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1. Visão geral do documento 
Nome do 
documento 

Política de Segurança Cibernética 

Natureza Política institucional 

Status Aprovado em 11/2021  

Ligação a outros 
documentos 

 Política de Gestão de Riscos  
 Política de Governança 
 Procedimento Resposta a Incidentes Cibernéticos 
 Política de Avaliação Periódica da Diretoria 
 Política de Monitoramento e Solução de Problemas 

Última atualização Novembro de 2021 

 

2. Propósito e escopo do documento 
 
Estabelecer princípios, diretrizes e responsabilidades que norteiam a gestão da 
Segurança Cibernética, a fim de garantir proteção aos colaboradores e clientes, ativos de 
TI, informações e dados custodiados no ambiente de negócios da Dibran contra ameaças 
e ataques cibernéticos, salvaguardando seus negócios, patrimônio e garantindo sua 
sustentabilidade e continuidade.  
 

3. Visão geral do tema 
 

3.1.  Razões, ameaças e riscos cibernéticos  

De acordo com a regulamentação vigente, a Dibran, por ser uma instituição financeira 
autorizada pelo BCB, deve adotar uma Política de Segurança Cibernética conforme 
estabelecido na Resolução 4.893 de 26/02/2021 BACEN. 
 
A informação é um dos principais bens de qualquer organização. Para a devida proteção 
desse bem, a Dibran estabelece a presente política de Segurança Cibernética, a fim de 
garantir a aplicação dos princípios e diretrizes de proteção da propriedade intelectual e 
das informações da organização, dos clientes e do público em geral.  
 
A estratégia de Segurança Cibernética da Dibran foi desenvolvida para evitar violações 
da segurança dos dados, minimizar os riscos de indisponibilidade dos nossos serviços, 
proteger a integridade e evitar qualquer vazamento de informação. As informações da 
Dibran, dos clientes e do público em geral devem ser tratadas de forma ética e sigilosa 
e de acordo com as leis e regulamentação vigentes e normas internas, evitando-se mau 
uso e exposição indevida e deve ser utilizada de forma transparente e apenas para a 
finalidade para a qual foi coletada, apoiada nos Pilares da Segurança da Informação:  
Integridade, Confidencialidade e Disponibilidade.    
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 Disponibilidade: visa garantir que as informações e sistemas estejam acessíveis e 
operacionais para os usuários, sempre que necessário e previamente acordado e 
aprovado; 
 

 Confidencialidade: visa garantir que as informações sejam acessadas apenas pelas 
pessoas previamente autorizadas; 

 
 Integridade: visa garantir que as informações mantidas nos sistemas estejam 

protegidas contra alterações ou destruição. 
 
As exigências de segurança cibernética são determinadas pela Resolução 4.893 de 
26/02/2021 BACEN. 

Segurança cibernética é a prática de defender computadores, servidores, dispositivos 
móveis, sistemas eletrônicos, redes e dados de ataques maliciosos. Também é 
conhecido como segurança da tecnologia da informação ou segurança da informação 
eletrônica. O termo se aplica a uma variedade de contextos, de negócios até na 
computação móvel, e dividido nas seguintes categorias: 

A identificação, avaliação de impactos e probabilidades dos Riscos relativos à 
Segurança Cibernética – considerado como uma das categorias chave da Gestão de 
Riscos, especificamente parte dos Riscos Operacionais requeridos pela Resolução 
4.893 de 26/02/2021 BACEN encontra-se demonstrada na Matriz de Riscos da Dibran. 
 
 

3.2.  Área Gestora da Política de Segurança Cibernética 

A Dibran designou a Diretoria Executiva como responsável pela aprovação desta política 
e o mesmo como responsável por sua elaboração e pela execução do Plano de Ação e 
de Resposta a Incidentes.  O documento detalha as responsabilidades e funções 
operacionais / cotidianas. Este diretor poderá seguir desempenhando outras funções na 
instituição, desde que não haja conflito de interesses. 

4. Diretrizes Gerais  
 

4.1.  Princípios Gerais 

De acordo com o requerido pela Resolução 4.893/2021, esta Política é compatível com: 
 
a) o porte, o perfil de risco e o modelo de negócio da Dibran; 
b) a natureza das operações e a complexidade dos produtos, serviços, atividades e 

processos da Dibran; 
 
c) a sensibilidade dos dados e das informações sob responsabilidade da Dibran. 

4.2  Abrangência 

Aplica-se a todos os colaboradores e aos terceiros prestadores de serviço, além de ter 
caráter público, uma vez publicado no site da Dibran na internet www.dibran.com.br em 
legislação e regras. Para os fins do disposto nesta política, o termo "colaboradores" 
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abrange todos os empregados, terceiros, menores aprendizes, estagiários e 
administradores da Dibran.  
 

4.3  Acesso às Informações e seus Ativos 

Esta política e suas normas complementares devem ser interpretados de forma 
restritiva, dentro do princípio de aplicação do menor privilégio possível, no qual os 
usuários têm acesso somente aos ativos de informação imprescindíveis para o pleno 
desempenho de suas atividades. Ou seja, tudo que não estiver expressamente 
permitido só poderá ser realizado após prévia autorização, devendo ser levado em 
consideração a análise de risco e a necessidade do negócio à época de sua solicitação. 
 
Os clientes e usuários devem ser informados sobre precauções que tomamos na 
utilização dos nossos produtos e serviços financeiros. 
 
A informação deve ser utilizada de forma transparente e apenas para execução de sua 
atividade profissional. A gestão da informação e dos ativos deve ser assegurada por 
meio de medidas efetivas que proporcionem acesso e divulgação devidamente 
autorizados e de acordo com a legislação vigente e com o seu nível de classificação. 
 

4.4  Procedimentos e Controles específicos 

A Dibran adota controles específicos para garantir a rastreabilidade da informação de 
forma a garantir a segurança das informações sensíveis. 
 
Entende-se por informação sensível toda informação dos clientes (dados pessoais ou 
bancários). 
 
Neste sentido executa a prevenção e detecção de invasão e vazamento de informações, 
incluindo mecanismos de rastreabilidade da informação: 
 
 Cópias massivas de dados – controle de utilização das portas USB dos 

computadores e gravação de CD’s / DVD’s; 
 

 Impressão de informações sensíveis; 
 

 Envio de mensagens por correio eletrônico com anexos com informações sensíveis; 
 

 Gestão de Ativos de TI; 
 

 Autenticação, criptografia, controles de acesso e de segmentação da rede de 
computadores, segregação e proteção dos dados dos clientes por meio de controles 
físicos ou lógicos; 

 
 Classificação da informação; 

 
 Gestão de Identidades e Acessos; 
 Proteção da infraestrutura de TI contra ataques cibernéticos de qualquer natureza, 

incluindo, mas não se limitando a atualizações constantes dos sistemas 
operacionais conforme orientação dos fornecedores, adoção de “firewalls” e 
proteção contra softwares maliciosos; 
 



6 
 

 Monitoramento da proteção, da capacidade e da disponibilidade da infraestrutura de 
TI; 
 

 Gerenciamento de Ameaças e Vulnerabilidades; 
 

 Realização periódica de testes e varreduras para detecção de vulnerabilidades; 
 

 Manutenção de cópias de segurança (back-up); 
 

 Bases de dados especialmente controladas quanto a cópia e restauração de 
backups; 
 

 Segurança Física do Ambiente de TI, incluindo, mas não se limitando a acesso 
controlado, proteção contra incêndio e fornecimento de energia e demais insumos; 

 
 Desenvolvimento seguro de sistemas e de implementação de tecnologias, incluindo, 

mas não se limitando a gravação de LOGs e trilhas de auditoria que permitam 
rastreabilidade, código seguro em aplicativos e interfaces publicados na Internet e 
divisão dos sistemas em camadas (interface com usuário, regras de negócio e banco 
de dados); 
 

 Gestão de incidentes, plano de ação e de respostas a incidentes cibernéticos; 
 

 Conscientização de Usuários, clientes e fornecedores, contemplando iniciativas de 
disseminação da cultura de segurança cibernética, incluindo a implementação de 
programas de treinamento e de avaliação periódica da capacitação de 
colaboradores; 

 
 Iniciativas para compartilhamento de informações sobre os incidentes relevantes 

com outras instituições ocorridos internamente e/ou comunicados por terceiros que 
prestam serviços relevantes de processamento de dados - tais informações 
compartilhadas devem estar disponíveis para acesso pelo Banco Central do Brasil; 
 

 Elaboração de cenários de incidentes cibernéticos para a realização de testes de 
continuidade de negócio; 
 

 Avaliação independente de Auditoria. 
 

4.5  Gestão de Incidentes 

A Gestão de Incidentes Cibernéticos compõe-se de: 
  
 Registro; 

 
 Avaliação inicial de causas raiz, impacto e mensuração de efeitos; 

 
 Planejamento e execução de medidas corretivas e recuperação dos efeitos; 
 Notificação interna e externa. 
O registro, a análise da causa e do impacto, bem como o controle dos efeitos de 
incidentes relevantes, são atividades cruciais para minimizar impactos negativos para 
os negócios da Dibran, no nível operacional e de reputação.  
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Os eventos de Incidentes Cibernéticos serão registrados num formulário específico para 
esta finalidade, apresentado em Anexo I de Procedimento vigente, e todas as previsões 
e responsabilidades para o tratamento diligente e em linha com a regulamentação 
vigente. 
 
Deve ser assegurado que os impactos sejam devidamente mensurados e mitigados, e 
que a causa do problema identificado seja imediatamente elaborado um Plano de ação 
específico para sua correção, com responsabilidade e prazo definidos. 
 
Todas as empresas que prestam serviços para a Dibran serão contempladas em registro 
específico (processo de conheça seus funcionários, parceiros e prestadores de serviços 
terceirizados) e conforme seja apurado, se tiverem corresponsabilidade no Incidente, 
serão objeto de análise complementar no que se refere aos impactos dos efeitos de 
incidentes e vulnerabilidades em suas instalações.  
 

4.6  Gestão de vulnerabilidades 

A Dibran executa a gestão de vulnerabilidades de segurança da informação com o 
objetivo de prevenir a exploração de vulnerabilidades técnicas dos sistemas de 
informação.  
 
Neste sentido, adota controles que identificam as vulnerabilidades técnicas dos 
sistemas de informação em uso e o executa em tempo hábil (antes de sua exploração 
por um intruso). Havendo esta exposição avalia e adota as medidas apropriadas para 
lidar com os riscos associados. 
 
As avaliações se utilizam de ferramentas de diagnóstico automatizadas e atualizadas, 
e adicionalmente, as avaliações podem se basear em uso de técnicas manuais de 
diagnóstico, as quais devem eliminar os falsos positivos e falsos negativos apontados 
pelas varreduras de vulnerabilidades. 
 
As avaliações de segurança consideram um escopo de atuação consistente com a 
capacidade e com os riscos associados aos ativos de TI para a atividade da Dibran, 
considerando a infraestrutura de TI e os principais componentes deste ambiente que 
suportam diretamente os serviços críticos. 
 
A periodicidade destas avaliações é anuais, e compreendem os sistemas e os serviços 
de TI, que: 
 
 Suportam canais de atendimento; 

 
 Realizem coleta, armazenamento ou transmissão de informações confidenciais, de 

clientes e das transações realizadas através da Internet; 
 

 Processem transações e/ou que manipulem dados de clientes; 
 

 Sejam disponibilizados por terceiros; 
 

 Sejam de segurança da informação. 
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4.7  Gestão de acessos 

Acesso Físico 
A Dibran mantém acesso restrito através de controles físicos apropriados e proporcional 
à criticidade dos equipamentos, o acesso a todas as áreas onde serão processadas ou 
armazenadas informações pertinentes à sua operação, mantendo controle de acesso a 
estes ambientes somente a pessoas autorizadas. 
 
Acesso Lógico 
Na Dibran é vedado a realização de cópia de dados ou informações para mídias de 
armazenamento externo que não estejam pré-aprovadas, exceto com autorização da 
área de Compliance e/ou de Tecnologia da Informação. 
 
A Dibran mantém controle do acesso aos dados e sistemas de modo a garantir que 
apenas pessoas autorizadas tenham acesso, e adota processos de aprovações de 
usuários e perfis mediante a aprovações pelos responsáveis e efetuando a devida 
formalização destas autorizações e sua guarda. 
 
A Dibran utiliza-se de matriz de segregação de atividades, definindo perfis de acessos 
e considerando as criticidades implícitas de cada permissão e função executada, e 
dirimindo o risco de permitir conflitos de interesse e, realizando aprovações em alto nível 
para eventuais exceções. Periodicamente é realizada a revisão destes acessos 
concedidos e vigentes e ajustado em razão de identificação de riscos e/ou de mudança 
de função. 
 
Acesso Remoto 
O acesso remoto aos recursos computacionais é realizado adotando mecanismos de 
segurança definidos para evitar ameaças à integridade e sigilo das informações e dos 
serviços. 
 

4.8  Prevenção e detecção de intrusão 

A Dibran monitora a ocorrência de eventos de segurança externos e as ameaças que 
podem impactar a segurança das informações e isso faz através de uma rotina de 
monitoração e diagnóstico permanente (24x7) para seus ativos. 
 

4.9  Prevenção ao vazamento de dados 

A Dibran adota controles específicos para garantir a rastreabilidade da informação de 
forma a garantir a segurança das informações sensíveis. 
 
Entende-se por informação sensível toda informação dos clientes (dados pessoais ou 
bancários). 
 
Neste sentido executa a prevenção e detecção de invasão e vazamento de informações, 
incluindo mecanismos de rastreabilidade da informação: 
 
Estações de Trabalho 
A segurança em estações de trabalho tem por objetivo manter as estações de trabalho 
seguras, e há parâmetros de configurações e controles de segurança que são 
estabelecidos nas estações de trabalho: 
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 Inclusão da estação de trabalho no domínio de rede Dibran; 
 Instalação de softwares de segurança obrigatórios, onde todos os 

computadores/notebooks de propriedade da Dibran com capacidade compatível 
(hardware e software) devem possuir no mínimo o seguinte software instalado: 

o Symatec 
 

 Adequação dos perfis administrativos, onde somente devem permanecer no grupo 
de administradores locais das estações de trabalho os usuários vinculados aos 
administradores de rede e equipes de suporte. 

 
Restrições Quanto à Instalação de Software e Hardware 
A Dibran adota procedimentos de tecnologia da informação com o objetivo de controlar 
instalações de software e hardware em estações de trabalho: 
 Instalações e configurações de software e hardware devem ser obrigatoriamente 

realizadas apenas pelas equipes de suporte da Dibran; 
 Qualquer software utilizado em equipamentos corporativos de propriedade da 

Dibran deve ser previamente homologado; 
 Todos os dispositivos de hardware instalados em equipamentos de propriedade da 

Dibran devem ser previamente homologados; 
 Somente equipes de suporte da Dibran podem ter acesso administrativo em 

estações de trabalho. 
 
Atualizações de Software 
Está estabelecido um processo periódico de atualizações (patches) de segurança em 
equipamentos corporativos de produção. 
 
A Dibran adota um conjunto mínimo recomendado de tecnologias a pertencerem ao 
processo de gestão de patches de segurança e executa as atualizações periodicamente, 
mediante o recebimento das atualizações. 
 
Segurança em Servidores e em Rede 
 Adota a autenticação de usuários e acesso a informações armazenadas ocorrem 

exclusivamente por meio de user-id´s administrativos, previamente nomeados e 
autorizados ao uso pela Dibran; 

 Armazenamento através de pastas de compartilhamento de dados de usuários que 
são utilizadas apenas para armazenamento de documentos de trabalho; 

 É vedado o acesso anônimo aos servidores de arquivos; 
 Adoção de controles para garantir a segurança da informação na rede e a proteção 

dos serviços conectados contra acessos não autorizados; 
 Adoção de controles de autenticação em nível de rede; 
 Possui segregação de redes para proteção das informações e sistemas de 

informação; 
 Adoção de Termos de Responsabilidade para o uso responsável de dispositivos e 

informações, de navegação em internet, do uso de email, e outros dispositivos e 
informações que são disponibilizadas. 

 

4.10  Antivírus 

A Dibran adota a proteção contra códigos maliciosos e tem por objetivo proteger as 
informações e os recursos de armazenamento, processamento e transmissão da 
informação, através de controles de detecção, prevenção e recuperação para proteção 
contra estes códigos. 
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São considerados códigos maliciosos vírus, worms, trojans, spywares, adwares, 
ransomwares, keyloggers, exploits e demais códigos de natureza maliciosa. 
 
O sistema de proteção contra malware é atualizado periodicamente e consulta bases de 
dados especializadas em reputação. 
 
As estações de trabalho, servidores, possuem software de antivírus instalado, 
configurado e atualizado conforme definições abaixo: 
 
Estações de Trabalho 
 

Versão de Vacinas No máximo 05 versões anteriores à última versão 
disponível 

Varredura Durante Acesso Ativada 
Tipos de Ações Analisadas na Varredura de Acesso Leitura e escrita de arquivos 
Varredura de Memória Diário 
Varredura das Áreas Comuns de Infecção Diário 
Varredura Completa Diário 
Tipos de Arquivos Analisados nas Varreduras Todos os arquivos 
Serviço de Reputação Ativado 

 
Servidores 
 

Versão de Vacinas No máximo 05 versões anteriores à última versão 
disponível 

Varredura Durante Acesso Ativada 
Tipos de Ações Analisadas na Varredura de Acesso Leitura e escrita de arquivos 
Tipos de Arquivos Analisados nas Varreduras Todos os arquivos 
Serviço de Reputação Ativado 

 
 

4.11  Gestão de backups 

A Dibran realiza constantemente, a cada 10/20 minutos, cópias de segurança que tem 
por objetivo proteger as informações contra a perda e indisponibilidade, e rotineiramente 
estas cópias de segurança das informações são testadas. 
 
Estas cópias são protegidas em ambiente de nuvem e com controles de acesso 
adequados, impedindo a sua alteração por partes não autorizadas. Estas cópias são 
retidas conforme as leis e as regulações vigentes. 
 

4.12  Monitoramento de logs 

A Dibran detém as informações dos registros de eventos (logs) e os mantém protegidos 
contra acesso não autorizado e de adulteração. 
 
Os controles adotados permitem a gestão destes dados e protegem contra modificações 
não autorizadas às informações dos logs e problemas operacionais com os recursos 
dos registros (log), incluindo: 
 
 Alterações dos tipos de mensagens que são gravadas; 

 
 Ativação e desativação dos recursos de auditoria; 

 
 Arquivos de registros (log) permitindo edições ou exclusões; 

 
 Capacidade adequada de armazenamento de registros (logs). 



11 
 

Sendo necessário, avaliamos a adoção de ferramentas para análise e correlação de 
eventos (Gerenciamento de Eventos e Informações de Segurança – Security 
Information and Event Management - SIEM), sendo aplicados a logs críticos, permitindo 
a eventual identificação de incidentes de segurança da informação. 
 

4.13  Testes de continuidade dos serviços 

Para a elaboração de cenários de incidentes considerados nos testes de continuidade 
dos serviços prestados devem contemplar: 
 
 A relevância de cada item conforme relatório de impacto do negócio; 

 
 Incidentes que impeçam o funcionamento parcial ou total dos ativos de TI que 

sustentam o negócio; 
 

 Parceiros que fazem parte do processo de negócio; 
 

 Impossibilidade de acesso físico às instalações da Dibran, parcial ou total. 

4.14  Incidentes em empresas prestadoras de serviço 

A definição de procedimentos e de controles voltados à prevenção e ao tratamento dos 
incidentes a serem adotados por empresas prestadoras de serviços e parceiros que 
manuseiem dados ou informações sensíveis ou que sejam relevantes para a condução 
das atividades operacionais da Dibran deve ser alinhada pela submissão às empresas 
parceiras da Presente Política e do Procedimento de Tratamento de Incidentes 
requerendo que as mesmas manifestem ciência e concordância dos seus termos 
visando garantir que também se comprometam com: 
 

 Identificação atualizada dos seus responsáveis pelas áreas-chave das empresas 
de atividades ligadas à sua prestação de Serviços para a Dibran; 

 Seus processos de registro, análise da causa e do impacto, bem como o controle 
dos efeitos de incidentes que eventualmente sofram e reportem como 
prestadoras à Dibran; 
 

 Formalização do seu processo de comunicação para tratamento dos incidentes 
com tempo de resposta e recorrência a instâncias superiores quando necessário. 

5. Classificação das Informações 
 

Na Dibran as informações devem ser classificadas conforme sua relevância:  

 Internas: geralmente possui um baixo nível de confidencialidade. São aquelas 
que não podem ser compartilhadas com pessoas fora da empresa, mas, se isso 
acontecer, não expõe a Dibran a riscos;  
 



12 
 

 Públicas: são aquelas que não precisam de proteção especializada contra 
vazamentos, já que são de conhecimento público. Todavia, é importante zelar 
pela integridade destas informações; 
 

 Restritas: são o nível médio de confidencialidade. Informações classificadas 
nesse grupo são importantes e, por isso, o acesso deve ser permitido apenas às 
pessoas autorizadas;  
 

 Confidenciais: Nesse caso, as informações precisam ser rigorosamente 
protegidas. É o nível mais alto de segurança dentro deste padrão. As informações 
confidenciais são aquelas que, se divulgadas interna ou externamente, têm 
potencial para trazer grandes prejuízos financeiros ou à imagem da empresa.  

Estes conceitos estão associados aos aspectos de confidencialidade e utilização da 
informação, referindo-se ao potencial de riscos e prejuízos que sua divulgação possa 
causar, e aos objetivos e pessoas a que se destina a informação. 

O conjunto de práticas adotadas como: matriz de segregação de funções; perfis de 
usuários; treinamentos; políticas internas; controles; monitoramento; requisitos legais 
(NDA) e acompanhamento da gestão sobre as práticas formam o conjunto do ambiente 
de controle que asseguram estas boas práticas e que mitigadores destes riscos. 

Conceitos Adicionais 

Informações Confidenciais Restritas – são limitadas aos Sócios, Diretores e outros 
funcionários devidamente designados. 

Informações Confidenciais – são limitadas à funcionários que dependem da mesma 
para exercer o desenvolvimento do negócio. 

Informações Internas – São divulgadas a todos os funcionários, mas que não podem 
ser repassadas para o ambiente externo. 

Informações Públicas – Podem ser divulgadas ao público externo a Instituição, sem 
prejuízo para a Dibran. 

Compete ao “Proprietário da informação” ou ao “Gestor da Informação” definir a 
categoria das informações, e se possível, incluir a categoria dentro do documento e/ou 
da recomendação a ser tratada pelo grupo e usuários envolvidos. 

As informações que não possuir classificação específica devem ser classificadas na 
categoria “Interna”. 

6. Disseminação da Cultura de Segurança 
Cibernética 

 
a) Programas de Capacitação com evidências de sua execução: 
 

 Na admissão de funcionários e na contratação de prestadores de serviço - 
adesão formal com a assinatura de um termo de responsabilidade, 
comprometendo-se a agir de acordo com esta política; 
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 Avaliação, no mínimo uma vez por ano, com todos funcionários e prestadores de 

serviço que tenham ingressado na Dibran há mais de 6 (seis) meses. 
 
b) Manual de Segurança Cibernética 

 
 Adoção de manual de informações sobre as precauções na utilização de produtos 

e serviços oferecidos pela Dibran que todo usuário final deve formalmente 
receber. 

 
c) Compartilhamento de informações sobre os incidentes relevantes 

 
 Sem prejuízo do dever de sigilo e da livre concorrência, a Dibran desenvolve 

iniciativas para o compartilhamento de informações sobre os incidentes 
relevantes com todas as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil através do correio eletrônico(BCCORREIO). Mantém 
disponível e compartilha com o Banco Central os incidentes relevantes 
registrados e analisados incluindo aqueles ocorridos na estrutura terceirizada 
utilizada pela Dibran. 

 
d) Violações 
 

 As violações a esta política estão sujeitas às sanções disciplinares previstas nas 
normas internas da Dibran, e na legislação vigente no Brasil. 

7. Contratação de Serviços de 
Processamento e Armazenamento de 
dados e de Computação em Nuvem 

7.1. Abrangência 

São considerados para efeitos desta política, os seguintes serviços de computação em 
nuvem disponibilizados pela empresa contratada MICROSOFT AZURE: 

 Processamento de dados, armazenamento de dados, infraestrutura de redes e 
outros recursos computacionais que permitam a Dibran implantar ou executar 
softwares, que podem incluir sistemas operacionais e aplicativos desenvolvidos 
pela Dibran ou adquiridos; 
 

 Implantação ou execução de aplicativos desenvolvidos pela Dibran, ou 
adquiridos, utilizando recursos computacionais do prestador de serviços; 
 

 Execução, por meio da Internet, dos aplicativos implantados ou desenvolvidos 
pelo prestador de serviços, com a utilização de recursos computacionais do 
próprio prestador de serviços. 

7.2.  Responsabilidade 
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Mesmo sendo um serviço terceirizado, a Dibran continua totalmente responsável pela 
confiabilidade, pela integridade, pela disponibilidade, pela segurança e pelo sigilo em 
relação aos serviços contratados, bem como pelo cumprimento da legislação e da 
regulamentação em vigor.  Em função da relevância do serviço a ser contratado, a 
Dibran deverá considerar a criticidade do serviço e a sensibilidade dos dados e das 
informações a serem processados, armazenados e gerenciados pelo contratado, para 
tal e conforme requerido pela Resolução 4.893 de 26/02/2021 do BCB, a contratação e 
alteração dos contratos relativos a estes serviços deve contar com acompanhamento 
da Diretoria, Compliance e se sujeitar a todos os trâmites formais e as melhores práticas 
de Governança nesta formalização e controle. 
 

7.3.  Exigências para a Contratação de Serviços  

Para a celebração de Contrato de Prestação de Serviço deve ser incorporado Acordos 
de nível de serviço (ANS) com os prestadores de serviço na nuvem. Para tanto, a área 
de Tecnologia da Informação deve elaborar um manual de procedimento específico que 
deve conter, mas não se limitar, aos seguintes componentes devidamente quantificados 
por relevância:  

 Garantia da segurança da informação dos dados que serão hospedados na 
nuvem; 

 Garantia de serviço: 
 

o Disponibilidade em % - mais alta quanto mais relevante é o prestador; 
 

o Latência da Rede em % - mais baixa quanto mais relevante é o 
prestador; 
 

o Outros indicadores que estejam relacionados à prestação do serviço. 

 Período de garantia do serviço, descrevendo a duração sobre os quais a 
garantia de serviço deve ser atendida, sendo maior quanto mais relevante é 
o prestador; 

 Penalidades pelo não cumprimento dos ANS. Quanto maior a relevância do 
prestador, maiores devem ser as penalidades. Tais penalidades devem usar 
como métrica um percentual dos valores previstos para um ano de prestação 
de serviços; 

 Os provedores devem fornecer elementos para que a Dibran possa medir e 
acompanhar o cumprimento dos ANS com os provedores, sendo mais 
detalhados quanto maior a relevância do provedor; 

 Os provedores que executam aplicativos por meio de Internet com 
relevância ALTA ou MÉDIA devem assegurar formalmente que adotam 
controles e mitigam os efeitos de eventuais vulnerabilidades na liberação de 
novas versões.  

7.4.  Avaliação dos Serviços a serem contratados 

Os serviços e suas métricas de desempenho e nível de aderência aos respectivos 
Acordos de Nível de Serviços devem ser objetos de monitoramento contínuo e definido 
processo de reporte aos níveis de Diretoria e Conselho de Administração relativo a 
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tratamento de desvios, temporários ou permanentes e formas de acionamento das 
garantias contratuais e suas formas de exigência de normalização. 

8. Documentos à disposição do Banco 
Central 

 
Devem ficar à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo de cinco anos, conforme 
disposto na Resolução 4.893/2021 BCB.  
 
I - o documento relativo à política de segurança cibernética.  
II - a ata de reunião do conselho de administração ou, na sua inexistência, da diretoria 
da instituição... 
III - o documento relativo ao plano de ação e de resposta a incidentes. 
IV - o relatório anual 
V - a documentação sobre os procedimentos de Contratação de Serviços em nuvem. 
VI - a documentação Contratação de Serviços em nuvem no caso de serviços prestados 
no exterior. 
VII - os contratos relativos à (Contratação de Serviços em nuvem),  
VIII - os dados, os registros e as informações relativas aos mecanismos de 
acompanhamento e de controle de correções de Incidentes de Segurança Cibernética, 
contado o prazo de cinco anos partir da implementação dos citados mecanismos. 

9. Aprovação, divulgação e revisão da 
Política 

9.1.  Aprovação 

Esta Política foi aprovada pela Diretoria, devidamente arquivadas na documentação 
societária da Dibran e disponibilizada às autoridades reguladoras. 

9.2. Publicação e Divulgação 

 Colaboradores: Está disponível no sistema de arquivamento de documentação da 
Dibran em local acessível aos colaboradores e é protegida contra alterações; 

 Prestadores de Serviço e Parceiros: Devem receber formalmente uma cópia 
atualizada e dar ciência do seu conteúdo. 

 Público em geral: Disponível publicação no site da Dibran na internet, tornando 
público seu conteúdo. 

9.3.  Revisão 

É revisada anualmente pela Diretoria Executiva da Dibran mediante proposição do 
Comitê de Riscos e Compliance. Eventuais desvios são reportados periodicamente a 
este mesmo Comitê. 
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