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Capítulo 1 Geral 

CHAPTER I  OVERVIEW 

 

Artigo 1 (Objetivo) 

Esta política visa estabelecer os assuntos relacionados ao gerenciamento da 

segurança da informação das subsidiárias brasileiras (doravante denominados 

"bancos"). 

O objetivo desta diretriz é determinar os assuntos relacionados ao trabalho de 

gerenciamento de segurança da informação do Banco, de acordo com as altas 

leis, como a lei e o banco central Nº 4.658. 

 

Article 1 Purpose  



This policy aims to establish the matters relating to the information security 

management of Brazil subsidiaries (hereinafter referred to as "banks"). 

The purpose of this guideline is to set matters related to the information security 

management work of the Bank in accordance with the high laws such as the law and 

the central bank Nº 4.658. 

 

Artigo 2 (Definição de termos) 

Article 2 Definition  

1. «Sala de informática», o local onde estão instalados equipamentos de 

informática, equipamentos de comunicação e segurança, armazenamento de 

dados e equipamentos de saída de computadores. 

1. “IT room” means a place equipped with computer equipment, communications and 

security equipment, and computer data storage and output devices; 

 

2. 'Dados do computador' refere-se aos dados inseridos, armazenados e gerados 

pelo equipamento de computador e inclui mídia de armazenamento auxiliar, 

como fita magnética, disco, disquete e CD (CD). 

2. “computer data” means any and all data input, stored, or output by computer 

equipment, including auxiliary memory devices such as magnetic tapes, discs, diskettes, 

and compact discs in or from which such data has been input or output; 

 
3. "Sistema de processamento de informações" significa hardware e software 

usado no setor de tecnologia da informação, incluindo serviços financeiros 

eletrônicos, e inclui equipamentos relacionados. 

3. “information system” means hardware and software in Information Technology 

including electronic financial business, and other related equipment; 

 

4. 'Setor de Tecnologia da Informação' refere-se aos negócios, pessoal, 

instalações e organização do banco que coleta, processa, armazena, recupera, 



transmite ou recebe informações usando computadores com capacidade de 

processamento de informações. 

4. “Information Technology” (hereinafter referred to as “IT”) means any and all 

business, human resources, facilities, and organizations of the Bank that collect, 

process, store, retrieve, transmit, or receive information by using computers or other 

devices capable of processing information; 

 
5. 'Proteção da informação' ou 'segurança da informação' refere-se a Refere-se 

a qualquer ato que busque medidas físicas e gerenciais e inclua segurança 

cibernética. 

5.“information protection” or “information security”  means any and all activities, 

including those related to cyber safety, to devise technical, physical, or administrative 

means in order to prevent information collected, processed, stored, retrieved, 

transmitted, or received by using computers or other devices capable of processing 

information from being divulged, falsified, altered, or otherwise compromised; 

 

6. 'Sistema de Segurança da Informação' refere-se a equipamentos e programas 

que protegem as informações de atos como vazamento, alteração ou dano de 

informações no sistema de processamento de informações ou interrupção do 

serviço normal do sistema de processamento de informações. 

6. “information protection system” means any and all equipment and programs to 

prevent information in any information system from being divulged, falsified, 

altered, or otherwise compromised or to protect information, etc. from activities 

interrupting normal service of any information system; 

 

7. 'Comportamento por infração eletrónica' refere-se ao ato de atacar o sistema 

de processamento de informações e a rede de comunicação de informações por 

meio de hackers ou códigos maliciosos de computadores. 

7. “electronic intrusion ” means any attack on information systems or an information 

and communications networks by means of hacking, malicious computer code, etc; 



 

8. 'Hacking' significa qualquer ato que não permita o acesso, penetre ilegalmente 

em uma infra-estrutura financeira eletrônica, possua ilegalmente autoridade não 

autorizada ou ataque ou prejudique uma infraestrutura financeira eletrônica. 

8. “hacking” means illegally infiltrating electronic financial infrastructure  without 

gaining authorized access thereto, illegally having authority not granted, or attacking 

or causing harm to electronic financial infrastructure; 

 

9. 'Código de Malware' (doravante denominado "Código de Malware") refere-se 

a um programa que danifica os usuários, copiando ou modificando-se no 

computador sem a permissão do usuário e realizando vazamento de 

informações, destruição do sistema etc. 

 9. “malicious computer code” (hereinafter referred to as “malicious code”) means 

any program causing harm to a user by divulging information from information 

systems  or destroying the systems after self-replication or self-transformation in 

information systems without permission of the user; 

 

10. 'Servidor público da Web' refere-se a um dispositivo que executa um 

programa que permite aos usuários da Internet visualizar livremente páginas da 

Web e usar serviços da Web (o serviço que utiliza a World Wide Web). 

10. “open web server” means any device which runs programs that enable the Internet 

users to freely view web pages and use web services (referring to services using the 

World Wide Web); 

 

11. 'Rede de informação e comunicação' (a seguir denominada 'rede de 

comunicação') significa uma forma organizacional de informação e comunicação 

capaz de processar, armazenar, transmitir e receber códigos, caracteres, sons e 

imagens por meio de meios de informação e comunicação, como feixes com fio, 

sem fio e de luz.  



11. “information and communications network” (hereinafter referred to as 

“networks”) means any form of information and communications system capable 

of processing, storing, transmitting, and receiving codes, texts, sound, images, etc. 

by means of wired, wireless, or optical information and communications services;  

 

12. 'Senha' é uma combinação de letras e números usados para impedir a leitura 

não autorizada ou a impressão fraudulenta dos dados armazenados no 

computador. 

12. “password” means a combination of letters and numbers which is used to prevent 

unauthorized access to, or wrongful output of, data stored in information systems;  

 

13. 'Medidas de segurança da informação', qualquer ato que proteja os dados 

processados, armazenados e transmitidos por um computador e recursos 

informáticos relacionados de várias infrações. 

13. The term “information security measures” means any and all acts of protecting data 

processed, stored, or transmitted by computers as well as computer resources related 

thereto from various infringements;  

 

14. «Dados confidenciais», dados informatizados que contêm mais do que 

informações confidenciais. 

14. “confidential data” means computer data with information that is defined to be 

restricted or higher; 

 

15. 'Acidente de segurança da informação' refere-se a um acidente que 

interrompe o desempenho do computador devido a destruição, vazamento ou 

alteração não autorizada de dados computadorizados ou equipamentos ou 

instalações de computadores pertencentes à proteção e gerenciamento. 

15.“information security incident” means an accident hampering performance of 

business as a result of unauthorized destruction, divulgence, or alteration of computer 

data or computer equipment and facilities, etc. subject to protection;  

 



16. 'Programa aplicativo' refere-se a um programa criado para processar o 

trabalho de um usuário em oposição a um programa do sistema que opera o 

próprio computador. 

16. “application program” means a program created for a user’s performance of 

duties which is in contrast with a system program operating information systems 

itself; 

 

17. 'Seção DMZ' é uma seção de rede configurada entre a rede interna e a rede 

de rede externa.  

17. “DMZ” means a network zone established between internal and external networks, 

which is intended to protect the internal network by blocking direct connection 

between the internal and external networks;  

 

18. 'Suporte de memória auxiliar', qualquer sistema de armazenamento de 

dados, como fita magnética, disquete, disco rígido portátil (HDD), memória USB, 

CD (Compact Disk), DVD (Digital Versatile Disk), etc. Refere-se a dispositivos de 

armazenamento que podem ser separados de 

18. “auxiliary memory devices” means any form of data storage devices, including 

magnetic tapes, diskettes, hard disk drives (HDD), USB memory sticks, CDs 

(compact discs), and DVDs (digital versatile discs), which are memory devices 

separable from an information system such as a PC;  

 

19. 'Terminal' refere-se a um dispositivo que insere dados ou gera resultados de 

processamento conectados a um sistema de processamento de informações 

localizado em uma sala de computadores e a uma rede de comunicação interna 

e inclui um computador pessoal (PC) conectado ao sistema de processamento 

de informações. 

19. “terminal” means any and all devices to input data into, or to output processed 

results from, an information system located in the IT room which are connected 

thereto via internal networks, including a PC accessing such information system;  

 



20. 'Líder da equipe de operação do sistema de processamento de informações 

(líder da equipe de TI)' refere-se ao líder da equipe responsável pelo 

gerenciamento geral necessário para a operação do desempenho do sistema de 

processamento de informações, gerenciamento de falhas e backup. 

20. 'Information processing system operation team leader (IT General Manager)' refers to 

the team leader who is in charge of overall management necessary for the operation 

of information processing system performance, failure and backup management. 

 

21. 'Marca d'água' refere-se a uma tecnologia que exibe informações impressas, 

como nome real do departamento, departamento e data e hora da impressão na 

impressão para evitar vazamentos não autorizados da impressão e falsificação 

e falsificação. 

21. “watermarking” means a technology to display relevant information on output, 

such as the corresponding employee’s name, department and output time, in order 

to prevent such output from being divulged, falsified, or altered without 

authorization;   

 

22. 'Sistema de processamento de informações não financeiras' refere-se a um 

sistema de processamento de negócios que não está relacionado ao 

fornecimento de serviços financeiros ao cliente, como página inicial, email e 

groupware para educação e relações públicas. 

22. “non-financial information system” means a system supporting non-financial 

related service systems such as webpage for training or publicity, email system and 

groupware 

 

23. 'Ativos de informação' referem-se a hardware, aplicativos, informações, 

periféricos, instalações físicas e pessoal valioso para uma organização em 

relação à operação de um sistema de informação. 

23. “assets” means hardware, applications, information, peripherals, physical facilities, 

human resources, etc. which provide value to the organization in connection with 

operation of information systems. 



 

Capítulo 2 Organização da segurança da informação e segurança do pessoal 

CHAPTER II  ORGANIZATION OF INFORMATION SECURITY AND 

HUMAN RESOURCES 

 

Artigo 3 (Organização de segurança da informação) 

1. O CISO (Chief Information Security Officer) é responsável pela segurança dos 

serviços financeiros eletrônicos e pelo setor de tecnologia da informação 

subjacente. O papel do diretor de segurança da informação é o seguinte. 

a) Estabelecer estratégias e planos para garantir a estabilidade das transações 

financeiras eletrônicas e proteger os usuários;  

b) proteção do setor de tecnologia da informação;  

c) gestão de recursos humanos e orçamento para a segurança do setor de 

tecnologia da informação;  

d) prevenção e medidas de acidentes em transações financeiras eletrônicas;  

e) Auto-deliberação para segurança de serviços financeiros eletrônicos e o 

setor de tecnologia da informação subjacente  

f) Treinamento de funcionários sobre segurança no setor de tecnologia da 

informação 

Article 3 (Information Security Organization) 

1. The chief information security officer (CISO) shall supervise and take responsibility 

for security of electronic financial business and the IT which provides a basis therefor. 

The CISO shall be responsible for the following. 

  a) Establish strategies and plans to ensure the stability of electronic financial transactions 

and protect users  

  b) Protect the IT;  

  c) Manage human resources and budgets required for the security;  

  d) Prevent electronic financial transaction incidents and establish related procedures;  

  e) Conduct a self-assessment to ensure the security of electronic banking activities and 

technology security; 

  f) Train executives and employees for IT security.  



 

2. O Oficial de Segurança da Informação (ISO) é dirigido e supervisionado pelo 

CISO. 

a) reportar ao CISO sobre questões de segurança da informação; 

b) implementação de planos estratégicos para garantir a segurança das 

transações financeiras eletrônicas e proteger os usuários; 

c) Construção e operação do sistema de segurança da informação 

d) controle e monitoramento da segurança da informação;  

e) atividades de inspeção de segurança da informação e relatórios; 

f) resposta e comunicação de incidentes de segurança da informação; 

g) outras tarefas relacionadas à segurança da informação; 

 

2. The Information Security Officer (ISO) is in charge of the following information 

security tasks under the direction and supervision of the CISO. 

a) report to CISO on information security issues; 

b) implementation of strategic plans to ensure the safety of electronic financial 

transactions and to protect users; 

c) Information security system construction and operation 

d) information security control and monitoring; 

e) information security inspection activities and reporting; 

f) response and reporting on information security incidents; 

g) other information security related tasks; 

 

3. O oficial de segurança da informação (ISO) deve designar o dia de inspeção 

de segurança da informação todos os meses para verificar se os funcionários 

cumprem os itens de segurança da informação e relatar os resultados da 

inspeção e o plano suplementar ao CISO. 

3. The information security officer (ISO) shall designate the information security 

inspection day every month to check whether employees comply with the 

information security items and report the inspection results and supplementary plans 

to the CISO. 

 



Artigo 4 (Segurança humana) 

Article 4 (Human Security) 

 

1. Os funcionários devem instruir os funcionários sobre a segurança das 

empresas e recrutar promessas de segurança (para funcionários). 

2. O oficial de segurança da informação (ISO) solicita a remoção das contas de 

acesso ao sistema e do aplicativo e a recuperação dos direitos de acesso 

(chaves do cartão, etc.) para impedir o acesso físico ao sistema da empresa 

quando os funcionários deixam a empresa. Os funcionários de recursos 

humanos também observam que são obrigados a respeitar os segredos que 

obtiveram em suas funções e a pedir demissão. 

3. O diretor de segurança da informação deve desenvolver um programa de 

educação em segurança online ou offline para aumentar a conscientização sobre 

a segurança dos funcionários e estabelecer e implementar um plano educacional 

todos os anos, de acordo com os seguintes critérios. 

a) Oficiais: 3 horas ou mais (mas 6 horas ou mais para o oficial de segurança da 

informação) 

b) Pessoal geral: 6 horas ou mais 

c) Pessoal encarregado dos negócios de tecnologia da informação: 9 horas ou mais 

d) Equipe de TI / segurança: 9 horas ou mais 

 

4. O desenvolvimento de programas de educação em segurança e educação em 

segurança da informação pode ser confiado a instituições especializadas em 

educação em segurança da informação. 

5. O diretor de segurança da informação pode realizar uma avaliação dos 

funcionários alvo após o treinamento em segurança da informação. 

6. O diretor de segurança da informação deve estabelecer um plano educacional 

separado para aqueles que não concluíram o ensino de segurança da 

informação. 



 

1. Personnel officers shall educate employees on the security of corporations and collect 

security pledges (for employees) when hiring employees. 

2. The information security officer (ISO) requests the deletion of system and application 

access accounts and retries the access authority (card key, etc.) to prevent physical 

access to the internal system when employees leave the company. Personnel officers 

also note that they are obligated to abide by the secrets they have obtained in their 

offices and seek resignations. 

3. The chief information security officer shall develop an online or offline security 

education program to raise the security awareness of employees and establish and 

implement an education plan every year according to the following criteria. 

a) Diretors : 3 hours or more (but 6 hours or more for the information security officer) 

b) General staff : 6 hours or more 

c) Staff in charge of information technology business : 9 hours or more 

d) IT security staff : 9 hours or more 

4. Development of security education program and information security education can be 

entrusted to specialized information security education institutions. 

5. The chief information security officer can conduct an evaluation on the target 

employees after the information security training. 

6. The chief information security officer shall establish a separate education plan for those 

who have not completed information security education to complete the education. 

 

Capítulo 3 Segurança física e ambiental 

CHAPTER III  PHYSICAL AND ENVIRONMENTAL SECURITY  

 

Artigo 5 (Assuntos relativos a edifícios) 

Article 5( Matters Related to Buildings) 

1. O edifício onde está localizada a sala de informática deve ser construído e operado 

tendo em consideração as medidas de proteção especificadas nos parágrafos 

seguintes. 

a) A entrada do edifício é controlada por guardas de segurança e o equipamento de 

controle de acesso é instalado. 



b) Instalação de escadas de emergência e lâmpadas de indução em caso de 

evacuação de emergência 

c) Instalação de para-raios para evitar danos ao computador e equipamentos de 

comunicação 

d) operação de carga adequada, considerando o peso dos equipamentos de 

computação e de comunicação 

e) Extintores de incêndio equipados e instalações automáticas de extinção de 

incêndios, e estabelece e opera medidas de segurança para prevenção de incêndio, 

instalando instalações de gás de combustão. 

f) Exclui áreas onde os equipamentos de informática podem ser afetados pelo 

ambiente externo, como áreas com alto risco de incêndio, áreas de inundação úmida e 

áreas de danos por vibração. 

 

2. A sede e o edifício onde a filial está localizada devem ser construídos e 

operados levando em consideração as seguintes medidas de proteção. 

a) Instalação de equipamentos de controle de acesso, como cartão IC e 

reconhecimento de impressões digitais  

b) instalação de CCTV nas principais entradas e instalações  

c) envio de recepcionistas e pessoal de segurança durante o horário comercial; 

 

3. O responsável pela segurança da informação deve verificar periodicamente 

se as medidas de proteção para o prédio, como a sala de informática, são 

adequadas e se o equipamento de controle de acesso e o CCTV estão operando 

normalmente. 

 

1. A building in which the IT room is located shall be established and operated in 

consideration of the protective measures as provided in the following:  

a) Restricting unauthorized access to the building by posting security guards at its 

entrance and installing access control equipment;  



b) Establishing emergency staircases and escape route lighting systems to facilitate 

escape in an emergency;  

c) Installing lightning protection equipment to protect computer equipment, 

communications equipment, etc. from damage;  

d) Ensuring an adequate load in consideration of the weight of computer equipment, 

communications equipment, etc.;  

e) Securing fire extinguishers, automatic fire-fighting systems, etc. and establishing 

and implementing safety measures for fire prevention including the installation of 

smoke extractors; and  

f)  Avoiding an area in which the external environment may adversely affect 

computer equipment, etc., such as a fire-prone area, a habitually flooded area, and an 

area vulnerable to vibration damage. 

2. The headquarters and the building where the branch is located shall be constructed and 

operated in consideration of the following protection measures. 

a) Installation of access control equipment such as IC card and fingerprint 

recognition 

b) CCTV installation at major entrances and facilities 

c) deployment of receptionists and safety personnel during business hours; 

3. The information security officer should periodically check whether the protection 

measures for buildings such as the computer room are appropriate and the access 

control equipment and CCTV are operating normally. 

 

Artigo 6 (Medidas para proteger a sala de informática) 

Article 6 (Protective Measures of IT Room) 

 

1. A sala de máquinas, a sala de operações do sistema, a sala de 

desenvolvimento de programas e a sala de armazenamento de dados 

computadorizada, etc., que constituem a sala de computadores, devem ser 

estabelecidas como zonas de controle, e as seguintes medidas de prevenção de 

desastres e prevenção de riscos externos devem ser preparadas. 

a) Designação e operação do gerente da sala de informática  



b) Instalação de dispositivos de segurança nas portas e vigilância diurna e 

noturna  

c) instalação de cofres à prova de fogo para armazenar memória auxiliar;  

d) impedir o acesso através de janelas de vidro se a parede externa for de vidro;  

e) Mantenha uma distância suficiente entre a parede externa e o equipamento 

de computador e instale pisos duplos para evitar obstáculos causados por 

inundações.  

f) Instalação de dispositivo de controle automático de temperatura e umidade 

(controlador de temperatura e umidade constante) e dispositivo de alarme  

g) Medidas de proteção adequadas, como a instalação de passagens 

dedicadas, para manter os cabos seguros  

h) Equipado com fonte de alimentação ininterrupta (UPS) e equipamento de 

geração automática em preparação para quedas de energia, equipamentos de 

iluminação e lanternas portáteis  

i) Proibição de instalação de rede de comunicação sem fio e fornecimento de 

dispositivo de bloqueio na sala de informática 

 

2. As áreas controladas devem receber uma lista de pessoas autorizadas e 

controladas contra acesso não autorizado. No entanto, se uma pessoa não 

autorizada precisar entrar no escritório por razões inevitáveis, ela deverá se 

registrar no livro de registro de acesso e receber orientação da pessoa 

responsável. 

 

1. The IT room, system operation room, program development room, and computerized 

data storage room, etc., constituting the computer room shall be established as 

control zones, and the following disaster prevention and external protection measures 

shall be prepared. 

a) Designation and operation of computer room manager 

b) Installation of door security devices and day and night surveillance 

c) installation of fireproof safes to store auxiliary memory; 

d) to prevent access through glass windows if the outer wall is glass; 

e) Maintain sufficient distance between the outer wall and computer equipment and 



install double floors to prevent obstacles caused by flooding. 

f) Installation of temperature and humidity automatic control device (constant 

temperature and humidity controller) and alarm device 

g) Proper protective measures, such as the installation of dedicated passageways, to 

keep the cables safe 

h) Equipped with uninterruptible power supply (UPS) and self-generating equipment 

in preparation for power outages, lighting equipment and portable flashlights 

i) Prohibition of installation of wireless communication network and provision of 

blocking device in computer room 

2. Controlled areas shall be provided with a list of authorized persons and controlled from 

unauthorized access. However, if an unauthorized person has to enter the office for 

unavoidable reasons, he / she must register with the access record book and receive 

guidance from the person in charge. 

 

Capítulo 4 Classificação de ativos de informação e gerenciamento de riscos 

CHAPTER IV Information Asset Classification and  

Risk Management 

Artigo 7 (Classificação dos ativos de informação) 

Article 7 (Classification of Information Assets) 

 

1. A equipe de TI deve identificar os ativos de informação gerenciados pelo 

departamento e os ativos de informação a serem protegidos. 

2. O responsável pela TI deve identificar e gerenciar os ativos de informações 

recém-introduzidos ou gerados. 

3,  a classificação do ativo de informação deve ser um ativo de informação que 

inclui sistemas de informação e processamento de informações relacionados a 

serviços financeiros eletrônicos. 

4, os ativos de informação são classificados em aplicativos, hardware, 

informações, periféricos, instalações físicas e pessoal. 

5. O responsável pela TI deve realizar uma avaliação da materialidade dos ativos 



de informação mantidos e preparar medidas de proteção de acordo com os 

resultados da avaliação da materialidade. 

 

1. The IT manager should identify the information assets managed by the department and 

identify the information assets to be protected. 

2. The IT manager should identify and manage information assets newly introduced or 

generated. 

3. Information assets shall be classified as information assets including information and 

information processing systems related to electronic financial services. 

4. Information assets are classified into applications, hardware, information, peripherals, 

physical facilities, and personnel. 

5. The IT manager should conduct a materiality assessment on the information assets held 

and prepare protective measures according to the results of the materiality 

assessment. 

 

Artigo 8 (Gerenciamento de riscos) 

Article 8 (Risk management) 

 

1. O diretor de segurança da informação realiza periodicamente a gestão de riscos dos 

ativos de informação. 

2. O diretor de segurança da informação deve estabelecer e implementar medidas de 

segurança da informação para lidar com os riscos identificados. 

 

1. The chief information security officer shall periodically carry out risk management for 

information assets. 

2. The chief information security officer shall establish and implement information 

security measures to deal with the identified risks. 

 

 

Capítulo 5. Segurança do Sistema de Processamento de Informações 

CHAPTER V Security of Information Processing Systems 

 



Artigo 9 (Gerenciamento de endereço IP) 

Article 9 (Risk management) 

 

1. No caso do endereço IP usado na rede interna, o endereço IP privado que não 

é usado na Internet deve ser usado e a saída para fora é proibida.  

2. Atribua e gerencie o endereço IP interno para cada indivíduo.  

3. O endereço IP interno atribuído a cada indivíduo não deve ser alterado 

arbitrariamente. 

 

1. In case of IP address used in internal network, private IP address which is not used in 

internet should be used and outflow to outside is prohibited. 

2. Assign and manage internal IP address for each individual. 

3. The internal IP address assigned to each individual shall not be changed arbitrarily. 

 

Artigo 10 (Gerenciamento de conta de usuário) 

Article 10 (User Account Management) 

 

1. O responsável pela segurança da informação deve designar o administrador 

do programa aplicativo para gerenciar a política de identificação e senha de 

logon do usuário e deve cumprir os seguintes itens. 

a) O acesso deve ser permitido apenas dentro do escopo do trabalho para cada ID de 

usuário, e o ID não deve ser compartilhado com outros. 

b) Uma vez concedido, o ID não deve ser reutilizado por outros usuários. 

c) Não deve ser possível acessar dois ou mais clientes simultaneamente com o 

mesmo ID de usuário. 

d) Os IDs de usuário expirados, como aposentados e cessionários, serão excluídos 

imediatamente. 



e) O uso do sistema de processamento de informações deve ser restrito se o erro de 

conexão ocorrer mais do que um número predeterminado de vezes dentro do 

intervalo de 5 conexões. 

 

2. Ao efetuar login com a conta do sistema operacional do computador host, 

medidas de controle adicionais, como restrição de endereço IP / MAC e 

autenticação por SMS, devem ser preparadas. 

3. O responsável pela segurança da informação verifica periodicamente a 

adequação das contas de usuário existentes e gerencia a exclusão de contas de 

usuário desnecessárias. 

4. A autoridade para acessar diretamente o banco de dados do sistema de 

processamento de informações que contém as informações do cliente será 

concedida após a aprovação do Diretor de Segurança da Informação. 

 

1. The head of the information processing system operation department shall designate 

the administrator of the application program to manage the user logon ID and 

password policy and shall comply with the following items. 

a) Access should be allowed only within the scope of work for each user ID, and the 

ID should not be shared with others. 

b) Once granted, the ID should not be reused by other users. 

c) It must not allow more than one client to access the same user ID at the same time. 

d) Expired user IDs such as retirees and transferees shall be deleted immediately. 

e) The use of the information processing system shall be restricted if the connection 

error occurs more than a predetermined number of times within the range of 5 

connections. 

2. When logging in with the operating system account of the host computer, additional 

control measures such as IP / MAC address restriction, and SMS authentication 

should be prepared. 

3. The information security officer periodically checks the adequacy of existing user 

accounts and manages them to delete unnecessary user accounts. 



4. The authority to directly access the database of the information processing system 

holding the customer information shall be granted after approval of the Chief 

Information Security Officer. 

 

Artigo 11 (Uso e gerenciamento de senhas) 

Article 11 (Password management) 

 

1. A senha deve receber mais de 8 dígitos misturando a ID do usuário (ID), data 

de nascimento, caracteres alfanuméricos e especiais, sem incluir o número de 

telefone, e deve ser alterada periodicamente pelo menos uma vez por trimestre. 

2. As senhas registradas no computador host devem ser mantidas criptografadas 

para que ninguém além do operador as conheça. 

3. Se uma senha for inserida mais de um número predeterminado de vezes 

dentro de um intervalo de cinco vezes seguidas, a senha deverá ser 

imediatamente desconectada da senha e reemitida ou redefinida através do 

processo de verificação. 

 

1. Password should be given more than 8 digits by mixing user ID (ID), date of birth, 

alphanumeric and special characters not including phone number, and should be 

changed periodically at least once per quarter. 

2. Passwords registered in the host computer should be kept encrypted without anyone 

knowing it. 

3. When inputting a password, if an input error occurs more than a predetermined number 

of times within the range of 5 times consecutively, the access using the password 

must be blocked immediately and the password must be re-issued or reset. 

 

Artigo 12 (Gerenciamento de logs) 

Article 12(Log management ) 

1. O login e o uso do sistema do usuário devem ser registrados em um arquivo 

de log. 

2. Os arquivos de log no sistema e os arquivos de log de backup não devem ser 

modificados.  



a) Defina os direitos de acesso para impedir o acesso aos arquivos de log no 

sistema.  

b) Ao fazer backup do arquivo de log, não faça backup com fita magnética. 

 

1. The user's system login and use should be recorded in a log file. 

2. Log files on the system and backed up log files should not be modified. 

a) Set the access rights to prevent access to log files on the system. 

b) When backing up the log file, do not back it up with magnetic tape. 

 

Artigo 13 (Medidas de segurança, incluindo hackers) 

Article 13(Measures to Prevent Hacking, Etc. ) 

 

1. O responsável pela segurança da informação deve restringir ao mínimo a 

conexão entre a rede interna e a rede externa, a fim de evitar o vazamento de 

dados. 

2. O responsável pela segurança da informação deve instalar um sistema de 

segurança da informação, como um sistema de prevenção de intrusões ou um 

sistema de prevenção de intrusões, a fim de evitar intrusões não autorizadas na 

rede interna e na rede externa e executar trabalhos de correção, como um 

programa de sistema para ataques de hackers.  

3. No caso de usar rede de comunicação sem fio (Wi-Fi) e modem para acesso 

à rede externa, deve ser obtida a aprovação prévia do responsável pela 

segurança da informação. 

4. O oficial de segurança da informação deve cumprir os seguintes itens ao 

instalar e operar o sistema de segurança da informação. 

a) aplique apenas um número mínimo de serviços e funções e remova funções e 

programas que não sejam a finalidade do trabalho; 

b) registrar e arquivar o histórico de aprovação, registro, alteração e exclusão de 

políticas de segurança; 



c) Proibição de gerenciamento remoto do sistema de segurança da informação e 

verificação periódica do status da operação 

d) Se o gerenciamento remoto for inevitável, estabeleça medidas de segurança, 

incluindo o uso de linhas alugadas e controle de acesso. 

e) Estabelecer e implementar procedimentos de backup e recuperação em caso de 

emergência, como falha ou desligamento do sistema de segurança da informação 

5. Os seguintes assuntos devem ser observados na instalação e operação de uma rede 

de comunicação sem fio. 

a) Minimize o trabalho usando a rede de comunicação sem fio de informação e 

designe-a previamente com a aprovação do responsável pela proteção de 

informações. 

b) O responsável pela segurança da informação estabelece medidas de segurança, 

como autenticação e criptografia do usuário, para impedir o acesso ilegal pela rede de 

comunicação sem fio. 

c) O responsável pela segurança da informação verifica periodicamente a instalação e 

conexão de equipamentos de acesso sem fio não autorizados e a exposição de 

informações importantes. 
 

1. The information security officer should restrict the connection between internal 

network and external network to the minimum to prevent the leakage of data. 

2. The information security officer shall install an information security system such as an 

intrusion prevention system or an intrusion prevention system in order to prevent 

unauthorized intrusion of the internal network and the external network, and perform 

correction work such as a system program for hacking attack. do. 

3. In case of using wireless communication network (Wi-Fi) and modem for access to 

external network, prior approval of information security officer should be obtained. 

4. The information security officer shall comply with the following items when installing 

and operating the information security system. 



a) apply only a minimum number of service(port) and functions and remove 

functions and programs other than the purpose of the work; 

b) record and archive the history of approval, registration, change and deletion of 

security policies; 

c) Prohibition of remote management of information security system and periodic 

check of operation status 

d) If remote management is inevitable, establish security measures including the use 

of leased lines and access control. 

e) Establish and implement backup and recovery procedures in case of emergency 

such as information security system failure or shutdown 

5. The following matters shall be complied with in the installation and operation of a 

wireless communication network. 

a) Minimize the work using the information wireless communication network and 

designate it in advance with the approval of the information protection officer. 

b) The information security officer establishes security measures such as user 

authentication and encryption to prevent illegal access through the wireless 

communication network. 

 

Artigo 14 (Segurança pública do servidor da Web) 

Article 14(Open Web Server Security ) 

1. O servidor público da web deve ser instalado na seção DMZ e protegido por 

meios de controle de acesso à rede e à web. 

2. Restrinja o uso de todos os serviços e ferramentas de teste / desenvolvimento 

que não sejam serviços da web no servidor público da web. 

3. O responsável pela segurança da informação deve prestar atenção aos itens 

a seguir, para não ficar exposto a hackers ao operar o site. 

a) A página inicial, que é operada ou planejada para ser confiada a uma empresa 

externa, impõe uma obrigação de responsabilidade em caso de acidente no contrato, 

verifica e relata regularmente vulnerabilidades e evita a exposição a hackers. 



b) A página inicial que opera por conta própria verifica regularmente vulnerabilidades 

(solicitando especialistas externos ou realizando suas próprias verificações) para evitar 

a exposição a hackers. 

4. Não armazene e gerencie informações importantes, como informações do 

usuário, na seção DMZ. No entanto, exceto no caso de gerenciar o log de 

transações, nesse caso, ele deve ser criptografado, armazenado e gerenciado. 

No caso de conclusão do objetivo comercial, devem ser implementadas medidas 

de proteção, como descarte do log de transações, incluindo informações 

principais. 

 

1. Open web server should be installed in DMZ section and protected by network and 

web access control means. 

2. Restrict the use of all services and test / development tools other than web services in 

the open web server. 

3. The person in charge of information security should pay attention to the following 

items so as not to be exposed to hacking when operating the website. 

a) The homepage, which is operated or planned to be entrusted to an external 

company, imposes a liability obligation in the event of an accident on the contract, 

and regularly checks for and reports vulnerabilities and prevents exposure to hacking. 

b) The homepage that is operating on its own regularly checks for vulnerabilities (by 

requesting external experts or conducting its own checks) to prevent exposure to 

hacking. 

4. Do not store and manage important information such as user information in the DMZ 

section. However, except for the case of managing transaction log, in this case, it 

must be encrypted and stored and managed.In case of completion of business 

purpose, protection measures such as disposal of transaction log including main 

information should be implemented 

 

Artigo 15 (Medidas para proteger dados computadorizados) 

Article 15(PROTECTIVE MEASURES OF COMPUTER DATA) 



1. Em preparação para vazamento ou destruição de dados computadorizados, 

as seguintes salvaguardas devem ser preparadas. 

a) Designação e gerenciamento individuais de contas e senhas de usuários. No 

entanto, se o uso conjunto for inevitável, registre e gerencie o conteúdo de uso 

individual 

b) controle de acesso a dados computadorizados; 

c) Controle de exportação e importação de dados e equipamentos computadorizados 

d) Realize backups regulares, como diariamente, semanalmente e mensalmente, e 

gerencie a produção e os registros da área segura, de acordo com a importância dos 

dados computadorizados. 

e) Controle de consulta e saída de informações do cliente 

f) Em princípio, o uso das informações do cliente é proibido no teste e, se necessário, 

as informações do cliente são convertidas e usadas e excluídas imediatamente após a 

conclusão do teste. 

g) Gerenciamento de status de dados computadorizados (mídia de armazenamento 

auxiliar) 

h) Prevenção de invasões ilegais de rede (hackers) e danos a malware 

2. O responsável pela segurança da informação deve deixar os registros de 

acesso à rede (data e hora do acesso, acessador e método de acesso) e os 

registros computadorizados de acesso a dados (data e hora do uso, título do 

usuário e dados, etc.) ao visualizar e imprimir os dados do computador no 

sistema de processamento de informações. Os registros devem ser retidos por 

pelo menos um ano para que leituras e saídas não autorizadas por pessoas não 

autorizadas possam ser verificadas, se necessário (se o sistema de 

contabilidade, produtos de segurança do servidor (NGS) etc. deixar o registro 

relevante, substitua o registro do produto relevante). 

3. Os suportes de memória auxiliar com dados informatizados devem ser geridos 

de acordo com os parágrafos seguintes. 



a) Um número de gerenciamento separado deve ser atribuído a cada mídia a ser 

anexado e gerenciado na frente da mídia. Entre eles, o meio de armazenamento 

auxiliar no qual os dados secretos foram inseridos deve ser registrado no registro de 

gerenciamento secreto, nível secreto, número de gerenciamento etc., e mantido em 

um contêiner de armazenamento secreto. 

 b) A mídia de memória auxiliar para a qual são inseridos dados importantes não deve 

ser misturada com dados gerais, mas deve ser registrada separadamente no registro 

de gerenciamento e gerenciada pela pessoa responsável pela operação. No entanto, se 

o usuário desejar inserir diretamente em um sistema de processamento de 

informações, como um computador, medidas de segurança apropriadas, como 

criptografia, devem ser preparadas.  

c) No dia da verificação mensal de segurança das informações, a memória física do 

meio de armazenamento suplementar no qual os dados do computador são inseridos 

deve ser verificada.  

d) A destruição da mídia de armazenamento auxiliar não utilizada deve excluir 

permanentemente os dados de maneira não recuperável, a fim de evitar o vazamento 

de informações importantes, como informações do cliente. 

 

1.In preparation for leakage or destruction of computerized data, the following safeguards 

shall be prepared. 

a) Individual assignment and management of user accounts and passwords. However, 

if joint use is unavoidable, record and manage individual use contents 

b) access control of computerized data; 

c) Export and import control of computerized data and equipment 

d) Conduct regular backups such as daily, weekly and monthly and manage safe area 

production and records according to the importance of computerized data. 

e) Control of inquiry and output of customer information 

f) In principle, the use of customer information is prohibited in the test, and if 



necessary, the customer information is converted and used, and immediately deleted 

after the test is completed. 

g) Status management of computerized data (auxiliary storage media) 

h) Prevention of illegal network intrusion (hacking) and damage to malware 

2. The information security officer shall leave the network access records (date and time 

of access, accessor and access method) and computerized data access records (date 

and time of use, title of user and data, etc.) when viewing and printing the computer 

data in the information processing system. Records should be retained for at least 

one year so that unauthorized readings and outputs by unauthorized persons can be 

checked if necessary. (If accounting system, server security (NGS) products, etc. 

leave the relevant log, substitute the log of the relevant product.) Can) 

a) A separate management number shall be assigned to each medium to be attached 

and managed on the front of the medium. Among them, the auxiliary storage medium 

in which the secret data is input should record the secret level, management number, 

etc. in the secret management record, and keep it in the secret storage container. 

b) Auxiliary memory media for which important data is entered should not be mixed 

with general data, but should be separately recorded in the management record and 

managed by the person in charge of the operation. However, if the user wants to input 

directly into an information processing system such as a computer, appropriate 

security measures such as encryption should be prepared. 

c) On the day of the monthly information security check, the physical memory of the 

supplementary storage medium into which the computer data is entered shall be 

checked. 

d) Destruction of the unused auxiliary storage media shall permanently delete the data 

in a non-recoverable manner in order to prevent the leakage of important information 

such as customer information. 

 

Artigo 16 (Análise e avaliação de vulnerabilidades) 

Article 16(Vulnerability Analysis and Assessment) 

1. O responsável pela segurança da informação deve realizar, pelo menos uma 

vez por ano, uma análise e avaliação das deficiências de segurança nos serviços 

financeiros eletrônicos e no site público (Internet banking, etc.).  



2. O responsável pela segurança da informação deve reportar os resultados da 

análise e avaliação da vulnerabilidade à segurança ao CISO, estabelecer um 

plano de implementação e tomar medidas corretivas.  

3. Além disso, os resultados da análise e avaliação das deficiências de 

segurança e o status das medidas complementares devem ser periodicamente 

relatados ao departamento de segurança da informação responsável. 

 

1. The information security officer shall conduct at least once a year an analysis and 

evaluation of security weaknesses on electronic financial services and public website 

(Internet banking, etc.). 

2. The information security officer shall report the results of the security vulnerability 

analysis and evaluation to the CISO, establish an implementation plan, and take corrective 

action. 

3. In addition, the results of the analysis and evaluation of security weaknesses and the 

status of complementary measures should be periodically reported to the information 

security department in headquarter 

 

 

Capítulo 6 Introdução e Manutenção do Sistema de Processamento de 

Informações 

CHAPTER VI  IT SYSTEM ACQUISITION, DEVELOPMENT AND 

MAINTENANCE 

Artigo 17 (Instalação e gerenciamento do sistema de processamento de 

informações) 

Article 17(Installation and Management of Information system ) 

1. Os sistemas de processamento de informações recém-instalados devem ser 

protegidos contra ameaças ambientais, riscos e acesso não autorizado, e os 

sistemas de processamento de informações essenciais aos negócios devem ser 

separados dos sistemas operacionais e de desenvolvimento e teste. 

2. O sistema de processamento de informações não deve ser gerenciado 

remotamente a partir da rede externa. No entanto, se for inevitável, deve ser 



gerenciado remotamente com a aprovação do diretor de segurança da 

informação, mas os seguintes itens devem ser observados. 

a) Minimize o tempo de gerenciamento remoto 

b) Use funções fortes de autenticação para administradores remotos 

c) Confirmação periódica do uso não autorizado de uso remoto, etc. 

 

3. Deve ser controlado para que seja realizado um controle adequado, como 

registro e gerenciamento do conteúdo do trabalho e aprovação da pessoa 

responsável, para trabalhos de alto risco ou lote. 

 

1. Newly installed information processing systems should be protected from 

environmental threats, risks and unauthorized access, and business-critical information 

processing systems should be separated from operational and development and test 

systems. 

2. The information processing system is not to be managed remotely from the external 

network. However, if unavoidable, it should be managed remotely with the approval of 

the Chief Information Security Officer, but the following items shall be observed. 

a) Minimize remote management time 

b) Use strong authentication functions for remote administrators 

c) Periodic confirmation of the unauthorized use of remote use, etc. 

3. It should be controlled so that proper control such as recording and management of the 

work contents and approval of the person in charge is performed for batch work with high 

risk of accidents. 

 

Artigo 18 (Controle de aplicativos) 

Article 18(Control of Application Programs) 

1. A pessoa encarregada da TI deve estabelecer e operar os procedimentos de 

registro, alteração e descarte do programa e registrar e gerenciar o conteúdo 

antes e depois da alteração do programa. 



2. O responsável pela TI deve estabelecer um plano de backup e recuperação 

em caso de falha ao alterar ou adicionar um sistema. 

 
1. IT manager should establish and operate the program registration, change, and disposal 

procedures, and record and manage the contents before and after the program change. 

2. IT manager should establish backup and recovery measures against failures when 

changing or adding systems. 

 

Artigo 19 (Gerenciamento de criptografia e programa criptográfico) 

Article 19(Encryption and encryption program management) 

1. Informações importantes, como informações de autenticação e informações 

do cliente, devem ser criptografadas, transmitidas e armazenadas.  

2. Os programas criptográficos devem ser manipulados e gerenciados com 

segurança.  

3. A chave de criptografia deve ser armazenada, distribuída e alterada com 

segurança 

 

1. Important information such as authentication information and customer information 

should be encrypted and transmitted and stored. 

2. Cryptographic programs should be safely handled and managed. 

3. The encryption key must be securely stored, distributed and changeable 

 

Artigo 20 (Gerenciamento de instalação de software) 

Article 20(Software installation management) 

1. As funções de segurança e controle da informação devem ser consideradas 

no desenvolvimento do sistema e na compra do produto.  

2. Os programas fornecidos externamente devem ser verificados quanto à 

segurança antes da instalação.  

3. A conta padrão usada durante a instalação e modificação deve ser excluída. 

 



1. Information security and control functions should be considered in system development 

and product purchase. 

2. Externally provided programs should be checked for security before installation. 

3. The default account used during installation and modification should be deleted. 

 

Artigo 21 (Aplicação do patch de segurança da informação) 

Article 21(Application of the Information Security Patch) 

1. A equipe de TI deve monitorar continuamente o fornecedor em busca de 

correções ou recomendações relacionadas à segurança da informação. 

2. A equipe de TI deve aplicar o patch de segurança da informação quando o 

patch do sistema operacional e do software do sistema de processamento de 

informações for anunciado. 

3. A equipe de TI deve executar o teste de backup e aplicação de informações 

importantes antes de aplicar o patch para segurança da informação, para que 

nenhuma falha ocorra após a aplicação do patch. 

 

1. The IT manager should continuously monitor the vendor for information security 

related patches or recommendations. 

2. The IT manager shall apply the information security patch when the information 

security patch of the information processing system operating system and software is 

announced. 

3. The IT manager shall perform backup and application test of important information 

before applying the patch for information security so that no failure occurs after applying 

the patch 

 

Artigo 22 (Gerenciamento de código de malware) 

Article 22(Malware Management) 

1. O responsável pela segurança da informação deve instalar o programa 

antivírus para que a função de monitoramento do sistema possa ser executada 

automaticamente quando o sistema estiver em execução.Verifique o código 

malicioso periodicamente. 



1. The information security officer should install the antivirus program so that the system 

monitoring function can be executed automatically when the system is running. Check 

the malicious code periodically. 

 

Artigo 23 (Estabelecimento de medidas de segurança da informação) 

Article 23(Establish information security measures) 

1. No caso de buscar negócios relacionados ao sistema de processamento de 

informações e transações financeiras eletrônicas, medidas de segurança da 

informação devem ser tomadas desde o estágio de planejamento para garantir 

a segurança e a confiabilidade do sistema de processamento de informações. 

2. No caso de estabelecer um novo site para trabalho e-financeiro e divulgação 

pública, o diagnóstico de fraqueza na segurança deve ser realizado antes do 

início do serviço. 

 

1. In case of pursuing business related to information processing system and electronic 

financial transaction, information security measures should be taken from the planning 

stage to secure the safety and reliability of the information processing system. 

2. In case of establishing a new website for electronic financial work and public 

disclosure, the diagnosis of security weakness should be performed before the start of 

service. 

 

Capítulo 7 Terceirização de segurança 

CHAPTER VII OUTSOURCING SECURITY  

Artigo 24 (Medidas de proteção para ordens externas) 

Article 24 Protective Measures for Outsourcing  

1. Cooperação, comissionamento ou ordens externas (doravante denominadas 

"ordens externas") com corretores de telecomunicações, corretores de 

pagamento, provedores de serviços da Web e assistentes financeiros eletrônicos 

para a construção e operação de sistemas de processamento de informações e 



transações financeiras eletrônicas; No caso de celebrar um contrato ou alterar o 

contrato, os seguintes assuntos devem ser observados. 

a) O local de trabalho e os equipamentos de computação utilizados para o 

desenvolvimento do sistema de processamento de informações por ordem externa 

etc. devem ser instalados e operados separadamente do uso comercial interno. 

b) Proibir armazenamento e vazamento não autorizados de informações financeiras 

do usuário, como número da conta e senha 

c) Estabelecer medidas de segurança contra falsificação e alteração da mídia de 

acesso, hackers e vazamento de informações pessoais 

d) Use linhas dedicadas para acessar empresas de retransmissão de 

telecomunicações, assistentes financeiros eletrônicos, etc. 

e) Estabelecer e operar medidas de controle interno para minimizar vulnerabilidades 

e manter a segurança 

f) Contrato para verificação e auditoria de segurança, se necessário 

g) Esclarecimento da responsabilidade pelo vazamento de informações do cliente 

h) Esclarecer o escopo e a responsabilidade pelas falhas do sistema 

2. O oficial de segurança da informação deve realizar verificações regulares 

de segurança na construção e operação de sistemas de processamento de 

informações e ordens externas para transações financeiras eletrônicas. 

 

1. Cooperation, commissioning or external orders (hereinafter referred to as "outside 

orders") with telecommunications brokers, payment brokers, web service providers 

and electronic financial assistants for the construction and operation of information 

processing systems and electronic financial transactions; In case of entering into or 

changing the contract, the following matters shall be observed. 

a) The work place and computing equipment used for the development of information 

processing system by external order, etc. shall be installed and operated separately 



from the internal business use. 

b) Prohibit unauthorized storage and leakage of user financial information such as 

account number and password 

c) Establish security measures against forgery and alteration of access media, hacking 

and leakage of personal information 

d) Use dedicated lines to access telecommunication relay companies, electronic 

financial assistants, etc. 

e) Establish and operate internal control measures to minimize vulnerabilities and 

maintain security 

f) Contract for security check and audit if necessary 

g) Clarification of responsibility for leakage of customer information 

h) Clarify scope and responsibility for system failures 

2. The information security officer shall conduct regular security checks on the 

construction and operation of information processing systems and external orders for 

electronic financial transactions. 

 

Artigo 25 (Medidas externas de segurança do pessoal) 

Article 25(Security Measures for Outsourced Workers) 

1. Os funcionários terceirizados devem permanecer na empresa e estabelecer 

e operar medidas de segurança, como assinar uma promessa de segurança 

(para funcionários terceirizados) e fornecer um espaço de trabalho separado 

para evitar vazamento de informações durante a execução do trabalho. No 

entanto, se for inevitável no mesmo espaço, deverá ser monitorado 

continuamente para evitar problemas de segurança. 

2. Se a equipe de terceirização precisar acessar a rede interna ou externa, os 

problemas de justificação e segurança do acesso deverão ser revisados e 

aprovados pelo Diretor de Segurança da Informação apenas quando não 

houver nenhum problema. 



3. A fim de bloquear o risco de vazamento de informações, as medidas de 

proteção especificadas nos parágrafos a seguir devem ser estabelecidas e 

operadas para empregados terceirizados.  
a) Proibir o uso de mídia de armazenamento auxiliar, como disco rígido externo, 

memória USB  

b) Proibição de produção para funcionários terceirizados que se conectam 

diretamente às informações do cliente DB  

c) Não envie correio externo  

No entanto, se a empresa precisar enviar mídia de armazenamento auxiliar e 

email externo, ela deverá ser aprovada pelo diretor de segurança da informação 

e gerenciada e supervisionada para evitar o vazamento de informações 

importantes. 

4. Após a expiração do contrato com um subcontratado, término do trabalho e 

mudança de pessoal, os seguintes assuntos devem ser verificados. a) retorno 

de ativos de informação b) exclusão completa de documentos e dados 

comerciais; c) remoção de direitos de acesso físico d) Excluir conta de acesso 

e) cobrança de compromissos de confidencialidade de acordo com o formulário; 

 

1. Outsourcing employees should stay in the company and establish and operate security 

measures such as signing a security pledge (for outsourcing employees) and providing 

a separate work space to prevent information leakage when performing work. 

However, if it is unavoidable in the same space, it should be continuously monitored 

to avoid security problems. 

2. In case of outsourcing staff's access to internal or external network, the justification 

and security problems of access should be reviewed and approved by the Chief 

Information Security Officer only when there is no problem. 

3. In order to block the risk of information leakage, the protection measures specified in 

the following subparagraphs shall be established and operated for outsourced 

employees. 



a) Prohibit use of auxiliary storage media such as external hard disk, USB memory 

b) Prohibition of output to outsourced employees who directly connect to customer 

information DB 

c) Do not send external mail 

However, if business needs to send auxiliary storage media and external e-mail, it 

should be approved by the chief information protection officer and managed and 

supervised to prevent the leakage of important information. 

4. Upon expiration of contract with a subcontractor, termination of work, and change of 

personnel, the following matters shall be checked. 

a) return of information assets 

b) complete deletion of business documents and data; 

c) removal of physical access rights 

d) Delete access account 

e) collection of confidentiality pledges in accordance with the form; 

 

Capítulo 8. Segurança do Terminal 

CHAPTER VIII  TERMINAL SECURITY  

 

Artigo 26 (Medidas contra a proteção do terminal) 

Article 26(Terminal protection measures) 

1. O responsável pela segurança da informação deve designar um manipulador 

para cada terminal quando o terminal for conectado ao computador principal 

por meio de uma linha de comunicação para visualizar ou inserir dados de 

entrada / saída. 

2. O diretor de segurança da informação deve preparar e gerenciar as medidas de 

proteção especificadas nos parágrafos a seguir para impedir que pessoas não 

autorizadas violem o terminal e modifiquem, destruam, leiam ou imprimam os dados 

contidos no computador. 

a) Senha de inicialização / login do terminal e senha de proteção de tela 



b) Proibir o uso de senhas fáceis de inferir e alterar senhas periodicamente 

c) Instalação do programa de segurança do terminal, como antivírus e função de 

monitoramento em tempo real, patch aplicado à versão mais recente 

d) gerenciamento de proteção do programa operacional do terminal; 

e) acesso à rede sem fio 

f) Controle do uso de mídia de armazenamento auxiliar, como memória USB, que 

armazena informações não relacionadas a negócios 

3. Os usuários do terminal usam senhas da seguinte maneira para impedir o 

uso não autorizado do terminal.  

a) Senha para inicializar o PC (BIOS)  

b) senha para logon no Windows 

c) senha de proteção de tela 

4. Quando um usuário do terminal deseja ler, inserir ou imprimir dados 

confidenciais, o usuário do terminal deve trabalhar em medidas de segurança, 

como impedir o acesso não autorizado. 

5. Os usuários do terminal não devem compartilhar terminais. 

6. O diretor de segurança da informação deve estabelecer e operar medidas de 

proteção aprimoradas, como a proibição de exportação externa, acesso à 

Internet e acesso a groupware para os seguintes terminais importantes. 

a) O terminal designado pelo diretor de segurança da informação que contém ou 

pode ler as principais informações ou informações do usuário; 

b) terminais para gerenciar sistemas de processamento de informações 
 

1. The information security officer shall designate a handler for each terminal when the 

terminal is to be connected to the main computer via a communication line to view or 

input / output data. 



2. The chief information security officer shall prepare and manage the protection 

measures specified in the following subparagraphs to prevent unauthorized persons 

from tampering with the terminal and modifying, destroying, reading or printing the 

data contained in the computer. 

a) Terminal Boot / Login Password and Screen Saver Password 

b) Prohibit the use of passwords that are easy to infer and change passwords 

periodically 

c) Installation of terminal security program such as antivirus and real-time monitoring 

function, patch applied to latest version 

d) protection management of the terminal operating program; 

e) wireless network access 

f) Control of the use of auxiliary storage media, such as USB memory, that stores non-

business related information 

2. Terminal users use passwords as follows to prevent unauthorized use of the terminal. 

a) Password for booting PC (BIOS) 

b) password for Windows logon 

c) screen saver password 

4. When a terminal user wants to read, input or print confidential data, the terminal user 

shall work in advance after securing security measures such as preventing 

unauthorized access. 

5. Terminal users shall not share terminals. 

6. The chief information security officer shall establish and operate enhanced protection 

measures such as the prohibition of external export, internet access, and groupware 

access for the following important terminals. 

a) The terminal designated by the chief information security officer who contains or 

can read main information or user information. 

b) terminals for managing information processing systems 

 

Artigo 27 (Restrições ao uso fora dos negócios) 

Article 27(Restrictions outside of work) 



1. Um usuário do terminal não deve usar um terminal fornecido para fins 

comerciais para nenhuma outra finalidade que não seja comercial. 

2. Um usuário do terminal deve cortar a energia do terminal ao sair do trabalho 

ou sair por um longo período de tempo, exceto nos casos em que os negócios 

são inevitáveis. 

3. Os terminais devem bloquear o acesso a sites não comerciais, como 

pornografia, jogos de azar ou outros programas ou sites não relacionados à 

Internet. 

4. Se você precisar usar a Internet, use um terminal exclusivamente para a 

Internet e bloqueie o acesso à rede interna. 

 

1. A terminal user shall not use a terminal provided for business purposes for any purpose 

other than business. 

2. A terminal user shall cut off the power of the terminal when leaving work or leaving 

for a long time, except in cases where business is inevitable. 

3. Terminals should block access to non-business sites such as pornography, gambling, 

or other unrelated programs or Internet sites. 

4. If you need to use the Internet, use a terminal exclusively for the Internet, and block 

access to the internal network. 

 

Artigo 28 (Restrições à instalação) 

Article 28(Installation restrictions) 

1. Os usuários do terminal devem cumprir os` seguintes itens para a instalação 

de hardware e software. 

a) A mídia de armazenamento auxiliar, como discos rígidos externos, memória USB 

etc. não deve ser instalada arbitrariamente no terminal.Se necessário para fins 

comerciais, a aprovação do diretor de segurança da informação deve ser obtida com 



antecedência. No entanto, o diretor de segurança da informação pode delegar a 

autoridade de aprovação em caso de negócios inevitáveis. 

b) não deve instalar arbitrariamente programas que não sejam programas oficiais 

usados para fins comerciais e software que possam danificar a rede de comunicação. 

c) Não use software pirateado que possa causar problemas como disputas de 

propriedade intelectual e infecção por malware. 

 

1. Terminal users shall comply with the following items for hardware and software 

installation. 

a) Auxiliary storage media such as external hard disks, USB memory, etc. shall not be 

arbitrarily installed in the terminal. If necessary for business purposes, the approval of 

the Chief Information Security Officer should be obtained in advance. However, the 

chief information security officer may delegate the approval authority in case of 

unavoidable business. 

b) shall not arbitrarily install programs other than official programs used for business 

purposes and software that may damage the communication network. 

c) Do not use pirated software that may cause problems such as intellectual property 

disputes and malware infection. 

 

Artigo 29 (bloqueio de acesso) 

Article 29(Block access) 

1. O usuário do terminal deve bloquear o acesso de pessoas não autorizadas 

usando a configuração de proteção de tela ou a função de bloqueio do 

computador. 2. Ao sair por um longo período ou em casa, as impressões 

confidenciais e confidenciais e a mídia de armazenamento auxiliar não devem 

ser deixadas sobre a mesa. 

 

1. The terminal user should block access by unauthorized person by using screen saver 

setting or computer lock function. 



2. When leaving for a long time or leaving home, confidential and confidential printouts 

and auxiliary storage media should not be left on the desk. 

 

Artigo 30 (Controle da pasta compartilhada) 

Article 30(Shared folder control) 

1. Os usuários do terminal não podem compartilhar e usar a pasta do terminal 

em princípio. 

2. O usuário do terminal deve obter aprovação do gerente de proteção de 

informações ao usar a pasta do terminal como uma pasta compartilhada 

inevitavelmente para fins comerciais. 

a) Mesmo que o uso da pasta compartilhada seja aprovado, o pedido de reutilização 

deve ser feito todos os anos. 

b) A pasta compartilhada deve ser definida como uma senha, criando uma pasta 

temporária para que somente usuários autorizados possam acessá-la. 

c) Não compartilhe a unidade inteira ou pastas importantes que contêm arquivos de 

programa. 

 

1. Terminal users cannot share and use the folder of the terminal in principle. 

2. The terminal user shall obtain the approval of the information protection officer when 

using the folder of the terminal as a shared folder inevitably for business purposes and 

shall observe the following items when using it. 

a) Even if the use of the shared folder is approved, the reuse application must be made 

every year. 

b) Shared folder should be set as a password by creating a temporary folder for access 

by authorized users only. 

c) Do not share the entire drive or important folders containing program files. 

 

Artigo 31 (acesso ao terminal / terminal) 

Article 31(Terminal import / export) 



1. O usuário do terminal não deve retirar arbitrariamente o terminal e o 

equipamento instalado e, se for necessário executar ou importar o equipamento 

para negócios ou manutenção, deve ser realizado após a aprovação do Diretor 

de Segurança da Informação. 

 

1. The terminal user shall not take out the terminal and the installed equipment arbitrarily, 

and if it is necessary to carry out or import the equipment for business and 

maintenance, it shall be carried out after obtaining approval from the Chief 

Information Security Officer. 

 

Artigo 32 (Instalação e operação do programa de segurança) 

Article 32(Installation and operation of security program) 

 

1. O usuário do terminal deve instalar um programa de segurança fornecido 

pela empresa para proteger o terminal e operá-lo da seguinte forma. 

 a) O objetivo do programa de segurança é anti-malware, programa de segurança 

para PC e programa de segurança para documentos.  

b) Arquivos de informações pessoais e outras informações importantes não devem 

ser armazenadas no terminal.Se os negócios forem inevitavelmente armazenados no 

terminal, eles deverão ser criptografados, armazenados e aprovados e aprovados pelo 

Diretor de Proteção de Informações pelos motivos do período de retenção e retenção.  

c) Se o usuário do terminal desejar mover ou copiar os arquivos no terminal para a 

mídia de armazenamento auxiliar, o terminal deverá ser aprovado pelo Diretor de 

Segurança da Informação.  

d) Se o documento for armazenado quando o programa de segurança for instalado, o 

arquivo será criptografado automaticamente.Se o usuário precisar 



descriptografar o documento externamente, ele deverá ser exportado após a 

aprovação do Chief Information Security Officer. 

2. O diretor de segurança da informação pode restringir o acesso ao sistema de 

processamento de informações se o usuário do terminal não instalar um 

programa de segurança fornecido pela empresa. 

 

1. A terminal user shall install a security program provided by the company in order to 

protect the terminal and operate it as described below. 

a) The target of security program is anti-malware program, PC security program and 

document security program. 

b) Personal information files and other important information should not be stored in 

the terminal. If business is inevitably stored in the terminal, it should be encrypted and 

stored and approved by the Chief Information Protection Officer for the reasons for 

retention and retention period. 

c) If the terminal user wants to move or copy the files in the terminal to the auxiliary 

storage media, he or she must obtain the approval of the Chief Information Security 

Officer. 

d) If the document is stored when the document security program is installed, the file 

is automatically encrypted. If the user needs to decrypt the document externally, it 

must be exported after approval by the Chief Information Security Officer. 

2. The chief information security officer may restrict access to the information processing 

system if the terminal user does not install the security program provided by the 

company 

 

 

Artigo 33 (Medidas de prevenção e infecção de códigos maliciosos) 

Article 33(Malware Prevention and Infection) 

1. O Diretor de Segurança da Informação deve preparar medidas, incluindo as 

seguintes, para evitar a infecção por malware. 

a) Os programas de busca e reparo de malware são mantidos atualizados 



b) Estabelecer procedimentos de recuperação em preparação para a infecção por 

malware 

2. Os usuários do terminal devem observar o seguinte para evitar códigos maliciosos. 

a) Ao usar o aplicativo, use-o após o diagnóstico e tratamento pelo programa de 

busca de malware, etc. 

b) Os arquivos compartilhados com outras pessoas ou arquivos recebidos de fora 

através da rede de comunicação do PC, correio ou Internet devem ser verificados 

quanto à presença de malware antes do uso. 

c) O programa antivírus deve ser usado para procurar diariamente códigos maliciosos 

no dispositivo. 

d) Você não deve enviar ou publicar programas ou software que não foram 

verificados como infectados por malware por email ou messenger. 

e) No caso de usar um novo terminal ou reinstalar, o programa antivírus deve ser 

instalado e o código malicioso deve ser pesquisado em todos os arquivos. 

3. Se um usuário de um terminal estiver infectado com código malicioso, evite a 

disseminação de código malicioso seguindo o procedimento abaixo. 

a) Quando infectado com malware, o terminal deve ser desconectado da rede interna 

e verificado e reparado usando um programa antivírus imediatamente. . 

b) Para impedir a disseminação de códigos maliciosos, nunca conecte-se à rede 

interna ou copie arquivos para outros sistemas até que o tratamento seja concluído. 

c) Após o tratamento, o gerente de proteção de informações deve ser notificado 

sobre o caminho da infecção por códigos maliciosos, o procedimento de tratamento de 

códigos maliciosos, os tipos de códigos maliciosos identificados, sintomas, data e hora. 



d) O oficial de segurança da informação deve analisar a causa da infecção por código 

malicioso, estabelecer medidas preventivas para evitar a recorrência e relatá-lo e 

implementá-lo ao diretor de segurança da informação. 
 

1. The Chief Information Security Officer shall prepare measures including the following 

to prevent malware infection. 

a) Malware search and repair programs are kept up to date 

b) Establish recovery procedures in preparation for malware infection 

2. Terminal users should observe the followings in order to prevent malicious codes. 

a) When using the application, use it after diagnosis and treatment by malware search 

program, etc. 

b) The files shared with others or files received from the outside through PC 

communication network, mail, or the Internet should be scanned for malware before 

use.   

   c) The antivirus program should be used to search for malicious code in the device every 

day. 

d) You shall not send or post programs or software that have not been verified to be 

infected with malware by e-mail or messenger. 

e) In case of using new terminal or re-installing, anti-virus program should be installed 

and malicious code should be searched for all files. 

3. If a user of a terminal is infected with malicious code, it should prevent the spread of 

malicious code by following the procedure below. 

a) When infected with malware, the terminal should be disconnected from the internal 

network and scanned and repaired using an anti-virus program immediately. If not, the 

information security officer should be notified immediately and follow his 

instructions. . 

b) To prevent the spread of malicious code, never connect to the internal network or 

copy files to other systems until the treatment is finished. 

c) After the treatment, the information protection manager shall be notified of the 

malicious code infection path, the malicious code treatment procedure, the identified 

malicious code types, symptoms, and date and time. 



d) The information security officer shall analyze the cause of the malicious code 

infection, establish preventive measures to prevent recurrence, and report and 

implement it to the chief information security officer. 

 

Capítulo 9 Resposta a incidentes de segurança da informação 

CHAPTER IX Information Security Incident Response 

 

Artigo 34 (Tratamento de incidentes de segurança da informação) 

Article 34(Handling of Information Security Incidents) 

1. O diretor de segurança da informação deve tomar imediatamente medidas 

para minimizar os danos e informar o chefe de uma corporação quando ocorrer 

um acidente de segurança da informação que atrapalhe o desempenho. 

2. O escopo dos acidentes de segurança da informação é o seguinte. 

a) Acidente grave: quando a violação do processamento eletrônico causou um 

acidente no sistema de processamento de informações ou o usuário notificou os danos 

financeiros do usuário. 

b) Acidentes por violação: interrupção ou paralisia de serviços financeiros eletrônicos, 

como o computador principal, devido à violação eletrônica 

3. O diretor de segurança da informação deve tomar medidas para incidentes de 

segurança da informação e preparar contramedidas contra futuras reincidências. 

4. O diretor de segurança da informação deve manter e manter todos os registros até 

que a resposta seja concluída. 

 

1. The chief information security officer shall immediately take measures to minimize the 

damage and report to the head of a corporation when an information security accident 

occurs that disrupts performance. 

2. The scope of information security accidents is as follows. 

a) Serious accident: When the infringement of the electronic processing caused an 

accident in the information processing system or the user notified the financial 



damages of the user. 

b) Infringement Accidents: Disruption or paralysis of electronic financial services such 

as the main computer due to electronic infringement 

3. The chief information security officer shall take measures for information security 

incidents and prepare countermeasures against future recurrence. 

4. The chief information security officer shall maintain and maintain all records until the 

response is completed. 

 

Artigo 35 (Sistema de Cooperação com Departamento de Segurança da 

Informação) 

Article 35(Cooperation system with the head office) 

1. O Diretor de Segurança da Informação manterá um sistema cooperativo 

estreito com o antigo Departamento de Segurança da Informação e o 

Departamento de Segurança da Informação da Woori FIS, a fim de responder 

prontamente e tomar medidas e solicitar assistência. 

 

1. The Chief Information Security Officer shall maintain close cooperative system with 

the former Information Security Department and Woori FIS Information Security 

Department in order to promptly respond to and take measures and request assistance. 

 

Capítulo 10 Gerenciamento de segurança da informação 

CHAPTER X Information Security MANAGEMENT 

 

Artigo 36 (Verificação automática da segurança da informação) 

Article 36(Information Security Self-Check) 

1. O Diretor de Segurança da Informação deve realizar uma auto-inspeção da 

segurança da informação mediante solicitação do antigo departamento de 

segurança da informação responsável pela operação e, como resultado da 

auto-inspeção, estabelecer um plano de ação para fraqueza da segurança e 



relatá-lo ao departamento de segurança da informação responsável. 

Gerenciamento de acompanhamento. 

1. The chief information security officer shall conduct a self-inspection of information 

security upon request of the former department of information security, and establish an 

action plan for security weaknesses as a result of the self-inspection, and report to the 

information security department in advance. Follow up management. 

 

Artigo 37 (Monitoramento) 

Article 37(monitoring) 

1. O diretor de segurança da informação deve designar e operar o dia de 

inspeção da segurança da informação para monitorar o cumprimento desta 

política e realizar auto-verificação e verificação temática de itens relacionados à 

segurança. 

 
1. The chief information security officer shall designate and operate the information 

security inspection day for monitoring compliance with this policy, and conduct self-

inspection and theme inspection on security-related items. 

 

Artigo 38 (conformidade) 

Article 38(Conformity) 

1. No caso de conflito entre esta política de segurança de TI e as leis e 

regulamentos da autoridade supervisora, as leis e regulamentos da autoridade 

supervisora prevalecerão. 

 

1. In the event of a conflict between this IT security policy and the laws and regulations 

of the supervisory authority, the laws and regulations of the supervisory authority shall 

take precedence. 
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