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Segurança da informação
e cibernética do
Conglomerado Safra
O Conglomerado Safra possui uma Política de Segurança Cibernética
disponível no site institucional.
Esse documento estabelece as diretrizes e compromissos
necessários para assegurar os pilares da segurança da
informação no escopo de trabalho com fornecedores
e parceiros comerciais.
Os fornecedores e parceiros comerciais do Conglomerado Safra
devem cumprir o contrato de confidencialidade NDA (Non Disclosure
Agreement) firmado, garantindo a proteção das informações e dados
que tiverem acesso em razão da execução do contrato .

Importante
Saiba mais sobre as Políticas de Segurança Cibernética
clicando AQUI.

3

Cuidados redobrados para a
privacidade de informações
Governos de diversos países, inclusive do Brasil, adotaram regulações
voltadas à privacidade. Essas regulações disciplinam o uso do dados
pessoais pelas empresas e trazem princípios importantes para o uso
dos dados como: transparência, segurança, minimização, necessidade
de adequação.
O Conglomerado Saf ra acredita na importância
desses princípios, portanto, nossos fornecedores
e parceiros comerciais devem seguir as mesmas
diretrizes.

Para lembrar
O Conglomerado Safra possui o Portal da Privacidade,
disponível no site institucional. Saiba como tratar os dados
pessoais. Fique atento a todos os cuidados necessários!
Clique AQUI e saiba mais.
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Crimes cibernéticos
O engenheiro social é um criminoso que utiliza a persuasão para
conseguir informações confidenciais ou conseguir acesso a áreas
restritas. Esse criminoso usa gatilhos mentais como:

Pânico e senso de urgência:

Situações de ganhos ou realizações:

seu cartão foi clonado;

novo iPhone por menos de
R$ 500,00;

sua conta foi bloqueada;

ganhe 1 ano grátis de algum
produto;

pague essa dívida e limpe
seu nome.

dinheiro fácil.

Esses artifícios são somente um pretexto para
obter acesso aos dados das pessoas, pois os
criminosos visam grandes lucros.
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Os crimes cibernéticos mais comuns são cometidos com o objetivo
de proporcionar ganhos financeiros rápidos e se valem da engenharia
social para executá-los. Normalmente, apresentam-se na forma de:
Phishing e Spear Phishing: consistem no envio de
e-mail falso com características que os tornam muito
parecidos com os reais. Esses e-mails normalmente
contêm instruções que conduzem o usuário a baixar
um arquivo infectado ou a responder a uma mensagem
com dados preciosos para o criminoso.
Vishing: uma abreviação de Voice Phishing, é uma
técnica similar à anterior, mas que utiliza o telefone
para obter as informações de que o criminoso precisa.
Normalmente é uma prática acompanhada de
dados fornecidos pela vítima em sites de compras
ou relacionamento.
Smishing: derivado do Phishing que utiliza SMS ou
mensagens por WhatsApp e redes sociais. Passandose por uma mensagem ou empresa legítima, solicita
atualizações de dados pessoais, renovação de token
e o download ou instalação de arquivos.
Impersonation: técnica em que o criminoso se passa
por outra pessoa com o objetivo de obter informações
e ter acesso a lugares e áreas de uso restrito ou a
computadores – como, por exemplo, alguém que se
diz gerente de agência.
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Falhas tecnológicas: exploração de falhas sistêmicas
que permitem ao criminoso injetar dados ou arquivos
nos servidores da vítima. Controles de autenticação
insuficientes, dados sensíveis expostos, configurações
incorretas e uso de componentes inseguros ou
não atualizados caracterizam as principais falhas
tecnológicas.
Considerando todas as possibilidades mencionadas, nossos fornecedores
e parceiros comerciais também ficam expostos e podem ser alvos
diretos de práticas que buscam extrair informações de propriedade
do Conglomerado Safra.
Esse tipo de ataque é
chamado de ataque na
cadeia de suprimentos.
Portanto, buscamos
garantir que esforços
sejam empregados em
todos os níveis para
garantir a proteção da
informação.

Importante
Nossos parceiros e fornecedores devem possuir
um programa de Segurança da Informação, com
treinamentos direcionados aos colaboradores para
evitar que tais técnicas de engenharia social sejam
utilizadas para obter informações do Conglomerado
ou de seus clientes.
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Reportar irregularidades
Fornecedores e parceiros comerciais do Conglomerado devem
reportar sempre que notarem que estão sendo sondados por meio
de engenharia social, mesmo que por canais oficiais.
O ambiente tecnológico de nossos parceiros e
fornecedores deve ser continuamente monitorado,
utilizando ferramentas e técnicas de segurança, a
fim de reduzir riscos cibernéticos.

Dica de segurança
O fornecedor deverá relatar tempestivamente todo
incidente de segurança ou comportamento anormal
relevante que possa estar relacionado à prestação de
serviços do Conglomerado Safra para a área de Segurança da Informação, por meio do envio de e-mail ao
CSIRT (Computer Security Incident Response Team) para
o seguinte endereço eletrônico: csirt@safra.com.br.
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Acesso a informações
Ações devem ser tomadas pelos fornecedores e parceiros para
garantir a segurança no acesso a informações, seja trabalhando
presencialmente, nas dependências do Conglomerado Safra, ou
remotamente. Para isso, fornecemos algumas sugestões:
01

02

Utilize uma senha para cada sistema, respeitando critérios
mínimos de complexidade. A senha deve ser de difícil dedução
e trocada com frequência, utilizando, sempre que possível, um
segundo fator de autenticação.

Seja trabalhando de forma remota ou presencialmente, nossos
parceiros e fornecedores devem sempre garantir a segurança
dos dispositivos utilizados, mantendo o sistema operacional
sempre com todos as atualizações de segurança recomendadas
pelo fabricante e instalando e mantendo atualizados soluções
de segurança como antimalware e firewall.
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03

04

Sempre bloqueie o computador ao se ausentar, inclusive quando
estiver trabalhando de forma remota, mesmo que não haja
mais ninguém no ambiente. Utilizar sempre meios seguros
para troca de informações, evitando, assim, sua interceptação.

Atuando em trabalho remoto, nunca realize ligações ou
conferências a partir de locais públicos, como shoppings e
espaços colaborativos. Criminosos podem fazer uso de trechos
das informações trocadas para uso em ataques sofisticados.
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Não compartilhe equipamentos de trabalho com amigos ou
familiares. Além do acordo de confidencialidade que rege a
prestação de serviços para o Conglomerado, há também o
risco na utilização de sites ou aplicativos maliciosos por parte
de terceiros.
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No trabalho remoto, realize acessos somente a partir de redes
confiáveis, nunca fazendo uso de redes Wi-Fi públicas. Ao fazer
uso de redes domésticas, garanta que as senhas dos dispositivos
de rede, como roteadores Wi-Fi, sejam complexas e de difícil
dedução, e que os equipamentos estejam atualizados.
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Proteção aos ativos de
informação
Nossos parceiros e fornecedores devem estar sempre atentos às boas
práticas no uso dos dados fornecidos pelo Conglomerado, utilizando
métodos seguros para armazenamento e transmissão dos mesmos.
Vamos a algumas dicas:
01

Em hipótese alguma os dados ou informações do Conglomerado
devem ser fotografados.

02

Os navegadores de Internet também precisam de atenção.
Nenhuma senha ou dado de acesso deve ser salvo no navegador
- caso já tenha dados salvos, essas informações deverão ser
removidas.
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03

05

Mantenha sempre atualizado todo o ambiente tecnológico que
armazena, transaciona ou processa dados do Conglomerado
Saf ra ou de seus clientes: sistema operacional, aplicações
instaladas e firmware de hardware.

Muito cuidado com links ou programas baixados da internet,
independentemente do remetente ou da forma como foram
recebidos. Sites ou programas falsos podem ser de dif ícil
detecção, e um simples clique pode comprometer a segurança da
sua empresa e, por consequência, expor dados do Conglomerado
Safra.

Dica de segurança
O Center for Internet Security (CIS) disponibiliza vasto
conteúdo sobre segurança cibernética. Recomendamos
avaliar a adoção de um conjunto de controles de
segurança, como o disponível em CIS Controls, clique
AQUI e conheça.

Reforçamos que todos os ativos de informação do Conglomerado
Safra estão sujeitos a monitoramento, portanto é importante que
parceiros e fornecedores também apliquem os melhores esforços para
o monitoramento do seu ambiente e das aplicações desenvolvidas
para atender ao Conglomerado Safra ou seus clientes.
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Existem diversos materiais publicados por organizações reconhecidas
que permitem ampliar os conhecimentos das melhores práticas em
segurança da informação. Confira a seguir alguns conteúdos que
tratam do assunto e podem ser consumidos livremente:
Portal Fique Esperto [https://fe.seg.br/];
Cartilhas de Segurança para Internet [https://cartilha.cert.br/].
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Segurança no desenvolvimento
de sistemas
Um bom software é aquele que é desenvolvido com critérios de
segurança e qualidade. Sistemas bem desenvolvidos dão menos
problemas, reduzindo riscos de acesso indevido ou de exposição
de informações do Conglomerado.
O Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Sistemas
ou SDLC (System-Development Life Cycle) é uma
metodologia que consiste em um conjunto de etapas a
serem seguidas para operacionalizar o desenvolvimento
de softwares.
Avaliar e corrigir falhas de segurança durante esse
processo costuma sair bem mais barato e efetivo do
que realizar tais correções após a implementação do
sistema.
Esta metodologia considera requisitos de segurança em todas as
etapas, como levantamento de requisitos, design, codificação, testes,
implantação e operação. Um bom exemplo está disponível no site
da Microsoft, clique AQUI e conheça.
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Análise de riscos de terceiros
O Conglomerado Safra resguarda-se ao direito de avaliar o nível de
segurança da informação de nossos fornecedores e parceiros mediante
comunicação antecipada de 30 dias.
Essa avaliação pode ocorrer de forma presencial ou remota, por meio
de controles de segurança ou da realização de testes automatizados
em sistemas e domínios e, ainda, caso necessário, da avaliação de
riscos por consultoria independente.
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