, telecomunicações e ao acesso físico do mais alto padrão.
A Política de Segurança foi construída permeando três tipos de controles de
segurança: Controles de Instalações, Controles de Procedimento e Controles de
Sistemas de Informação.
Os Controles de Instalações protege as instalações de computação, redes e
conteúdo contra perda e/ou destruição por acidentes, desastres naturais, sabotagem,
vandalismo, espionagem industrial, roubo de recursos e terrorismo. Tais Controles
envolvem a proteção física, controles de falhas no computador, controles de
telecomunicações e seguros.

2.1 Proteção Física
Especificou-se que o banco terá três prédios em localidades distantes onde o
prédio “A” hospedará os servidores para o acesso dos clientes. O prédio “B” terá a
mesma estrutura do prédio “A” utilizando sistemas espelhados, onde o processamento
será feito em conjunto evitando, no caso de destruição de qualquer um dos prédios, que
o sistema fique parado. O prédio “C” será construído especialmente para armazenar
dados em meios magnéticos, protegidos de altas temperaturas e do contato com a água,
além da funcionalidade de um cofre, terá também dois mainframe com uma unidade
robótica de backup.
Todos os três os prédios estarão equipados com câmeras de vídeo e alarmes,
seguranças para verificar a identidade de todos que entram e para o patrulhamento.
Nos prédios A e B, de servidores, terão fechaduras codificadas acopladas a um
mecanismo elétrico com teclado para entrada de código secreto, para acesso à sala de

servidores, e para as demais áreas terão fechaduras eletrônicas cujas chaves são cartões
com tarja magnética contendo o código secreto da pessoa autorizada.
No prédio C serão instaladas fechaduras de controles biométricos utilizando o
reconhecimento de voz associada ao mecanismo de teclado de código secreto para o
acesso de pessoas autorizadas.

A figura abaixo demonstra como será a infra-estrutura e ligação dos três prédios:
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2.2 Controles de Falhas
Para evitar falhas nos computadores causadas por quedas de energia, defeitos nos
circuitos eletrônicos, problemas na rede de telecomunicações, erros de programação ocultos
e erros de operadores, foram adotados os seguintes sistemas:
Sistemas de Alimentação Elétrica utilizando conexões redundantes com a rede
pública, geradores de energia local a diesel, sistema robusto de baterias de reserva, para
supri a energia enquanto os geradores a diesel entram em funcionamento, e a instalação de
estabilizadores e no-breaks.
Sistema de Refrigeração e Tanques de Energia Térmica para garantir que a
temperatura no ambiente dos servidores mantenha a temperatura entre 10e 32ºC, e o grau
de umidade adequado para não ocorrer condensação nos equipamentos provocando curtos.
Sistema de Detecção e Combate a Incêndio preventivos e supressivos, com a
utilização de material resistente à ação do fogo, na construção dos prédios, dispositivos de
detecção de fumaça ou calor e a instalação de para raios, além da distribuição de
mangueiras e extintores de incêndio, instalação de sistemas automáticos de combate ao
fogo e o treinamento dos funcionários para o combate ao incêndio.
Contratação de Seguros contra perda financeira e danos materiais, cobrindo
computadores, equipamentos de comunicação, dispositivos elétricos e mecânicos, além dos
prejuízos causados por funcionários e despesas adicionais de trabalho emergencial e de
restauração, na ocorrência de desastres.

3 Ambiente de Produção
Num mundo de negócios competitivo como o de hoje, as empresas simplesmente
não podem mais ficar indisponíveis para seus clientes mesmo que tenham problemas com
seus processos de negócios, recursos e/ou dados e informações. Velocidade de
processamento e de decisões, altíssima disponibilidade, flexibilidade, integridade dos
dados, confidencialidade, consistência, confiabilidade, rastreabilidade e foco em produtos
de acordo com o mercado são requisitos fundamentais para "sobrevivência e sucesso".
Porém, se não houver Planejamento para Segurança e Contingência adequados, alguns ou
até todos requisitos estarão ameaçados e, consequentemente, a empresa ameaçada.
Temos também a preocupação com o ambiente de produção da organização, e
citaremos algumas atitudes tomadas em relação aos equipamentos usados nas instalações da
empresa, para que este se torne um ambiente mais seguro. O nossos equipamentos
computacional estarão com a data e hora sincronizados para facilitar os LOG’s de auditoria,
este só saíram do ambiente computacional após verificação de inexistência de quaisquer
informações nele armazenados e todo recurso computacional deverá ser testado quanto às
suas funcionalidades; o descarte de material se dará com fragmentação de material
impresso e destruição de mídias magnéticas e óticas; haverá revisões periódicas na estrutura
implantada para atualizações dos equipamentos computacionais; cada turno deverá ter um
funcionário com privilégio de administrador de sistemas, para sanar possíveis erros ou
situações adversas que prejudique a estabilidade do sistema; todas as alterações no
ambiente (manutenções preventiva e corretiva), que afetará a disponibilidade do sistema,

será comunicado aos usuários formalmente 48 horas de antecedência; haverá
documentações atualizadas da topologia física e lógica do ambiente computacional,
especificações técnicas dos equipamentos, relação dos software instalados e todos outros
documentos necessários para o bom funcionamento do ambiente computacional da empresa
e estará em lugar controlado com acesso restrito para seu manuseio.
Para que nossos equipamentos tem seu funcionamento em sua plenitude, tomamos
algumas precauções importantes para a confidencialidade e rastreabilidade no ambiente
computacional, tais como : a) os equipamentos estarão configurados de forma a registrar
diariamente nos LOG’s data, hora, identificação do equipamento acessado, usuário,
atividade e comandos executados nos sistemas e aplicativos da empresa. b) estes arquivos
de LOG’s estarão sendo analisados periodicamente pelo gestor da segurança da informação,
visando detectar e corrigir possíveis vulnerabilidade. c) instalados em todas equipamentos
computacionais antivírus e este serão sempre atualizados automaticamente conforme
necessidade. d) terá treinamento constante dos funcionários, para divulgação da política de
segurança. e) FIREWALL instalado na rede, bloquear e monitoramento de sites com
material que não condiz com as normas da empresa, existirá perfis de acesso aos sistemas e
aplicativos por usuário.
Serão realizadas análises críticas periodicamente nesses controles implementados,
para avaliação dos riscos de segurança em novos ataques, considerando as mudanças nos
requisitos do negócio e suas prioridades e confirmar se estes controles estão eficiente e
adequados para garantir aos clientes a confidencialidade, disponibilidade e integridade dos
dados, dos serviços oferecidos.
Executar uma verdadeira análise de riscos é transcender os aspectos puramente
tecnológicos e realizar o mapeamento dos seus processos de negócio, seus planos
estratégicos e seus valores. É identificar as características físicas, tecnológicas e humanas
que suportam e mantêm a empresa ativa. É estar orientado por uma metodologia de análise
subsidiada por uma base de conhecimento viva, munida de ferramentas e profissionais,
voltados a diagnosticar as ameaças e os riscos que efetivamente oferecem perigo à
continuidade operacional. É oferecer como resultado um diagnóstico guiado pelo negócio e
para o negócio, coerente com os anseios dos executivos, com um plano de ação priorizado
para os gestores e informações operacionais para os técnicos.

4 Controles de Acesso, Backup e Responsabilidades
Recursos vitais para as empresas, hardware, software, redes e dados dos sistemas de
informação precisam ser protegidos por controles embutidos para garantir sua qualidade e
segurança. Controles eficazes resultam em precisão, integridade e segurança das atividades
e podem minimizar erros, fraude e destruição nos sistemas de informação. Os Principais
tipos de controle envolvem sistemas de informação, procedimentos e instalações.

4.1 Controles de Sistemas de Informação
Procuram garantir a precisão, validade e propriedade das atividades dos sistemas.
Desenvolvidos para garantir a correta entrada de dados, técnicas de processamento,
métodos de armazenagem e saída de informações.

4.2 Controles de Procedimentos
Envolvem procedimentos padrões, documentação, requisitos de autorização,
recuperação de desastres, controles para a computação pelo usuário final e auditoria. São
métodos que especificam como os recursos de computadores e redes da organização devem
ser operados para segurança máxima, ajudam a garantir a precisão e integridade das
operações dos computadores, redes e das atividades de desenvolvimento de sistemas.

4.3 Controles de Instalações
Salvaguardas e procedimentos de controles necessários para proteger os recursos
vitais de hardware, software, redes e dados de uma empresa de casualidades como
acidentes, desastres naturais, sabotagem, vandalismo, uso não autorizado, espionagem
industrial, destruição e roubo. Envolve desde controles de falhas no computador e redes até
seguros.

4.4 Acesso lógico e físico
Código de usuário – criação e uso
Senhas de acesso – diretrizes de utilização
Procedimentos de uso em contingência

4.5 Acesso físico ao ambiente de processamento
- Padrão especificado pela instituição.
- Contas e senhas default modificadas
- Cada equipamento deve ser criado um código de usuário com perfil de
administração para contingência
- Códigos de usuário de administração e de contingência e as respectivas senhas
devem ser guardados em envelopes lacrados, diferenciados e armazenados em cofres
distintos.
- Responsabilidade pela custódia dos envelopes é do gerente da área de operação
dos equipamentos.
- Senhas dos códigos de usuários de administração e de contingência modificadas
após cada utilização.
- Utilização dos códigos justificada e solicitada formalmente
- Utilização registrada em relatório de ocorrência, contendo pelo menos as seguintes
informações: data e hora de início e término; matrícula e nome do funcionário executante;
identificação do(s) equipamento(s) e software(s) utilizados e descrição da(s) atividade(s)
executada(s)
- Códigos de usuários desnecessários à administração desabilitados nesse ambiente.
- Acesso físico restrito aos funcionários a aos contratados responsáveis pela sua
operacionalização.
- Outra pessoa mediante autorização formal e acompanhada de algum funcionário
- Acesso físico registrado em relatório de ocorrência, contendo pelo menos as
seguintes informações: data e hora de início e término; matrícula e nome do funcionário
executante; identificação do(s) equipamento(s) e software(s) utilizados e descrição da(s)
atividade(s) executada(s)

4.6 Backup
Política de Backup estabelecendo: horário de execução, conteúdo, controle de
execução, responsabilidade por recover (recuperação), ambiente, mídia e testes de
recuperação
- Em horário de baixa utilização do serviço.
- Diário das seguintes informações: arquivos de log do aplicativo e arquivos de log
dos equipamentos.
- De todos os dados e configurações dos equipamentos dos ambientes de teste ,
homologação e produção nas seguintes situações:
- Mensalmente de equipamentos ou aplicações.
- Manter planilha de controle com os seguintes dados: data e hora de início e dia da
semana da execução do backup; identificação da mídia; identificação do equipamento; tipo
do backup (full, diferencial, incremental ou outros) e situação (status) do backup.
- Backups que não sejam realizados em ambiente de grande porte : duas cópias
idênticas, em mídias separadas, armazenadas em locais controlados e em prédios distintos.
- Mídias protegidas com senha de conhecimento do administrador e do operador de
backup do ambiente.
- Problemas na mídia durante a execução, deve ser substituída imediatamente e o
processo reiniciado.
- Mídias etiquetadas e identificadas com os seguintes dados: identificação do
equipamento; dia da semana e identificação do conteúdo da mídia
- Reutilização das mídias da seguinte forma : fitas no backup diário devem ser
reutilizadas no mesmo dia da semana seguinte e fitas utilizadas no backup mensal devem
ser reutilizadas 12 meses após sua utilização.
- Mídias substituídas conforme as recomendações do fabricante
- Restauração para produção somente para recompor a integridade dos dados ou sob
a solicitação formal da área gestora.
- Mensalmente realizar teste de restauração, por amostragem, do backup
- Restauração do backup deve ser feita em ambiente de teste.
- Após a conclusão do teste dados restaurados devem ser apagados definitivamente
do equipamento.
- Antes de iniciada a restauração de backup, tanto em ambiente de teste como em
ambiente de produção, as mídias devem ser protegidas contra gravação.

4.7 Responsabilidades
Ambiente:
- Manter o serviço de Internet Banking disponível;
- Configurar os equipamentos do ambiente;
- Manter o ambiente exclusivo para disponibilização do serviço;
- Analisar os arquivos de log dos equipamentos;
- Monitorar serviço com auxílio das ferramentas de segurança;
- Modificar os códigos de usuário e senhas default dos equipamentos;
- Custodiar envelopes com os códigos de usuário e as senhas de administração e
contingência;
- Estabelecer os horários para limpeza da sala dos servidores;
- Manter a console dos servidores para uso exclusivo de atividades de administração

- Prestar suporte ao ambiente Internet Banking
Operação de Backup:
- Efetuar o backup das informações do ambiente Internet Banking;
- Realizar mensalmente teste de restauração de backup;
- Manter o controle do backup do Internet Banking e
- Realizar e restaurar o backup quando necessário.
Serviço:
- Elaborar plano de contingência para o ambiente de acordo com a política de
contingência da instituição;
- Estabelecer e revisar os padrões de configuração dos equipamentos para o
ambiente Internet Banking;
- Manter atualizada a documentação do Internet Banking;
- Definir e revisar critérios e indicadores de avaliação de desempenho do Internet
Banking
- Definir e revisar, juntamente com a equipe de segurança, as regras
de
segurança estabelecidas.

5 Ambientes Distintos
Todos os sistemas de informática devem ser separados em ambientes para que haja
um efetivo controle sobre acessos e procedimentos. Dependendo de como a organização
trabalha seus sistemas de informação (produção própria, comprados, locados, etc...) são
sugeridos pelo menos três ambientes separados e autônomos para cada tipo de
processamento.

5.1 Ambiente de Desenvolvimento
Este ambiente prove recursos (máquinas, ambiente de rede, etc...), sistemas (SO,
SGBD, compiladores, editores, etc...) e dados para o desenvolvimento e teste de programas
e/ou hardware que devem, posteriormente, ser transferidos para o ambiente de produção.
O ambiente de teste imita o ambiente de produção sem que este último sofra
qualquer risco. O ambiente de teste deve ser usado sempre que possível inclusive para
testar software adquiridos prontos no mercado (incluindo-se software de segurança,
utilitários, etc...).
Para que este ambiente forneça o máximo de benefícios sem comprometer a
segurança da instituição, devem ser seguidas, no mínimo, as seguintes premissas.
•
•
•
•

Toda solicitação/acompanhamento de pedidos de software deve ser feita pelo
gestor do sistema por escrito através de software específico da instituição para
este fim;
Os dados utilizados no ambiente de desenvolvimento devem ser fictícios;
O tratamento e o formato dos dados devem ser os mesmos da produção;
O acesso dos funcionários ao banco de dados deve ser:
- Total, ao sistema no qual o funcionário é responsável;
- Somente leitura, aos demais sistemas;

•

Deve haver um bom controle de versões e backup;

5.2 Ambiente de Homologação
Este ambiente deve ser distinto do ambiente de teste e principalmente do ambiente
de produção. O objetivo deste ambiente não é o de teste, mas sim verificação e validação do
software/hardware com relação aos requisitos preestabelecidos. Todo e qualquer
software/hardware que for transferido para a produção, deve ser homologado por este
ambiente.
A equipe de homologação pode ser mutante, dependendo do que se esta
homologando. Portanto deve ser composta por pessoas que entendam do assunto abordado ,
acompanhados dos gestores. A equipe nunca deve ser formada somente pelas mesmas
pessoas que desenvolveram/adquiriram o software/hardware, mas sim pelas pessoas que os
utilizaram e que estabeleceram a necessidade do mesmo.
Procedimentos que devem ser observados:
• Equipamento e ambiente lógico devem ser semelhantes à produção;
• Os dados, utilizados neste ambiente, devem ser cópia parcial e não estática da
produção;
• Registro de todos as homologações e/ou tentativas de homologação, incluindo
data, hora, descrição, resultados entre outras informações.

5.3 Ambiente de Produção
O ambiente de produção é o que deve receber maior atenção e que deve ser
manipulado com o maior cuidado possível. É neste ambiente que a organização mantém e
manipula todos os dados reais e qualquer erro pode ser desastroso tanto para as finanças
como para sua imagem.
Além disso, é este ambiente que irá sofrer tentativas de acesso não autorizado.
Alguns procedimentos para este tipo de situação estão descritos no próximo capítulo.
Logo é imprescindível que se observe no mínimo os seguintes procedimentos:
• Todo software e hardware utilizados na produção devem obrigatoriamente ser
homologados.
• O acesso aos dados da produção deve ser:
- Somente leitura para o sistema no qual o usuário é responsável;
- Sem acesso aos demais sistemas;
• Monitoração permanente de performance e segurança;
• Controle de mudanças homologadas;
• Registro de monitorações suspeitas;

6 Monitoração de Performance e Segurança
É importante que os sistemas de informática sejam monitorados para detectar e
prevenir falhas que ocasionem rompimento no fornecimento de seus serviços. No caso de

um banco on-line esse rompimento significaria prejuízo direto e acontecimentos repetitivos
podem causar má impressão e conseqüente abandono por parte dos clientes.
A monitoração de performance possibilita a possibilidade de prever problemas e o
crescimento de demanda de serviços. A monitoração de segurança visa prever
vulnerabilidades ocorridas por falhas de configuração e/ou desatualização de software e
hardware.

6.1 Recursos Humanos
Deve haver um permanente controle sobre as atividades realizadas por todos os
funcionários. Em se tratando de um banco, o sigilo, a segurança da informação e outros
fatores exigem que haja muita atenção sobre o fator recursos humanos, principalmente de
terceiros.
É importantíssimo que a contratação de funcionários seja bem conduzida para que
haja o máximo de confiança. Não se deve permitir que haja oportunidades para que as
fraudes ocorram, prever tais situações é o primeiro passo para se evitar a grande maioria
das situações indesejáveis. Outro fator é criar um ambiente em que todos saibam suas
responsabilidades e que devem responder por qualquer falha que ocorra.
Deve ter também atenção especial com as empresas que fornecem serviços
terceirizados. Nunca depender de apenas uma empresa é o primeiro passo. Nunca permitir
que terceirizados dominem um processo por completo é importante para impedir o
vazamento de informações e dependência de um pessoa sem vínculo concreto a
organização.

7 Conclusão
Segundo Arthur Wong3 “Segurança é um processo e não um produto”, e de tal
forma não podemos afirmar que uma política de segurança esteja concluída, mas necessita
de constante reavaliação e reformulação. A cada dia surgem novas técnicas para quebrar
sistemas de segurança que até então eram considerados invioláveis.
A segurança não pode ser baseada apenas em ferramentes de software e hardware,
mas deve transcender ao nível humano. É necessário observar procedimentos de controle
para evitar que haja oportunidades internas ou externas de fraude.
Portanto, é de extrema importância observar e trabalhar a cultura dos funcionários
para adaptar as necessidades da organização. No caso de uma organização bancária,
questões de sigilo e disponibilidade devem afetar fortemente a forma de trabalho.
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