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1 VISÃO GERAL 

1.1 Exigências Gerais 

 

Estas Exigências do Citi para Fornecedores (“Exigências”) detalham algumas das obrigações que os 
Fornecedores devem cumprir ao fazer negócios com o Citi. Algumas Exigências são aplicáveis a todos 
os Fornecedores, enquanto a aplicabilidade de outras Exigências a um Fornecedor específico 
depende dos tipos de produto(s) e serviço(s) que o Fornecedor fornece ao Citi (estes últimos estão 
resumidos na Seção 1.2 abaixo e são indicados no início de cada disposição listada no documento). 
Os termos em letras maiúsculas terão os significados atribuídos a cada um deles neste documento, 
inclusive no Apêndice anexo, a menos que esse significado não seja indicado neste documento, e 
nesse caso eles terão os significados atribuídos a eles no Contrato, conforme definido abaixo. 

Estas Exigências são obrigações contratuais de acordo com os contratos do Fornecedor com o Citi 
(incluindo, entre outros, documentos da transação, por exemplo, ordens de serviço, cronogramas de 
licença) (individualmente “Contrato”) e são adicionais a quaisquer obrigações especificadas em 
qualquer Contrato, quaisquer obrigações de acordo com a Lei Aplicável (conforme o termo é definido 
abaixo), qualquer notificação ao Fornecedor do Citi informando o Fornecedor sobre suas obrigações 
nos termos dessa notificação (individualmente “Notificação”), ou quaisquer exigências adicionais mais 
específicas implementadas pelos negócios ou funções do Citi. As obrigações e exigências mais 
restritivas devem ser aplicadas na medida de qualquer conflito entre qualquer uma das exigências 
anteriores e as Restrições. Os fornecedores devem assumir uma função proativa e consultar o contato 
de negócios principal (ou pessoa designada) do Citi em relação a qualquer dúvida que tenham sobre 
estas exigências, incluindo quaisquer alterações, qualquer isenção solicitada ou qualquer conflito 
percebido neles ou com a Lei Aplicável. 

O não cumprimento destas Exigências ou de quaisquer exigências adicionais especificadas por um 
negócio do Citi com o qual o Fornecedor faz negócios pode resultar na rescisão do Contrato do 
Fornecedor com o Citi. Além disso, violações das Exigências também podem ser violações da lei 
aplicável e podem resultar em danos civis ao Citi (ou terceiros) ou penalidades criminais para o 
Fornecedor. Os Fornecedores não podem usar a conformidade com suas próprias políticas como um 
substituto para sua obrigação de conformidade com quaisquer disposições destas Exigências sem o 
consentimento por escrito do Citi. 
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1.2 Exigências Aplicáveis a Fornecedores Seletivos 

O quadro a seguir lista algumas Exigências que se aplicam a determinados Fornecedores que 
atendem aos critérios de aplicabilidade nele designados. As seções não mencionadas abaixo são 
aplicáveis a TODOS os Fornecedores. 

 

Nº da Seção Título da Seção Aplicabilidade 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

ANTILAVAGEM DE DINHEIRO 

Aplicável a Fornecedores que executam determinados 

serviços relacionados ao cliente (ou seja, integração, 

triagem de conta e triagem de transações) ou a entrega 

de dados/métricas relacionados às atividades 

anteriores; E/OU Fornecedores atuando como 

intermediários em relação a dinheiro ou instrumentos 

financeiros (por exemplo, serviços de captura remota 

de depósitos, courier, carro blindado ou cofre). 

13 GESTÃO DE REGISTROS 
Aplicável a Fornecedores que 
acessam/processam/armazenam Informações do Citi. 

 

 
14 

 

 
SERVIÇOS VOLTADOS AOS CLIENTES 

Aplicáveis a Fornecedores que interagem com qualquer 

indivíduo na qualidade de cliente antigo, atual ou 

potencial do Citi ou de uma parte relacionada (como 

um funcionário ou representante) de tal cliente (cada 

indivíduo, um “Cliente”). 

 
 
 

 
15 

 
 
 

 
CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS 

Aplicável a Fornecedores que estão incluídos no Plano 
de Recuperação da unidade de Negócios do Citi ou se 
o fornecedor hospedar um aplicativo com recursos de 
recuperação (ou seja, Capacidade Numérica de Tempo 
de Recuperação de Tecnologia (TRTC)), que seja usado 
pelo Citi. O Business Activity Owner (BAO) do Citi é 
responsável por comunicar a aplicabilidade e as 
exigências do COB ao Fornecedor. 

 
 
 

 
16 

 
 
 

NORMAS GLOBAIS DE VERIFICAÇÃO DE 

ANTECEDENTES 

Aplicável a Fornecedores cujo pessoal tenha 
acesso aos sistemas/redes do Citi;  
E/OU  
acesso não acompanhado às instalações do Citi (esse 
pessoal será obrigado a ter uma GEID, e estar registrado 
no Sistema de Gestão de Não Funcionários do Citi); 
E/OU Fornecedores que 
acessam/processam/armazenam/gerenciam Informações 
Confidenciais ou de Nível Mais Alto do Citi. 

 
17 

 
DESPESAS 

Aplicáveis a Fornecedores que são 

contratualmente qualificados para reivindicar 

despesas comerciais reembolsáveis. 

 

 
18 

 

 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (IS) 

Aplicável a Fornecedores que 

acessam/processam/gerenciam/armazenam 

Informações do Citi; E/OU Fornecedores responsáveis 

como Host pelos aplicativos que usam a Internet com a 

marca do Citi; E/OU Fornecedores com conectividade 

aos recursos de rede do Citi; E/OU Fornecedores que 

exigem acesso sem acompanhamento às instalações 

do Citi. 19 DIRETRIZES DE LOCAL DE TRABALHO SEGURO 

 
20 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL/APRENDIZADO DE 

MÁQUINA 

Aplicável a Fornecedores que utilizam Inteligência 

Artificial/Aprendizado de Máquina (IA/ML), conforme 

definido pelo Citi em qualquer parte do 

produto/serviço que eles estejam fornecendo. 
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2 OPORTUNIDADES IGUAIS DE EMPREGO/AÇÃO AFIRMATIVA 
 

Como parte de nossos esforços para cumprir as exigências regulatórias de não discriminação e de 

ação afirmativa, o Citi desenvolveu um programa e políticas de Oportunidades Iguais de Emprego e 
Ação Afirmativa que foram concebidos para garantir oportunidades iguais de emprego para todas as 

pessoas qualificadas, independente de raça, cor, religião, sexo, orientação sexual, identidade de 
gênero, nacionalidade, idade, estado civil, informações genéticas, deficiência, status de veterano 

protegido ou qualquer outro motivo proibido por lei. 

 
Isso inclui, entre outros, o seguinte: 

i. Contratação, colocação, transferência, rebaixamento ou promoção 

ii. Recrutamento, publicidade ou solicitação de emprego 

iii. Tratamento durante o emprego 

iv. Taxas de pagamento ou outras formas de remuneração 

v. Seleção para treinamento, incluindo aprendizagem 

vi. Demissão ou rescisão 

Os Fornecedores devem cumprir e fazer com que seu Pessoal cumpra as exigências de todas as 

leis e regulamentos aplicáveis de não discriminação e ação afirmativa, incluindo, entre outros, 

quaisquer leis ou regulamentos que o Citi notifique por escrito ao Fornecedor para que sejam 

cumpridos. 

 
Consulte a Declaração de Política de Oportunidades Iguais de Emprego e Ações Afirmativas 

do Citi nos EUA para obter mais informações, que podem ser encontradas em 

https://www.ecfr.gov/current/title-41/subtitle-B/chapter-60/part-60-300#p-60- 300.44(f)(1)(ii). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ecfr.gov/current/title-41/subtitle-B/chapter-60/part-60-300#p-60-300.44(f)(1)(ii)
https://www.ecfr.gov/current/title-41/subtitle-B/chapter-60/part-60-300#p-60-300.44(f)(1)(ii)
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3 ANTISSUBORNO 
 

O Citi tem políticas, procedimentos e controles internos para cumprir as leis antissuborno e proíbe 

estritamente pagamentos de suborno ou facilitação de qualquer forma. Fornecedores ou quaisquer 

pessoas que atuam em nome do Citi devem conduzir suas atividades de acordo com os mais altos 

padrões de conduta comercial, o que inclui o cumprimento de todas as leis que proíbem suborno, 

corrupção, fraude e declarações falsas, incluindo a Lei de Práticas Corruptas no Exterior(“FCPA”) dos 

EUA, a Lei de Suborno do Reino Unido e suas alterações ou quaisquer leis, normas ou regulamentos 

aplicáveis contra suborno, anticorrupção, fraude ou propina (em conjunto “Leis Antissuborno”). 

 
 

Nenhum Fornecedor, ou qualquer de seus funcionários, operando em nome do Citi, (i) deve ter feito, 

conferido ou oferecido quaisquer pagamentos, benefícios ou vantagens a qualquer Pessoa; (ii) fará, 

conferirá ou oferecerá quaisquer pagamentos, benefícios ou vantagens a qualquer Pessoa; ou (iii) 

recebeu ou aceitou ou receberá ou aceitará qualquer pagamento, benefício ou outra vantagem de 

qualquer Pessoa, em cada caso de violação do Antissuborno. O Fornecedor deve conduzir seus 

negócios em nome do Citi em conformidade com estas Exigências, incluindo esta Seção, conforme 

aplicável. Os Fornecedores também devem manter políticas e procedimentos adequados para garantir 

o seu cumprimento a todas as Leis Antissuborno. 

Para obter uma visão geral do Programa Antissuborno do Citi, acesse Relações com Investidores do 

Citi (em Políticas do Citi, selecione Programa Antissuborno). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.citigroup.com/citi/investor/corporate_governance.html
https://www.citigroup.com/citi/investor/corporate_governance.html
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4 PRESENTE E ENTRETENIMENTO 
 

Os Fornecedores não podem oferecer presentes ou qualquer coisa de valor (incluindo entretenimento) 

aos funcionários do Citi, se isso puder criar um conflito de interesses real ou aparente, comprometer a 
integridade ou julgamento do funcionário ou de outro modo influenciar indevidamente a tomada de 

decisão do funcionário, fazendo ou levando o funcionário a agir de forma contrária às suas funções. 
Sem limitação do acima exposto, presentes em dinheiro ou seu equivalente, incluindo cartões-

presentes, certificados de presentes, presentes monetários e vouchers, não são permitidos em 
nenhuma circunstância, e os Fornecedores não devem dar presentes de negócios não monetários que 

excedam, no total, US$ 100 por pessoa por ano civil a um funcionário do Citi. A aceitação de 
Presentes de Negócios por parte de qualquer funcionário do Citi está sujeita a pré-aprovação de 

acordo com a Norma de Presentes e Entretenimento do Citi e pode estar sujeita aos limites adicionais 
de políticas específicas de negócios, regionais e/ou de pessoas jurídicas do Citi. 

 

Quando um Fornecedor fornece entretenimento de negócios (por exemplo, um convite para uma 

refeição, evento social, esportivo, cultural ou outro evento comparável) a um funcionário do Citi, o 

Fornecedor deve participar do evento e o entretenimento deve ser apropriado, habitual e razoável, não 

suntuoso ou excessivamente frequente e claramente não destinado a influenciar o negócio do Citi. Se 

o Fornecedor não estiver presente no evento, o entretenimento será considerado um presente de 

negócios. 

 
O Fornecedor não pode, em nome do Citi ou supostamente em nome do Citi, presentear ou oferecer 

entretenimento ou qualquer coisa de valor a nenhuma pessoa fora do Citi. 
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5 DIVERSIDADE DE FORNECEDORES E PRINCÍPIOS DE FORNECEDORES 
 

O Citi implementou um Programa de Diversidade de Fornecedores que, entre outras iniciativas, 
incentiva o uso de empresas certificadas como pertencentes a minorias, mulheres, pessoas com 
deficiência ou veteranos como fornecedores e Subcontratados (“Fornecedores Diversos”) na medida 
do possível para auxiliar Fornecedores Diversos no seu crescimento e desenvolvimento no longo 
prazo. Para ajudar o Citi a cumprir essas metas, o Fornecedor, de acordo com suas outras obrigações 
aqui e na medida em que estiver usando Subcontratados ou de outra forma comprando bens ou 
serviços em conexão com o cumprimento pelo Fornecedor de suas obrigações sob este Contrato, 
envidará esforços de boa-fé para alocar não menos de quinze por cento (15%) do valor que o 
Fornecedor está gastando com relação a seus Subcontratados em bens e serviços provenientes de 
Fornecedores Diversos. O Fornecedor enviará ao Citi informações relacionadas às despesas do 
Fornecedor, diretas ou indiretas, com Fornecedores Diversos, preenchendo um “Formulário de Nível 2 
do Perfil de Diversidade” (que o Citi pode fornecer trimestralmente), e enviando o formulário 
preenchido ao Citi no prazo de quatorze (14) dias corridos após o mais tardio dos itens a seguir: 

 

i. fechamento do trimestre durante o qual o Citi envia um Formulário de Nível 2 do Perfil de 
Diversidade ao Fornecedor, ou 

ii. data em que o Fornecedor recebe um Formulário de Nível 2 do Perfil de Diversidade do Citi. 
 

O Citi manterá e tratará todos os Formulários de Nível 2 de Perfil de Diversidade de acordo com as 
obrigações de confidencialidade do Citi, conforme estabelecido no Apêndice E. O Fornecedor enviará 
todos os Formulários de Nível 2 de Perfil de Diversidade preenchidos à atenção do Citigroup Supplier 
Diversity Program, 388 Greenwich Street, 19th Floor, New York, NY 10013, attention Director, Supplier 
Diversity Program. 

 

Informações adicionais estão disponíveis no site Fazendo Negócios com o Citi, que descreve as 

expectativas adicionais do Citi para fornecedores: 

 

Declaração de Princípios do Fornecedor do Citi  

Estratégia de Progresso Sustentável do Citi 

Estrutura da Política Ambiental e Social  

Declaração de Direitos Humanos do Citi 

https://www.citigroup.com/citi/suppliers/
https://www.citigroup.com/citi/suppliers/
https://www.citigroup.com/citi/suppliers/data/sup_principles.pdf
https://www.citigroup.com/citi/sustainability/strategy.htm
https://www.citigroup.com/citi/sustainability/data/Environmental-and-Social-Policy-Framework.pdf
https://www.citigroup.com/citi/citizen/data/citi_statement_on_human_rights.pdf
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6 PROIBIÇÃO CONTRA A ESCRAVIDÃO MODERNA 

O Citi está comprometido a implementar sistemas e controles destinados a identificar e abordar o risco 
de que a escravidão moderna e o tráfico humano possam ocorrer na organização ou em qualquer uma 

de suas cadeias de suprimentos. Todos os Fornecedores do Citi devem aderir às Exigências 
estabelecidas abaixo e desenvolver políticas e procedimentos eficazes em toda a empresa para 

identificar e abordar o risco de escravidão moderna e tráfico humano em suas próprias operações e 

cadeias de suprimentos. Os Fornecedores são obrigados a preencher o Questionário de 
Responsabilidade Corporativa do Citi a pedido do Citi para permitir que o Citi avalie a exposição ao 

risco e as possíveis etapas de mitigação, principalmente para fornecedores em setores e geografias de 
alto risco. 

 

6.1 Prevenção de Trabalho Infantil. O Fornecedor não deve empregar mão de obra infantil. O termo 
“infantil” refere-se a qualquer pessoa com idade inferior a 15 anos (ou 14 onde a lei do país o 
permita), ou abaixo da idade para completar a escolaridade obrigatória ou inferior à idade mínima 
para trabalhar no país, aquela que for a idade mais jovem. Sujeito à proibição imperativa da 
utilização do trabalho infantil, se trabalhadores com menos de 18 anos forem empregados, será 
dada especial atenção às funções que eles desempenham e às condições em que devem 
trabalhar para assegurar que não venham a sofrer danos físicos, mentais ou outros como um 
resultado direto ou indireto de seu trabalho ou condições de trabalho. 

6.2 Emprego Escolhido Livremente. O Fornecedor deve garantir que os trabalhadores não sejam 
forçados, coagidos mental ou fisicamente, presos, escravizados, submetidos a trabalho prisional 
involuntário, traficados como escravos ou submetidos a trabalho compulsório de qualquer forma, 
incluindo horas extras forçadas. Todos os trabalhos devem ser realizados voluntariamente. 
Obrigações do Fornecedor neste instrumento incluem, entre outros, garantir o seguinte: 

 
i. Contratos, Salários e Horário de Trabalho: os trabalhadores devem ter os seus termos 

de emprego ou engajamento descritos em um documento que seja facilmente 
compreensível para os mesmos e que estabeleça claramente os seus direitos e 
obrigações. Este documento escrito deve incluir, entre outros, termos transparentes no 
que se refere a salários, horas extras, períodos de pagamento, horas de trabalho e 
direitos relativos a intervalos de descanso e férias. Esses termos escritos devem ser 
fornecidos ao trabalhador antes do início do trabalho, devem ser honrados pelo 
empregador e devem atender aos padrões da indústria e às exigências mínimas das leis 
e acordos coletivos aplicáveis no local onde o trabalho é realizado. 

ii. Direito de Rescindir Livremente o Trabalho: os trabalhadores devem ter o direito de 

rescindir livremente o seu trabalho, conforme adequado, após um prazo razoável de 

notificação, em conformidade com as leis e convenções coletivas aplicáveis e sem a 

imposição de sanções impróprias. 

iii. Tratamento Desumano: os trabalhadores, suas famílias e os que estão intimamente 

ligados a eles não devem ser submetidos a tratamento rude ou desumano, incluindo, 

entre outros, punição física, violência ou coerção física, psicológica ou sexual, abuso 

verbal, assédio ou intimidação. Trabalhadores migrantes, suas famílias e as pessoas que 

estão intimamente ligadas a eles não devem ser objeto de discriminação em razão de sua 

nacionalidade. 
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iv. Salários, Benefícios e Horário de Trabalho: a remuneração deve cumprir todas as leis 

salariais aplicáveis, incluindo aquelas relativas a salário mínimo, horas extras e benefícios 

exigidos legalmente. Os funcionários devem ganhar salários justos, conforme 

determinado pela legislação local aplicável. As semanas de trabalho não devem exceder 

o tempo máximo definido pela legislação local. 

v. Sem Confisco de Documentos de Identidade: os trabalhadores não devem ter sua 
identidade ou autorizações de viagem, passaportes ou outros documentos oficiais ou 

quaisquer outros itens valiosos confiscados ou retidos como condição de emprego, e a 

retenção de propriedade não deve ser usada, direta ou indiretamente, para restringir as 
liberdades dos trabalhadores ou para criar escravidão no local de trabalho. 

vi. Sem Taxas de Recrutamento ou Servidão por Dívida: taxas ou custos associados ao 
recrutamento de trabalhadores (incluindo, entre outros, taxas relacionadas a vistos de 

trabalho, despesas de viagem e custos de processamento de documentos) não devem 
ser cobrados dos trabalhadores, seja direta ou indiretamente. Da mesma forma, os 

trabalhadores não serão obrigados a fazer pagamentos que tenham a intenção ou o efeito 
de criar escravidão no local de trabalho, incluindo o pagamento de seguros, ou ser 

obrigados a reembolsar a dívida por meio do trabalho. Se for determinado que taxas ou 
custos foram cobrados dos trabalhadores relacionados ao processo de recrutamento ou 

incorridos durante o curso do emprego, o Fornecedor deve tentar obter reembolso desses 

custos. Sempre que for necessário recrutar trabalhadores contratados por intermédio de 
terceiros, como uma agência de emprego, só serão contratadas agências de emprego 

bem conceituadas. Quando os trabalhadores forem contratados para serem empregados 
diretamente, apenas agências de recrutamento bem conceituadas devem ser 

contratadas. 

vii. Liberdade de Movimento: os trabalhadores devem ser livres para circular sem restrições 

desproporcionais e não devem ser confinados fisicamente ao local de trabalho ou a 

outros locais controlados por empregadores (p. ex., blocos de acomodação). O 

alojamento em locais controlados pelo empregador não deve ser imposto aos 

trabalhadores, exceto quando for necessário devido à localização ou natureza do trabalho 

sendo executado. 

viii. Reclamações sem retaliação: os trabalhadores devem ser livres para apresentar 

reclamações aos seus empregadores sobre o tratamento que o empregador lhes dá e os 

trabalhadores não devem sofrer prejuízos, represálias ou vitimização por ter apresentado 

uma queixa. 
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7 PESSOAL DO FORNECEDOR 
 

7.1 Treinamento, Designação, Redesignação e Gestão de Pessoal do Fornecedor. O Fornecedor 
usará um número adequado de indivíduos com treinamento, educação, experiência e habilidade 
adequados para executar os Serviços da maneira mais eficaz, consistente com qualquer Contrato 
e comprovará as qualificações desses indivíduos mediante solicitação. Após a designação de 
Pessoal a um Projeto, o Fornecedor não redesignará ou utilizará qualquer Pessoal para outros 
assuntos que reduzam sua disponibilidade para trabalhar no Projeto sem o consentimento prévio 
por escrito do Citi e geralmente designará o Pessoal em Projetos de uma maneira que minimize 
interrupções devido à necessidade de reorientação. O Fornecedor garantirá que seu pessoal não 
se fará passar por funcionário ou agente do Citi, nem esperará ser tratado como funcionário do Citi 
para nenhuma finalidade, incluindo alegações de direito a benefícios indiretos fornecidos pelo Citi 
ou para renda por invalidez, impostos ou benefícios de previdência social, imposto Federal de 
desemprego, benefícios de seguro desemprego Estadual ou imposto Federal retido na fonte. O 
Fornecedor é o único responsável por todas as responsabilidades relacionadas ao empregador 
quanto ao seu Pessoal, incluindo, entre outros, manter todas as coberturas exigidas, preencher 
todas as declarações fiscais aplicáveis e fazer todos os pagamentos e depósitos de impostos 
necessários de maneira consistente com o status do Fornecedor como um Contratante 
independente. 

 

7.2 Substituição do Pessoal do Fornecedor. O Fornecedor removerá e substituirá qualquer Pessoal 
designado pelo Fornecedor a um Projeto se o Citi notificar o Fornecedor de que essa pessoa é 
inaceitável para o Citi por qualquer outro motivo que não discriminatório. O Fornecedor concorda 
ainda em remover e substituir qualquer Pessoal designado a um Projeto e impedi-lo de fornecer 
Serviços ao Citi (ou de qualquer responsabilidade com relação à entrega ou supervisão dos 
Serviços) imediatamente quando não puder ou não quiser fornecer os Serviços de forma oportuna 
e profissional. 

 

7.3 Políticas de Pessoal do Fornecedor. O Fornecedor declara, garante e concorda que mantém e 
administra efetivamente políticas e procedimentos abrangentes para qualificar seu Pessoal que é 
pessoa física e está designado para fornecer Serviços no local ao Citi, e que essas políticas e 
procedimentos incluem verificação de autorização de trabalho, verificação de antecedentes 
profissionais e condenações criminais, conforme estabelecido neste documento, e exames 
toxicológicos antes da contratação, tudo na medida permitida pela Lei Aplicável e qualquer acordo 
coletivo de trabalho aplicável. Sem limitar a generalidade do exposto, o Fornecedor também 
declara, garante e concorda que possui controles e procedimentos para garantir a total 
conformidade do Fornecedor com toda a Lei Aplicável relacionada à imigração, incluindo a 
validação de que todo o Pessoal do Fornecedor designado ao Citi está autorizado a trabalhar 
durante toda a designação em total conformidade com toda a Lei Aplicável relacionada à 
imigração. Mediante solicitação, o Fornecedor fornecerá imediatamente ao Citi uma prova por 
escrito de autorização de trabalho para todo e qualquer Pessoal do Fornecedor designado ao Citi 
e sua conformidade com a Lei Aplicável relacionada à imigração e substituirá qualquer Pessoal 
que não tenha autorização de trabalho consistente com a Lei Aplicável por funcionários substitutos 
devidamente qualificados, incluindo o fornecimento de todo o treinamento e orientação 
necessários para garantir a prestação oportuna e eficaz dos Serviços, em cada caso, sem custo 
adicional. 
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8 GESTÃO DE FRAUDE 

 

8.1 Em conexão com os esforços do Citi para identificar e mitigar o risco de fraude (“Gestão de 
Fraudes”). Todos os Fornecedores devem: 

i. Cooperar com qualquer investigação do Citi em relação à suspeita ou alegação de roubo, 

fraude ou outra atividade criminal ou delito potencial e processar qualquer comportamento 

fraudulento ou criminal em toda a extensão permitida por lei; 

ii. Garantir comunicação oportuna e encaminhamento de qualquer evento de fraude 

potencial ao Citi. Isso inclui, entre outros, tentativa, suspeita, alegação ou ocorrência real 

de roubo, fraude (por exemplo, enviar intencionalmente informações falsas, imprecisas ou 

equivocadas sobre o Fornecedor, esquemas de faturamento, desaparecimento de fundos 

e valores mobiliários etc.), atividade criminal ou delito envolvendo o Citi, um funcionário 

do Citi, um Fornecedor ou agente do Citi ou um não funcionário do Citi (por exemplo, 

funcionários e contratados temporários); 

iii. Permitir monitoramento e supervisão pelo Citi e seus representantes e apoiar 

investigações conduzidas pelo Citi e Agências de Aplicação da Lei relativas a atividades 

fraudulentas potenciais envolvendo esse Fornecedor; 

iv. Informar, em tempo hábil, qualquer conflito de interesses (incluindo conflitos de interesses 

entre Fornecedores/Funcionários do Fornecedor e/ou Funcionários do Citi) de que os 

Fornecedores tenham conhecimento; e 

v. Apoiar os processos de prevenção de fraudes do Citi durante a configuração ou 

atualização da conta bancária de um fornecedor no sistema de pagamento de 

Fornecedores do Citi. 

 

8.2 Além disso, os Fornecedores que fornecem serviços que são inerentemente mais expostos ao 
risco de fraude são obrigados a: 

i. Documentar e seguir um Programa de Gestão de Risco de Fraude que identifique os 

riscos de fraude relevantes para os serviços que prestam ao Citi e os controles e 

procedimentos implementados para reduzir esses riscos; 

ii. Completar o treinamento de conscientização sobre fraude (no prazo de 90 dias corridos 

da contratação e anualmente depois disso) e treinar o pessoal sobre elementos 

específicos de risco de fraude que estão relacionados com os serviços específicos 

prestados ao Citi; e 

iii. Monitorar casos de tentativa de fraude e manter controles eficazes para reduzir o risco de 

fraude nos serviços que prestam ao Citi, documentar procedimentos para controles e 

testar continuamente a eficácia dos controles, reportando as deficiências ao Business 

Activity Owner (BAO). 

 
8.3 Fornecedores com risco de fraude inerente mais alto incluem, entre outros, aqueles que: 

i. têm acesso a dados classificados como Confidenciais ou acima (quando não estiverem 

sob controle ou supervisão direta do Citi), que podem ser usados para possibilitar fraude, 

como acesso a contas internas, transações financeiras, transações em dinheiro. 

ii. têm conectividade a redes/sistemas do Citi; e 
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iii. fornecem, apoiam ou têm acesso a serviços e recursos que podem ser visados para 

cometer ou habilitar fraude, incluindo: 

 
a. Identificação, integração ou solicitações de processamento de novos clientes; 

b. Atividades de Pagamento/Transferência de Fundos do Citi ou do Cliente e/ou 
autenticação de acesso dos clientes do Citi a esses serviços; 

c. Fazer, verificar ou completar alterações em dados do Citi ou de clientes do Citi (por 
exemplo, dados demográficos); 

d. Fornecimento, manutenção ou autorização de instrumentos transacionais (por 
exemplo, cartões de débito/crédito, carteiras eletrônicas, talões de cheques etc.); 

e. Provisão ou suporte de atividades de gestão de fraude operacional ao Citi, 
relativamente à prevenção detecção ou resposta a eventos de fraude; 

f. Fornecimento de acesso físico a dinheiro, instrumentos financeiros e ativos/bens 
físicos; 

g. Acesso sem escolta ou fora do horário de funcionamento nas instalações do Citi; 

h. Demonstrações Financeiras: atividades contábeis, como lançar entradas no GL/SL; 

i. Ganhar e gastar Recompensas por atividades incentivadas. 

 

9 INTERAÇÃO COM A MÍDIA E APARIÇÕES PÚBLICAS 
 

O Departamento Global de Assuntos Públicos (Global Public Affairs) do Citi é o único departamento 

autorizado a emitir comunicados à imprensa ou declarações públicas em nome do Citi. Os 
Fornecedores não podem emitir qualquer comunicado de imprensa que, direta ou indiretamente, 

identifique o Citi, qualquer Contrato ou arranjo entre um fornecedor e o Citi ou qualquer produto ou 
serviço adquirido de um Fornecedor pelo Citi. Os Fornecedores não podem consentir ou se envolver 

em qualquer atividade de relações públicas relacionada ao Citi com Clientes, funcionários do Citi, 
outros Fornecedores do Citi, outros clientes de Fornecedores ou quaisquer outros terceiros sem a 

aprovação prévia por escrito de seu respectivo contato de negócios principal do Citi. 

 
Os Fornecedores não podem publicar qualquer material por escrito ou em formato eletrônico (incluindo 

livros, artigos, podcasts, webcasts, blogs, publicações em sites, fotos, vídeos, mídia social ou outras 

mídias), conduzir ou fazer discursos, dar entrevistas ou fazer aparições públicas que mencionem o 

Citi, as operações, Clientes, produtos ou serviços do Citi sem a aprovação prévia por escrito de seu 

respectivo contato de negócios principal do Citi e o diretor sênior de assuntos públicos regional ou do 

país. 

Estando ou não em conexão com a provisão de serviços ou produtos do Citi, os Fornecedores não 

podem usar símbolos exclusivos, marcas registradas, marcas de serviço, nomes comerciais, logotipos, 

símbolos ou nomes de marcas, sem, em cada caso, garantir o consentimento prévio por escrito do Citi. 
Os Fornecedores não podem usar o nome, logotipo ou marcas registradas, instalações ou 

relacionamentos do Citi para benefício ou para trabalho fora do Citi (incluindo timbre ou sites pessoais, 
blogs ou outros sites de redes sociais). Além disso, os Fornecedores não podem fazer qualquer uso do 

nome, instalações ou relacionamentos para fins de caridade ou pro bono. 
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10 COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS ESCRITAS 

Ao interagir com o pessoal do Citi, ou no desempenho de suas obrigações para ou em nome do Citi, 
os fornecedores têm permissão para usar apenas os Equipamentos, Sistemas e Serviços de 

Comunicação Eletrônica fornecidos, sancionados ou aprovados pelo Citi. Canais de Comércio 

Eletrônico novos, expandidos ou modificados do Citi, seja como uma ferramenta independente ou 
integrados em uma plataforma mais ampla, fornecidos pelo Citi ou de terceiros, devem ser aprovados 

de acordo com as Exigências do Citi aplicáveis, aqui contidas, ou das quais o Fornecedor for notificado 
por escrito por seu BAO. É proibido falar sobre os negócios do Citi com o pessoal do Citi em 

plataformas de mensagens não aprovadas pelo Citi, como WhatsApp, WeChat e qualquer outra 
plataforma eletrônica interativa. 

 
Além disso, os Fornecedores não devem ter expectativas de privacidade em relação às Comunicações 

Eletrônicas escritas criadas, descobertas, usadas, acessadas, baixadas, armazenadas, transmitidas, 

recebidas ou excluídas por meio de Equipamentos, Sistemas e Serviços de Comunicação fornecidos 

pelo Citi. O Citi pode monitorar Equipamentos, Sistemas e Serviços de Comunicações Eletrônicas e 

Comunicações Eletrônicas. Essas Comunicações Eletrônicas são propriedade do Citi e podem ser 

mantidas de acordo com as exigências de retenção de registros aplicáveis (sujeito à legislação e 

regulamentação local). 

 
 

11 ATIVIDADES E CONTRIBUIÇÕES POLÍTICAS 

Diversas leis – como as de financiamento de campanhas, presentes e entretenimento, lobby legislativo 

e regulatório, compras, pay-to-play (P2P) e valores mobiliários –, regulam as atividades políticas, 
incluindo exigências de divulgação, do Citi e de seus Fornecedores. É proibida qualquer atividade 

política dos Fornecedores que não esteja em conformidade com as políticas, normas ou leis relevantes 
do Citi. 

A atividade política inclui, entre outros: 

i. fazer contribuições políticas corporativas ou pessoais, solicitar contribuições políticas, 

usar fundos ou recursos da empresa (como instalações, equipamentos, software ou 

pessoal) ou oferecer serviços pessoais como voluntário durante o horário da empresa em 

nome de um candidato concorrendo a um cargo público, um comitê de partido político ou 

um comitê político; 

ii. fazer lobby ou contatar autoridades públicas, seja diretamente ou por intermédio de 

terceiros, incluindo tentativas de influenciar a legislação e, dependendo da jurisdição, 

podem incluir tentativas de influenciar as autoridades regulamentadoras ou a concessão 

de contratos governamentais; ou 

iii.  buscar, aceitar ou ocupar qualquer cargo político associado a um governo, incluindo 

qualquer conselho governamental, comissão ou outra organização similar. 

 
Nenhuma atividade política pode ser realizada ou conduzida por qualquer fornecedor em nome do (ou 

supostamente em nome do) Citi sem autorização prévia por escrito do Controle de Operações Globais 

(ggacontrol@citi.com) de Assuntos Governamentais Globais do Citi. Embora o Citi possa pagar uma 

tarifa e/ou reembolsar os custos diretos dos serviços contratados e permitidos de atividade política
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Aplicável a Fornecedores que executam determinados serviços relacionados ao cliente (ou seja, integração, triagem 

de conta e triagem de transações) ou a entrega de dados/métricas relacionados às atividades anteriores; E/OU 

atuando como intermediários em relação a dinheiro ou instrumentos financeiros (por exemplo, serviços de captura 

remota de depósitos, courier, carro blindado ou cofre). 

 
 

 
fornecidos pelo Fornecedor, como lobby, o Citi não reembolsará Fornecedores ou qualquer um de seus 

funcionários por contribuições políticas pessoais ou corporativas de qualquer tipo. 

 

 

12 ANTILAVAGEM DE DINHEIRO (“AML”) 

 

 

12.1 Obrigações Relacionadas à AML: 

i. Manter e cumprir os processos e procedimentos do Citi, projetados para atender às 

exigências das leis aplicáveis, incluindo (i) a Lei Gramm-Leach-Bliley e os regulamentos 

promulgados em seu âmbito; (ii) A Lei PATRIOTA dos EUA e os regulamentos 

promulgados em seu âmbito; (iii) qualquer lei ou regulamento que trata de lavagem de 

dinheiro; e (iv) qualquer lei ou regulamento relacionado a sanções econômicas. Essas 

políticas e procedimentos abordarão as funções e responsabilidades em procedimentos 

antilavagem de dinheiro, incluindo as exigências para informar imediatamente qualquer 

atividade observada que pareça incomum ou potencialmente incomum relacionada à 

entrada de caixa; e 

ii. Garantir que os Funcionários que prestam os Serviços para o Citi recebam treinamento 

anual em relação às funções e responsabilidades em procedimentos antilavagem de 

dinheiro, incluindo as exigências para informar imediatamente qualquer atividade 

observada que pareça incomum ou potencialmente incomum relacionada à entrada de 

caixa. O treinamento pode incluir componentes como: 

a. Relatório e encaminhamento de atividades suspeitas 

b. Um programa “Know Your Customer”, incluindo um Programa de Identificação do 
Cliente, verificação de sanções e nome, auditoria do cliente e auditoria 
aprimorada 

c. Monitoramento de transações 

d. Relatórios/métricas periódicos, incluindo relatório de alterações legais e 
regulatórias e alterações relevantes ao programa AML 

e. Testes e controles de eficácia do programa AML, incluindo visitas ao local. 

iii. Cumprir quaisquer disposições do Contrato que definam qualquer programa AML que 

deva ser instituído pelo Fornecedor. 

iv. Informar imediatamente o Citi, por escrito, sobre qualquer suspeita de violação da lei, 

incluindo qualquer atividade observada que pareça incomum ou potencialmente incomum 

relacionada à entrada de caixa relacionada ao Citi ou a seus clientes. 

v. Cumprir todas as leis e regulamentos tributários aplicáveis nos países onde operam. Sob 

nenhuma circunstância os fornecedores devem se envolver em evasão fiscal deliberada 

ou facilitar essa evasão em nome de terceiros, o que pode incluir atividades que ajudem a 

evitar o pagamento de impostos devidos e a pagar ou ocultar informações das 

autoridades fiscais. Sendo assim, os Fornecedores devem adotar procedimentos de  
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Aplicáveis a Fornecedores que acessam/processam/armazenam Informações do Citi. 

 
 

 
prevenção razoáveis relacionados à sonegação de impostos e informar imediatamente ao 

Citi por escrito quaisquer violações ou suspeitas de violações relacionadas ao Citi. 

 
12.2 Os Fornecedores também devem manter políticas e procedimentos internos adequados para 

cumprir todas as leis e regulamentos de AML já existentes ou que venham a entrar em vigor no 
futuro. 

 

13 GESTÃO DE REGISTROS 
 

 

O Citi exige que todos os Fornecedores com custódia de informações do Citi trabalhem com seu 
Business Activity Owner (“BAO”) ou contato de negócios principal do Citi para (i) identificar e 

classificar as informações, como Registros ou Transitórias para fins de gestão de registros do Citi, (ii) 
classificar Registros de acordo com o Catálogo de Registros Mestre (Master Record Catalogue, 

“MRC”) do Citi, (iii) reter informações com base nas exigências de retenção e (iv) quando não houver 
indicação para Reter Registros, descartar as Informações adequadamente no final do Ciclo de Vida 

das Informações. 

O fornecedor deve trabalhar com o contato de negócios principal do Citi ou BAO para garantir que o 

Inventário de Registro identifique e classifique registros de acordo com os códigos de registro do Citi 
no MRC e que seja atualizado pelo menos anualmente. O Fornecedor tem a obrigação de cumprir as 

exigências de Gestão de Registros comunicadas pelo BAO. Os registros e informações que cumpriram 
a obrigação de retenção listada no MRC e que não estão sujeitos à Retenção de Registro devem ser 

descartados no prazo de um ano após se tornarem qualificados para disposição. Os registros sujeitos 
ao Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) devem ser descartados no prazo de 6 meses 

após se tornarem qualificados para descarte, a menos que estejam sujeitos à Retenção de Registro. O 
Fornecedor deve suspender a destruição ou alteração de informações do Citi quando for notificado de 

uma Retenção de Registros. As Informações Transitórias devem ser destruídas não mais de dois anos 
após seu último uso, a não ser que não estejam sujeitas a uma Retenção. O Fornecedor deve verificar 

com o contato comercial principal do Citi ou com o BAO em caso de incerteza. 

Os fornecedores que mantêm documentos em nome do Citi são responsáveis por preservar (“manter”), 
coletar e produzir todas as informações que sejam consideradas relevantes para um processo legal ou 

outro dentro do prazo exigido, conforme solicitado pelo BAO. 

Os Fornecedores não devem descartar Informações do Citi, independentemente de sua classificação 

(por exemplo, Confidencial, não Confidencial) sem a aprovação do contato de negócios principal do 

Citi ou BAO, o que deve incluir uma confirmação de que nenhuma Retenção de Registros ativa se 

aplica às Informações prestes a serem destruídas. As exigências de Gestão de Registros e de 
retenção e todas as exigências de manuseio de informações devem sobreviver ao término ou 

vencimento do Contrato, salvo acordo expresso em contrário. 

Os Fornecedores devem manter documentação listando todo o Pessoal do Fornecedor responsável 

por supervisionar a gestão de Informações do Citi sob custódia do Fornecedor e realizar reuniões 
periódicas com seu contato de negócios principal do Citi ou Diretor de Gestão de Registros (Records 

Management Officer) para revisar e atualizar nomes de contatos, detalhes de procedimentos, funções 
e responsabilidades e o Inventário de Registros do Fornecedor. 
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Aplicável ao Fornecedor que interage com qualquer indivíduo na qualidade de cliente antigo, atual ou potencial 

do Citi ou de uma parte relacionada (como um funcionário ou representante) de tal cliente (cada indivíduo, um 

“Cliente”). 

 
 

14 SERVIÇOS VOLTADOS PARA O CLIENTE 

 
 

14.1 Horário de Trabalho. O Fornecedor deve instruir e envidar esforços razoáveis para garantir que 
os funcionários que trabalham nas instalações do Citi não tentem obter acesso às instalações do 
Citi fora do horário normal de trabalho (ou em feriados programados) para essas instalações e 
cooperar, e cumprir as instruções relacionadas à segurança do Pessoal do Citi.” 

 

14.2 Políticas e Procedimentos. Somente em relação aos Serviços Voltados para o Cliente: O 
Fornecedor reconhece e concorda que seu compromisso sob qualquer Contrato de que seus 
funcionários trabalhando nas instalações do Citi cumpram as políticas e procedimentos do local de 
trabalho do Citi inclui a conformidade com os procedimentos de segurança física e outras medidas 
de segurança do Citi e suas afiliadas. O Citi envidará esforços razoáveis para manter o 
Fornecedor informado sobre todos os procedimentos de segurança física e outras medidas de 
segurança. O Citi terá o poder de emitir, ativar, confiscar e desativar cartões de identificação, 
chaves ou outros dispositivos de segurança para ou do Pessoal do Fornecedor trabalhando nas 
instalações do Citi; desde que a condução dessas ações pelo Citi não seja considerada como uma 
relação de emprego entre o Citi e esse Pessoal. 

 

14.3 Plano de Recuperação de Desastres. O Fornecedor manterá um plano de contingência (um 
“Plano de Recuperação de Desastres”) para a continuidade dos negócios (e fornecerá evidências 
de seus testes atuais e periódicos, se solicitado pelo Citi) para que, apesar de qualquer 
interrupção na capacidade do Fornecedor para fornecer os Serviços ou realizar suas outras 
obrigações aqui contidas de qualquer local específico ou por meio dos esforços de qualquer 
indivíduo em particular, o Fornecedor poderá prontamente fornecer os Serviços e cumprir suas 
obrigações a partir de um local alternativo ou com Pessoal substituto. Uma cópia do Plano de 
Recuperação de Desastres deve ser fornecida ao Citi no prazo de dez (10) dias corridos a partir 
da Data Efetiva de cada Ordem de Serviço celebrada entre o Citi e o Fornecedor para Serviços de 
Atendimento ao Cliente e, posteriormente, anualmente, enquanto cada Ordem de Serviço estiver 
em vigor. O Fornecedor fornecerá ao Citi quaisquer instruções ou outras informações necessárias 
para que o Citi continue a receber Serviços do Fornecedor em circunstâncias em que o 
Fornecedor tenha que invocar seu Plano de Recuperação de Desastres. O Fornecedor declara, 
garante e concorda que seu plano de recuperação de desastres incluirá, no mínimo: 

i. manutenção pelo Fornecedor de um local secundário de recuperação de desastres 

separado dos locais do Serviço, o armazenamento de mídia de backup em um local 

separado dos locais do Serviço, o uso de linhas e servidores de comunicação 

redundantes etc. 

ii. procedimentos para backup/restauração da operação e aplicação dos Serviços, incluindo 

um plano detalhado e documentado para responder a uma interrupção prolongada nos 

Serviços causada por falha de energia, falha do sistema, desastre natural ou outras 

circunstâncias imprevistas que incluam processos e procedimentos para retomar as 

operações no prazo mutuamente acordado; 

iii. procedimentos para a proteção de todo o Conteúdo; 
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iv. procedimentos e quaisquer acordos de terceiros para equipamentos de substituição (por 

exemplo, equipamentos de computador), e 

v. procedimentos para quaisquer instalações de produção fora do local. Além disso, o plano 

de Recuperação de Desastres do Fornecedor estabelecerá que: 

a. O Fornecedor notificará o Citi por escrito no prazo de duas (2) horas de qualquer 
desastre que possa afetar negativamente os Serviços; 

b. O Fornecedor fornecerá ao Citi, no prazo de 24 horas do referido aviso, um plano 
para continuar a fornecer os Serviços em uma instalação de processamento 
alternativa, e 

c. os Serviços devem estar totalmente operacionais no prazo de 48 horas a partir 
do aviso inicial. O Fornecedor concorda, mediante solicitação, em divulgar as 
informações necessárias para permitir que o Citi desenvolva um plano de 
recuperação de desastres e um plano de continuidade de negócios, que 
funcionará em conjunto com o plano de recuperação de desastres e o plano de 
continuidade de negócios do Fornecedor. O Fornecedor concorda em testar 
anualmente seu plano de recuperação de desastres e, mediante solicitação, 
fornecer um relatório por escrito dos resultados do teste de recuperação de 
desastres ao Citi. No caso de partes das instalações do Fornecedor ficarem 
inoperantes, o Fornecedor tratará o Citi de forma não menos favorável do que o 
Fornecedor trata seus outros clientes comerciais. O Fornecedor garantirá que 
qualquer Subcontratado do Fornecedor mantenha um Plano de Recuperação de 
Desastres e processos e controles relacionados que sejam totalmente 
consistentes com as disposições e exigências desta Seção. 

 
14.4 Certificado de Auditoria. O Fornecedor reconhece que o Citi e suas Afiliadas são obrigados a 

realizar auditorias regulares de seus fornecedores que realizam Serviços de Atendimento ao 
Cliente por meio de um questionário/certificado anual (o “Certificado de Auditoria”) que aborda: 

i. Licenças comerciais do fornecedor (incluindo artigos de incorporação, certificados de 

regularidade e quaisquer licenças necessárias aplicáveis), 

ii. Conformidade do Fornecedor com a Lei Aplicável, 

iii. Cobertura do seguro, 

iv. Habilidades, qualificações e experiência 

v. Capacidade do Fornecedor (incluindo níveis de equipe e equilíbrio de carga de trabalho), 

vi. Processos de negócios relevantes, 

vii. Práticas de remuneração, 

viii. Viabilidade financeira e risco da outra parte, 

ix. Risco de reputação (reclamações/litígios pendentes), 

x. Políticas e práticas voltadas para o cliente, 

xi. Referências do Fornecedor, 

xii. relacionamento dos diretores, 

xiii. confiança em subcontratados, contratados ou fornecedores terceirizados, 

xiv. revisão do programa de treinamento, 

xv. plano de continuidade de negócios, 

xvi. resultados de auditoria de qualidade e conformidade com quaisquer compromissos de 

nível de serviço aplicáveis, e 

xvii. gestão e armazenamento de documentos. 
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O Fornecedor, periodicamente, fornecerá ao Citi quaisquer outras informações ou documentos 

que o Citi possa solicitar para garantir a conformidade com (i) qualquer Contrato, (ii) as políticas 

corporativas do Citi e (iii) exigências regulamentares aplicáveis ao Citi e ao Fornecedor. 

14.5 Segurança. Se quaisquer Informações Confidenciais forem mantidas ou armazenadas de 
qualquer forma em um site ou sistema acessível pela Web, o Fornecedor divulgará ao Citi, e essa 
divulgação pode ser incluída na descrição dos Serviços. Se o Fornecedor mantiver ou armazenar 
Informações Confidenciais do Citi conforme contemplado acima, o Fornecedor: 

i. fará com que uma auditoria SSAE 16 (ou qualquer orientação oficial sucessora para 

relatórios sobre organizações de serviços) seja realizada uma vez por ano durante a 

vigência deste Contrato, e (b) fornecerá ao Citi, no máximo uma vez por ano, uma cópia 

dos relatórios que o Fornecedor recebe relacionados à conformidade com o SSAE 16 (ou 

qualquer orientação oficial sucessora para relatórios sobre organizações de serviços); 

ii. cumprirá as normas de gestão de segurança da informação ISO/IEC 207002 (ou normas 

sucessoras de gestão de segurança da informação que estabeleçam padrões e 

protocolos mais altos); e (iii) cumprirá as disposições de segurança de computadores. 

 
14.6 Reclamações dos Clientes. O Fornecedor notificará seu principal contato comercial (ou 

representante) do Citi por escrito no prazo de vinte e quatro (24) horas após qualquer 
apresentação escrita ou oral de insatisfação ou preocupação (individualmente, “Reclamação”) 
recebida pelo Fornecedor de qualquer Cliente ou de qualquer Regulador relacionada aos Serviços 
prestados pelo Fornecedor em nome do Citi, ou de outra forma relacionada ao Citi, incluindo 
qualquer Reclamação relacionada à posse ou uso de Dados do Cliente ou direitos de privacidade 
do Cliente. A menos que o Citi disponibilize tal sistema ao Fornecedor, o Fornecedor também 
desenvolverá, implementará e manterá um sistema (“Sistema de Rastreamento”) razoavelmente 
satisfatório ao Citi para rastrear Reclamações e fornecer ao Citi, a seu critério, uma cópia dos 
relatórios ou acesso aos sistemas. O Sistema de Rastreamento: 

i. categorizará as Reclamações por tipo, data de recebimento e data em que a notificação 

da Reclamação foi fornecida ao Citi, 

ii. acompanhará o andamento do tratamento da Reclamação até a conclusão/resolução, e 

iii. fornecerá todos os outros assuntos que possam ser razoavelmente solicitados pelo Citi. O 

Sistema de Rastreamento deve ser projetado para permitir que o Fornecedor determine 

se recebe um número excessivo de Reclamações sobre um assunto específico para que 

o Fornecedor (em consulta com o Citi) possa determinar se há um problema sistêmico 

relacionado aos negócios do Fornecedor ou sua prestação de Serviços e prontamente 

corrigir os problemas. 

 
14.7 Segurança da Rede e das Comunicações. Implementar várias camadas de defesa, inclusive 

em sistemas do Fornecedor, sem se limitar a firewalls, detecção de intrusão de rede e sistemas de 
detecção de intrusão baseados em host. Todos os sistemas de monitoramento de segurança, 
incluindo, entre outros, firewalls e sistemas de detecção de intrusão devem ser monitorados 24 
horas por dia, 365 dias por ano. Configurar firewalls, roteadores de rede, switches, balanceadores 
de carga, servidores de nomes, servidores de e-mail e outros componentes de rede de acordo 
com padrões do setor comercialmente razoáveis. A pedido do Citi, com base nas informações 
recebidas pelo Citi sobre vulnerabilidades e ameaças, restringir o acesso a qualquer componente 
específico do Citi das redes, sistemas e aplicativos usados para fornecer serviços sob qualquer 
Contrato. 
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14.8 Segurança de Operações, Plataformas de Infraestrutura e Serviços. Configurar todas as 
plataformas e serviços de infraestrutura (sistemas operacionais, servidores web, servidores de 
banco de dados, firewalls, roteadores etc.) usados para fornecer serviços sob qualquer Contrato e 
mecanismos de autenticação de acordo com as melhores práticas do setor. Garantir que todo o 
acesso administrativo remoto aos sistemas de produção seja realizado por meio de conexões 
criptografadas (ou seja, SSH, SCP, interfaces de gerenciamento da Web habilitadas para SSL e 
soluções VPN). 

 

14.9 Segurança de Aplicativos. Permitir que apenas usuários autenticados e autorizados visualizem, 
criem, modifiquem ou excluam informações gerenciadas por aplicativos usados em conexão com 
a prestação de serviços sob qualquer Contrato. Garantir que os cookies do navegador da Web 
que armazenam dados confidenciais sejam criptografados usando um algoritmo de criptografia 
público e amplamente aceito. Essa criptografia deve ser executada independentemente de 
qualquer criptografia de transporte, como Secure Sockets Layer. Todos os outros cookies devem 
ser indefinidos. “Interromper” e encerrar as sessões de comunicação do sistema após um período 
de inatividade do usuário mutuamente acordado. Encerrar todas as sessões ativas interrompidas 
por falha de energia, “crash” do sistema, problema de rede ou outra anomalia, ou quando a 
conexão for interrompida pelo usuário. Validar todas as entradas e saídas antes do uso para evitar 
ataques baseados em dados, como “scripts entre sites” e “injeção de SQL”. 

 

14.10 Segurança de Dados. Transmitir todas as informações altamente confidenciais do Citi por 
meio de algum mecanismo que não seja um navegador da Web, usando um algoritmo de 
criptografia aprovado pelo Citi. Quando o armazenamento de banco de dados for necessário, 
armazene todas as informações do Citi classificadas como “Confidenciais” ou acima em um banco 
de dados separado (ou seja, um banco de dados que não seja compartilhado ou acessível por 
outros clientes do Fornecedor). 

 

14.11 Segurança Física. Manter todas as estações de trabalho, servidores e equipamentos de rede 
usados para fornecer serviços sob qualquer Contrato em instalações seguras de propriedade, 
operadas ou contratadas pelo Fornecedor. Limitar o acesso a essas instalações seguras a 
funcionários autorizados do Fornecedor com necessidades relacionadas ao trabalho. Monitorar o 
acesso a essas instalações seguras por meio do uso de guardas de segurança, câmeras de 
vigilância, sistemas de entrada autorizados ou métodos semelhantes capazes de registrar 
informações de entrada e saída. Manter todas as mídias de backup e arquivamento contendo 
informações do Citi ou outras informações usadas para fornecer serviços sob qualquer Contrato 
em áreas de armazenamento seguras e com controle ambiental de propriedade, operadas ou 
contratadas pelo Fornecedor. Limitar o acesso a áreas e conteúdos de armazenamento de mídia 
de arquivamento e de backup a funcionários autorizados do Fornecedor com necessidades 
relacionadas ao trabalho. 

 

14.12 Código Malicioso e Proteção contra Vírus. Usar os produtos de proteção e detecção de vírus 
e códigos maliciosos mais recentes disponíveis comercialmente em todas as estações de trabalho 
e servidores usados para fornecer serviços sob qualquer Contrato. Informar ao Citi todas as 
ocorrências de vírus e de código malicioso não tratadas por medidas de detecção e proteção 
implementadas, em qualquer estação de trabalho ou servidor usado para fornecer serviços sob 
qualquer Contrato, no prazo de 24 horas após a descoberta. 

 

14.13 Recuperação e Continuidade de Negócios. Realizar backups de todos os sistemas, 
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Aplicável aos Fornecedores que estiverem incluídos no Plano de Recuperação da unidade de Negócios do Citi ou se o 

fornecedor hospedar um aplicativo com recursos de recuperação (ou seja, Capacidade Numérica de Tempo de 

Recuperação de Tecnologia (TRTC)), que seja usado pelo Citi. O BAO da Unidade de Negócios do Citi é responsável 

por comunicar as exigências de aplicabilidade e COB ao Fornecedor. 

aplicativos e dados usados para fornecer serviços sob qualquer Contrato de maneira consistente com 
a retomada dos negócios especificada em qualquer outro Contrato. 

 

14.14 Padrões Regionais de Nível de Serviço. Cada Região é responsável por resolver e responder 
a Reclamações/Preocupações em tempo hábil. Consulte seus padrões/procedimentos Regionais 
que incluem a implementação e definição de Padrões de Nível de Serviço. As Empresas Cobertas 
calcularão a pontualidade com as seguintes datas de início: 

i. Para interações pessoais e por telefone, o Padrão de Nível de Serviço começa na data 

em que a Reclamação/Preocupação foi recebida pela organização. 

ii. Para comunicações e em redes sociais por escrito e eletrônicas, o Padrão de Nível de 
Serviço começa na data em que a insatisfação foi detectada. 

 

14.15 Gravação e Retenção de Ligações. Os fornecedores devem implementar um processo de 
registro e armazenamento de todas as chamadas relacionadas a Reclamações/Preocupações 
administradas nos Call Centers pelos funcionários e seus gestores diretos cuja função principal 
seja falar com os consumidores durante pelo menos 12 meses a partir da data da chamada, a 
menos que seja determinado de outro modo pelas exigências regulatórias locais. Transferir 
periodicamente a mídia de backup para uma instalação segura de armazenamento externo. 

 
15 CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS 

 

 

15.1 Recursos de Recuperação. O Plano de Recuperação de Desastres dos Fornecedores deve 
fornecer recursos alternativos, capazes de fornecer todos os produtos e serviços ao Citi, caso os 
locais principais do Fornecedor se tornem indisponíveis. Os recursos de recuperação devem estar 
localizados em locais separados geograficamente dos locais principais com separação suficiente 
para minimizar ou eliminar a ameaça de que o mesmo desastre possa afetar os locais principal e 
de recuperação (no caso de fornecedores de aplicativos SaaS hospedados em provedores de 
serviços na nuvem (CSP), tal separação geográfica requer Regiões CSP distintas para os 
ambientes primário e CoB). Os recursos de recuperação não estão limitados aos Sistemas de 
Informação, mas incluem todos os recursos necessários para a entrega contínua de produtos e 
serviços para o Citi e podem incluir equipe, prédios, equipamentos de negócios, centro de dados, 
redes de dados e voz e serviços de transporte. 

 
15.2 Níveis de Serviço de Recuperação. A continuidade dos negócios do Fornecedor deve atender 

aos níveis de serviço estabelecidos para ser eficaz para o Citi. Um fornecedor que hospeda 
Aplicativos Críticos para a Franquia (FCAs) do Citi usados para processamento de transações 
críticas deve ter uma medida de “air-gap” para fazer backup de dados críticos necessários para 
recuperação, de modo que os dados de backup sejam imutáveis e/ou armazenados off-line 
(desconectados da rede), e a restauração dos dados pode ser obtida dentro da Capacidade de 
Tempo de Recuperação de Tecnologia (TRTC) necessária. No mínimo, o Plano de Recuperação 
de Desastres do Fornecedor deve estabelecer valores específicos para: 

i. Objetivo de tempo de recuperação; 

ii. Objetivo de ponto de recuperação; 

iii. Capacidade de recuperação; e 

iv. Duração da recuperação; 
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15.3 Plano de Recuperação de Desastres. A Política de Continuidade dos Negócios do Citi exige 
que os fornecedores que estão incluídos em um Plano de Recuperação de Negócios do Citi 
tenham um Plano de Recuperação de Desastres para ajudar a garantir que o Citi continuará a 
receber os serviços de locais alternativos ou com pessoal substituto no máximo dentro do prazo 
do Objetivo de Tempo de Recuperação. Os fornecedores devem consultar o contato de negócios 
principal do Citi aplicável para entender se precisam ter um plano de recuperação de desastres e 
saber quais exigências do Citi são aplicáveis ao Plano de Recuperação de Desastres, inclusive 
aquelas relativas aos RTOs que, se não forem definidas de outro modo no contrato aplicável, são 
no máximo 4 horas para processos aos quais o Citi atribui a classificação de criticalidade “1”, no 
máximo 24 horas para processos aos quais o Citi atribui a classificação de criticalidade “2” e no 
máximo 72 horas para processos aos quais o Citi atribui a classificação de criticalidade “3”. O 
Fornecedor fornecerá uma cópia em inglês do Plano de Recuperação de Desastres ao Citi no 
prazo de dez 
(10) dias corridos a partir da data de vigência do contrato sob o qual surge a obrigação do 
Fornecedor de cumprir as exigências desta Seção 14, e anualmente a partir de então, juntamente 
com a evidência de seus testes atuais e periódicos (se solicitado pelo Citi). 

 
15.4 Invocação do Plano de Recuperação de Desastres e Notificação de Crise. O Fornecedor 

notificará imediatamente o principal contato comercial do Citi: 

i. quando o Fornecedor invocar seu Plano de Recuperação de Desastres e; 

ii. com relação a qualquer crise, ameaça, aviso ou evento cibernético contra o fornecedor ou 

seus subcontratados que tenha probabilidade razoável de impactar adversamente os 

serviços ou produtos fornecidos ao Citi. 

 
15.5 Testes. Todos os recursos e planos de recuperação do Fornecedor devem ser testados no 

mínimo anualmente. Os testes devem demonstrar a capacidade do Fornecedor de atender aos 
níveis de serviço de recuperação de todos os produtos e serviços entregues ao Citi. Esses testes 
devem ser abrangentes e incluir todo o escopo dos Serviços fornecidos ao Citi. Além disso, os 
testes devem incluir em seu escopo eventos naturais e feitos pelo homem, juntamente com 
ataques cibernéticos, incluindo, entre outros, ataques de negação de serviço, ataques de negação 
de serviço distribuído, ataques de malware e de ransomware. Os Fornecedores devem informar o 
Citi do teste de recuperação dos serviços fornecidos ao Citi com pelo menos 30 dias corridos de 
antecedência. O Citi pode participar ou observar o teste de recuperação do Fornecedor. Se o Citi 
desejar participar, o Fornecedor fornecerá ao Citi os objetivos do teste, o plano de teste e os 
procedimentos para se conectar ao local do teste antes de realizar o teste. Dentro de dez 
(10) dias úteis após a conclusão de cada teste, o Fornecedor fornecerá ao Citi um resumo dos 
objetivos do teste, o plano de teste e os resultados do teste, incluindo os prazos necessários para 
recuperar funções críticas de negócios e evidências dos resultados do teste (por exemplo, 
capturas de tela). 

 

15.6 Os Fornecedores devem testar os seguintes cenários de interrupção: 

i. Negação de Acesso (DOA) 

ii. Negação de Serviço (DOS) 
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15.7 Participação do Citi/Revisão de Testes do Fornecedor. Para qualquer teste (inclusive um 

teste repetido) pelo Fornecedor de seu Plano de Recuperação de Desastres, o Citi realizará 
atividades compatíveis com a Criticalidade/RTO do Processo. 

 
15.8 Para testes de Negação de Acesso (DOA): 

i. Aplicativos/Processos mais Críticos para a Franquia do Citi. O Citi participará ou 

observará atividades de teste do fornecedor para todos os processos que definiu como 

“Críticos para a Franquia”. Para esses processos, o fornecedor permite que o Citi revise 

os planos de recuperação que abordam negócios e/ou tecnologia (se aplicável), scripts de 

teste, resultados de teste e evidência. 

ii. Processos com RTO <= 24 horas. Exceto solicitação diferente do Citi, o Citi não participa 

nem observa a atividade de teste do fornecedor, mas revisa os planos de recuperação 

que abordam negócios e/ou tecnologia (se aplicável), scripts de teste, resultados de teste 

e evidência. 

iii. Processos com RTO > 24. Exceto solicitação diferente do Citi, o Citi exigirá atestação 

pelo Fornecedor de planos de recuperação abrangendo negócios e/ou tecnologia (se 

aplicável), scripts de teste e resultados de teste. 

 
15.9 Para testes de Negação de Serviço (DOS): 

i. Processos com RTO <= 72 horas. O Citi participará ou observará a atividade de teste do 

Fornecedor para todos os aplicativos. O fornecedor permite que o Citi analise os planos 

de recuperação que abrangem tecnologia, scripts de teste, resultados de teste e 

evidência. 

ii. Processos com RTO > 72 horas. Exceto se solicitado de forma diferente pelo Citi, o Citi 

exigirá o atestado do Fornecedor para planos de recuperação abrangendo negócios e 

/ou tecnologia (se aplicável), scripts de teste e resultados de teste. 

 
15.10 Como Lidar com os Resultados dos Testes. Se qualquer resultado de teste do Fornecedor 

mostrar que não atendeu qualquer objetivo do teste ou RTO aplicável, o Fornecedor se 
comprometerá a realizar uma análise da causa raiz e corrigir imediatamente as deficiências 
identificadas. Após a implementação da correção, o Fornecedor conduzirá um novo teste no 
máximo dentro de cento e vinte (120) dias corridos após a falha do teste inicial (ou o período 
especificado na Ordem de Trabalho relevante). 

 
15.11 Teste de Volume. Um fornecedor que hospeda Aplicativos Críticos para a Franquia (FCAs) do 

Citi usados para processamento de transações críticas deve demonstrar que os volumes de 
Produção podem ser processados em seu ambiente de recuperação de desastres/CoB. O Citi e o 
Fornecedor devem concordar com a metodologia a ser usada para validação. 

 

15.12 Gestão de Crises. Em conjunto com seu plano de continuidade de negócios, o Fornecedor 
deve manter um plano de gestão de crises para controlar as operações de recuperação. No 
mínimo, o plano de gestão de crises do Fornecedor deve identificar pessoas específicas com 
autoridade suficiente para ativar uma operação de recuperação, definir protocolos de comunicação 
e encaminhamento para coletar e divulgar informações da crise e incluir protocolos de notificação 
e encaminhamento para comunicação com o Citi no caso de uma crise. 
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15.13 Avaliações. Os fornecedores estão sujeitos ao Processo de Avaliação de CoB de Terceiros do 

Citi para avaliar as capacidades de continuidade de negócios de acordo com a Criticidade do 
Processo/RTO: 

i. Os fornecedores que apoiam os processos com RTO <= 24 horas devem ser avaliados 

anualmente 

ii. Avaliações de fornecedores que apoiam processos Críticos para a Franquia devem ser 

realizadas no local do fornecedor 

iii. Os fornecedores que apoiam processos com RTO> 24 e <= 72 horas não exigem a 

realização de uma avaliação, mas devem atestar suas capacidades de recuperação 

anualmente 

iv. A avaliação consistirá em questionários de recuperação de negócios, exigindo respostas 

do Fornecedor com evidências. Se as descobertas de uma Avaliação de CoB revelarem 

ou indicarem problemas ou preocupações, o Citi documentará as descobertas em um 

aviso para o fornecedor e trabalhará com ele para identificar meios de corrigir os 

problemas. 

 

15.14 Mudanças no Plano de Recuperação de Desastres. O Fornecedor pode alterar seu Plano de 
Recuperação de Desastres, desde que as alterações não rebaixem o Plano de Recuperação de 
Desastres de maneira que possa afetar adversamente os serviços (por exemplo, prolongando 
seus RTOs). O Fornecedor comunicará imediatamente quaisquer alterações em seu Plano de 
Recuperação de Desastres ao Citi e, a pedido do Citi, explicará as alterações para que o Citi 
entenda completamente e seja capaz de responder às alterações. 

 

15.15 Plano de Recuperação de Desastres de Subcontratados. O Fornecedor garantirá que 
qualquer Subcontratado do Fornecedor mantenha um Plano de Recuperação de Desastres 
totalmente consistente com as Exigências do Citi para Fornecedores. 

 

15.16 Uso dos Sistemas do Citi para Fornecer Serviços. Se solicitado pelo Citi ou por Afiliadas do 
Citi, os Fornecedores que utilizam os Sistemas do Citi participarão, sem custo ou encargo para o 
Citi, dos exercícios de recuperação de desastres do Citi. 

 
15.17 Exigências do Plano de Recuperação de Desastres Aplicáveis aos Serviços Hospedados. 

À medida que o Fornecedor gerencia e fornece um Serviço Hospedado ao Citi, as disposições a 
seguir também se aplicam. O Plano de Recuperação de Desastres incluirá, no mínimo: 

 
i. procedimentos para backup/restauração da operação e aplicação dos Serviços 

Hospedados, incluindo um plano detalhado e documentado para responder a uma 

interrupção prolongada nos serviços causada por falha de energia, falha do sistema, 

desastre natural ou outras circunstâncias imprevistas que incluam processos e 

procedimentos para retomar as operações no prazo mutuamente acordado; 

ii. procedimentos para a proteção de todo o conteúdo; 

iii. procedimentos e quaisquer acordos de terceiros para equipamentos de substituição (por 

exemplo, equipamentos de computador), e 

iv. procedimentos para quaisquer instalações de produção fora do local. 

v. Além disso, o Plano de Recuperação de Desastres do Fornecedor estabelecerá que: (a) 

O Fornecedor notificará o Citi por escrito no prazo de duas (2) horas de qualquer desastre 

que possa afetar negativamente os Serviços Hospedados; (b) O Fornecedor fornecerá ao  
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Citi, no prazo de 24 horas do referido aviso, um plano para continuar a fornecer os 
Serviços Hospedados em uma instalação de processamento alternativa, e (c) os Serviços 
Hospedados devem estar operando totalmente no prazo de 48 horas do aviso inicial. 

vi. O Fornecedor concorda, mediante solicitação, em divulgar as informações necessárias 
para permitir que o Citi desenvolva um plano de recuperação de desastres e um plano de 
continuidade de negócios, que funcionará em conjunto com o plano de recuperação de 
desastres e o plano de continuidade de negócios do Fornecedor. 

vii. No caso de partes das instalações do Fornecedor ficarem inoperantes, o Fornecedor 
tratará o Citi de forma não menos favorável do que o Fornecedor trata seus outros 
clientes comerciais. 

 
15.18 Resiliência Operacional. O Fornecedor deve garantir que qualquer interrupção na entrega de 

elementos dos Serviços que representem serviços comerciais importantes/críticos ou apoiem a 
prestação de serviços comerciais importantes/críticos por parte do Citi, conforme especificado pelo 
Citi periodicamente (“Serviços Comerciais Importantes/Críticos”) não exceda a duração definida 
pelo Citi ou viole qualquer métrica relevante definida pelo Citi (“Tolerâncias de Impacto”) conforme 
notificado ao Fornecedor periodicamente. 

 

i. As Tolerâncias de Impacto serão expressas como uma métrica clara, incluindo uma 
duração máxima tolerável ou tempo de inatividade máximo tolerável para o qual a entrega 
do Serviço Comercial Importante/Crítico pode ser interrompida. O Citi e o Fornecedor 
revisarão as Tolerâncias de Impacto anualmente como parte dos processos contínuos de 
governança do contrato. Quando o Citi for obrigado a definir duas Tolerâncias de Impacto 
para um Serviço Comercial Importante/Crítico individual devido às exigências de mais de 
um Órgão Regulador, o Citi poderá especificar Tolerâncias de Impacto separadas para 
esse Serviço Comercial Importante/Crítico. O Fornecedor deve: 

ii. Notificar o Citi assim que tomar conhecimento de que falhou (ou é razoavelmente 
provável que venha a falhar) na prestação de qualquer Serviço Comercial 
Importante/Crítico dentro das Tolerâncias de Impacto correspondentes definidas pelo Citi, 
juntamente com uma explicação dos motivos de qualquer potencial ou falha real e as 
medidas tomadas para mitigar o impacto dessa falha; 

iii. Quando solicitado, fornecer assistência razoável ao Citi para permitir que sejam 
identificados as pessoas, os processos, a tecnologia, as instalações e as informações 
necessárias para que o Fornecedor forneça quaisquer Serviços Comerciais 
Importantes/Críticos; 

iv. Assistência razoável ao Citi para permitir que o Citi conduza: 

a. qualquer teste de cenário interno da capacidade do Fornecedor de permanecer 
dentro da(s) Tolerância(s) de Impacto para cada Serviço Comercial 
Importante/Crítico no caso de uma interrupção grave, mas plausível, de suas 
operações ou do Fornecedor; e 

b. quaisquer lições aprendidas exercidas após um teste de cenário para permitir 
que o Citi identifique pontos fracos e quaisquer ações necessárias para melhorar 
a capacidade do Fornecedor de responder e se recuperar de interrupções 
futuras. 

v.  Quando qualquer teste de cenário interno do Citi identificar vulnerabilidades ou 
limitações na capacidade do Fornecedor de fornecer Serviços Comerciais 
Importantes/Críticos dentro das Tolerâncias de Impacto correspondentes definidas pelo 
Citi e após qualquer falha do Fornecedor em entregar qualquer Serviço Comercial 
Importante/Crítico dentro das Tolerâncias de Impacto correspondentes definidas pelo Citi, 
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Aplicável a Fornecedores cujo pessoal tenha acesso aos sistemas/redes do Citi; E/OU acesso não acompanhado às 

instalações do Citi. (esse pessoal será obrigado a ter uma GEID e a ser registrado no Sistema de Gestão de Não-

Funcionários do Citi) 

 
 

 
as partes acordarão um plano (incluindo um cronograma para implementar o plano), para 

garantir que o Fornecedor tome as medidas necessárias para resolver ou mitigar tais 

vulnerabilidades ou limitações ou remediar a causa da falha em permanecer dentro das 

Tolerâncias de Impacto (conforme aplicável) assim que for razoavelmente praticável. 

16 NORMAS GLOBAIS DE VERIFICAÇÃO DE ANTECEDENTES 
 

 

16.1 Visão Geral – Verificação de Antecedentes. A verificação de antecedentes deve ser realizada 

de acordo com todas as leis e regulamentos locais aplicáveis. Todas as informações e 

autodivulgações descritas neste documento devem ser fornecidas pelo pessoal do Fornecedor, 

conforme apropriado. Falsificação ou omissão das informações, quer seja no currículo, durante 

uma entrevista, em um formulário de integração ou durante o processo de integração, não importa 

quando for descoberto, pode constituir motivos de recusa ou término da atribuição no Citi de 

acordo com a lei local. Resultados adversos de qualquer verificação realizada, não importa 

quando for descoberto, também podem constituir motivos de recusa ou término da atribuição no 

Citi de acordo com a lei local. 

 

Informações adicionais sobre tempo de conclusão da verificação de antecedentes, exigências 
específicas do país e exceções a essas normas

 podem ser encontradas em 
https://www.citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_require 

ments_tables.pdf. 
 

16.2 Coleta de Informações Básicas e Verificação de Identidade. Antes de qualquer funcionário do 

Fornecedor começar uma designação no Citi, os Fornecedores devem coletar o nome e 

sobrenome, endereço de correspondência e endereço permanente (se diferente), número de 

telefone e e-mail (se aplicável) do indivíduo. O Pessoal do Fornecedor também deve fornecer 

documentação que valide sua identidade. Isso pode incluir fornecer informações e/ou 

documentação de um número de identificação nacional, cartão de identificação emitido pelo 

governo com foto ou um passaporte. 

 

16.3 Verificação de Sanções. Todo o pessoal do Fornecedor deve ser analisado de acordo com a 

lista de Cidadãos Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (a “Lista SDN”) do Gabinete 

de Controle de Ativos Estrangeiros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) do Departamento do 

Tesouro (Department of Treasury) dos Estados Unidos e à lista de regiões e jurisdições sujeitas a 

sanções impostas pelos Estados Unidos (“Sanções dos EUA”). A verificação deve ser aplicada a 

nomes, endereços, pseudônimos e datas de nascimento fornecidos no processo de verificação 

antes do primeiro dia da atribuição (exceto onde não for permitido pela lei local). O Pessoal do 

Fornecedor que está positivamente compatível com uma entrada da lista de sanções é proibido de 

trabalhar na atribuição do Citi. Qualquer indicação ou declaração falsa pode resultar na 

desqualificação para a (ou término da) designação. 

https://www.citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements_tables.pdf
https://www.citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements_tables.pdf
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As listas do OFAC estão disponíveis publicamente neste site: https://home.treasury.gov/policy- 
issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list- sdn-human-
readable-lists 

 

16.4 Conformidade com a Imigração. O Fornecedor deve demonstrar que possui protocolos para 

verificar se seu pessoal está autorizado a trabalhar nos países onde está designado, e que o 

Fornecedor cumpriu todas as leis e regulamentos aplicáveis para verificar a qualificação para o 

emprego. O Fornecedor deve ainda demonstrar que possui protocolos para assegurar que seu 

Pessoal está em conformidade com todas as leis e regulamentos de imigração aplicáveis e que 

seu pessoal possui a classificação apropriada de visto para as atribuições e atividades nas quais 

eles estão envolvidos. 

 

16.5 Histórico Profissional. Os Fornecedores devem confirmar o histórico profissional de seu 
pessoal dos últimos sete (7) ou 10 anos, se exigido por regulamento. O histórico profissional da 
pessoa deve ser confirmado para garantir que empregadores, cargos, datas e obrigações foram 
declarados com precisão. O pessoal do Fornecedor também deve divulgar qualquer emprego ou 
atribuição prévia como consultor ou trabalhador temporário no Citi ou qualquer de suas empresas 
predecessoras (incluindo, entre outros: Citibank, Citicorp, Travelers, Salomon Brothers e/ou Smith 
Barney). Os funcionários também devem divulgar se foram despedidos, se foi solicitado que se 
demitissem ou se lhes foi negado emprego ou função depois de receber uma oferta do Citi ou 
qualquer uma de suas empresas predecessoras. 

16.6 Histórico Escolar. Os Fornecedores devem confirmar o nível mais alto de formação de seu 
pessoal. As informações confirmadas devem incluir as datas de participação, nomes das 
instituições, endereços e graduações obtidas. 

 

16.7 Antecedentes Criminais. Onde for legalmente permitido, os funcionários dos Fornecedores e 
subcontratados devem divulgar ao Citi se estiverem sujeitos a prisão, citação, intimação, audiência 
preliminar, denúncia ou condenação por qualquer crime, incluindo confissão judicial ou confissão 
judicial sem efeitos civis e qualquer participação em uma suspensão condicional do processo ou 
programa similar. A análise administrativa de registros criminais e/ou verificações de impressões 
digitais deve ser concluída antes da data de início da tarefa, onde for permitido legalmente e 
estiver disponível. Condenações criminais por infrações relacionadas a roubo, fraude, 
desonestidade ou a violações de confiança, exceto onde proibido por lei, podem resultar em 
recusa e/ou desqualificação para a tarefa com o Citi. Outras condenações podem resultar em 
recusa e/ou desqualificação para a tarefa com base nas leis e regulamentos locais aplicáveis. 

16.8 Exame Toxicológico. Onde legalmente permitido, os Fornecedores devem garantir que seu 
pessoal realize um exame toxicológico antes de iniciar a tarefa no Citi. No mínimo, o exame 
toxicológico deve ser um teste de cinco painéis, que busca a presença de anfetaminas, 
canabinoides (THC), cocaína, opiáceos e fenciclidina (PCP). Resultados positivos devem ser 
determinados e são suficientes para recusar a atribuição da tarefa, se os resultados forem 
recebidos antes ou depois do início do trabalho, exceto onde não permitido pela lei local. Alguns 
funcionários do Fornecedor podem ter que passar por um exame toxicológico durante a tarefa em 
razão das exigências do cargo (por exemplo, motoristas, pilotos) ou outras razões de acordo com 
as leis e regulamentos locais. 

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
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Fornecedores que são contratualmente qualificados para reivindicar despesas comerciais reembolsáveis.  

 
 

 
16.9 Nova Verificação. Os Funcionários do Fornecedor cuja designação termina devem passar por 

novo exame no caso de serem designados novamente ao Citi. Para obter informações adicionais 
sobre exigências de novo exame, consulte as exigências específicas do país e as exceções 
localizadas em 
https://citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements 
_tables.pdf. 

 

16.10 Transferências Internacionais. Todo exame deve ser feito de acordo com os regulamentos do 
país em que a atribuição da tarefa está localizada. Se um funcionário do Fornecedor for 
transferido para um novo país e houver um intervalo no serviço para o Citi, a pessoa deve ser 
examinada novamente de acordo com as exigências do novo país. 

 
 

17 DESPESAS 

 

 

17.1 Visão Geral. O Citi reembolsará apenas despesas de negócios razoáveis que tenham sido 
aprovadas previamente por escrito pelo Citi e tenham sido incorridas pelo Fornecedor em conexão 
com a provisão de produtos e serviços para o Citi e estejam de acordo com os termos do Contrato 
ou Política de Gestão de Despesas do Citi aplicável, quando apropriado, e sejam adequadamente 
comprovadas por meio de recibos, faturas, itinerários ou outras formas de documentação, 
conforme considerado aceitável pelo Citi. 

 
17.2 Reembolsos. Essas despesas devem ser documentadas e faturadas para o Citi de maneira 

adequada de acordo com as exigências de faturamento do Citi. Despesas de Fornecedor não 
podem ser incorridas por um funcionário do Citi em nome de um Fornecedor. Qualquer despesa 
enviada ao Citi para reembolso de itens de despesas válidos e aprovados deve incluir (além de 
todos os outros requisitos de faturamento): 

i. O objetivo comercial da despesa; 

ii. O valor e a descrição da despesa; 

iii. O local e a data da despesa; 

iv. O nome/descrição do projeto para o qual o fornecedor está fornecendo serviços; 

v. O nome e o relacionamento comercial do representante do Citi que solicita os serviços 
para os quais tais despesas foram incorridas; e 

vi. Número do Pedido de Compra, se aplicável. 

Para obter informações sobre despesas de negócios reembolsáveis permitidas, fale com seu contato 
de negócios principal do Citi. Recibos, faturas, itinerários ou outras formas de documentação 

comprovatória consideradas aceitáveis pelo Citi devem ser enviadas com o pedido de reembolso. As 
solicitações de reembolso devem estar em conformidade com as disposições do Contrato aplicável ou 

com a Política de Gestão de Despesas do Citi, quando apropriado, e aprovadas pelo patrocinador de 

negócios apropriado e/ou contato de negócios principal do Citi. Não serão reembolsados pedidos não 
conformes. 

https://citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements_tables.pdf
https://citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements_tables.pdf
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Aplicável aos Fornecedores que acessam/processam/armazenam/gerenciam todas Informações do Citi (conforme 

classificado e definido no Apêndice) E/OU hospedam aplicações que usam a Internet com marca do Citi E/OU têm 

conectividade com os recursos de rede do Citi E/OU requerem acesso sem acompanhamento às instalações do Citi.  

 
 

18 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (IS) 
 

 

18.1 Visão Geral. Esta seção fornece exigências mínimas para os Fornecedores do Citi que 
armazenam, processam, gerenciam ou acessam Informações do Citi e/ou hospedam aplicativos 
do Citi, com relação aos controles de proteção da informação que são esperados pelo Citi para 
garantir que as informações sejam protegidas de acordo com as exigências legais e regulatórias 
aplicáveis e os mais altos padrões do setor (por exemplo, ISO/IEC 27002) nos locais em que o Citi 
e seus Fornecedores fazem negócios. Se as leis ou regulamentos locais ou normas relevantes do 
setor estabelecerem uma norma mais alta do que a fornecida aqui, os fornecedores devem 
cumprir tais leis, regulamentos ou normas. Além disso, pode ser exigido que os fornecedores 
incorporem práticas e procedimentos de segurança da informação adicionais como parte da 
conformidade deles com outras políticas do Citi e termos e condições de um contrato. Se um 
fornecedor decidir implementar práticas de segurança adicionais ou procedimentos detalhados 
para segurança da informação, deverá garantir que essas práticas e procedimentos não entrem 
em conflito com os controles mínimos definidos nesta seção. 

 

18.2 Política e Governança de Segurança da Informação. Os fornecedores devem ter 
documentado as políticas e normas de segurança da informação. A governança de políticas deve 
incluir funções e responsabilidades claramente definidas, revisão anual e atualização de políticas 
e normas, para ser consistente com o estado da tecnologia, padrões do setor, exigências legais e 
regulamentares. 

 

18.3 Segregação de Funções. O fornecedor deve ter processos implementados para garantir que 
nenhuma pessoa possa realizar duas funções de negócio ou duas funções de TI nem duas 
funções do Sistema de Informações Controladas com acesso contínuo para a mesma atividade, 
mudança, Sistema de Informação ou transação sem autorização ou detecção, a menos que 
controles adequados de compensação estejam presentes para mitigar o risco. 

 

18.4 Exceções. 

i. Um Usuário pode iniciar ou aprovar uma transação real e ainda participar do teste de 
novas exigências para o mesmo Sistema da Informação do Citi em um ambiente não de 
produção. 

ii. Um usuário com a função de Desenvolvimento pode fornecer suporte para a produção, 
mas o acesso contínuo ao Sistema de Informação do Citi só pode ser concedido se o 
acesso for limitado apenas a leitura e visualização e não incluir acesso a informações 
Confidenciais ou acima. 

iii. pessoa com a função de Desenvolvimento ou Certificação que precise fornecer 
assistência/suporte utilizando a função de implementação deve usar acesso privilegiado 
temporário ao Sistema de Informações Controladas. 

iv. Uma pessoa que precise atualizar os dados de produção fora dos controles do aplicativo 
deve usar acesso privilegiado temporário. 

v. Uma pessoa que precise visualizar dados que contêm PII Confidenciais ou PII Sigilosas 
fora dos controles do aplicativo deve usar acesso privilegiado temporário. 
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vi. Indivíduos que executam a função de Desenvolvimento ou Certificação não devem 

modificar ou instalar software de sistema operacional ou de infraestrutura de banco de 
dados em Sistemas de Informações Controladas. 

 

18.5 Gestão Comprometida com a Segurança da Informação. Os Fornecedores que hospedam 
um aplicativo que utiliza a Internet com marca Citi e/ou têm acesso a Informações do Citi com 
classificação de Confidencial ou acima, estão sujeitos ao Processo de Avaliação de Segurança da 
Informação de Terceiros (Third Party Information Security Assessment, TPISA) do Citi para 
avaliação das políticas, procedimentos e controles do Fornecedor relativamente à conformidade 
com as Exigências do Citi e quaisquer exigências legais e/ou regulatórias (aplicáveis ao Citi ou ao 
Fornecedor) que dizem respeito à segurança da informação. 

A avaliação compreenderá questionários de segurança exigindo respostas do fornecedor com 
evidências de suporte e visitas aos locais onde as Informações Confidenciais ou acima do Citi 
podem estar armazenadas, processadas, administradas ou acessadas por terceiros para atender 
às necessidades de negócio do Citi e de seus clientes. Se as descobertas de um TPISA revelarem 
ou indicarem problemas ou preocupações de segurança, o Citi documentará as descobertas em 
um aviso para o fornecedor e trabalhará com ele para identificar meios de corrigir os problemas. 
Os Fornecedores devem fazer rapidamente as correções necessárias ou adicionar controles 
compensatórios necessários para atender às preocupações do Citi de forma satisfatória; e, em 
qualquer caso, dentro de 180 dias corridos para problemas de Alto Risco, dentro de 240 dias 
corridos para problemas de Médio Risco e antes da próxima avaliação para problemas de Baixo 
Risco. 

i. O Fornecedor deve realizar com regularidade avaliações de suas operações de negócios 
e controles relacionados em comparação às suas normas, políticas e procedimentos de 
segurança da informação. As avaliações periódicas devem incluir, no mínimo: 

 
a. Avaliação dos processos que o Fornecedor usa para garantir a 

conformidade com a política e normas de Segurança da Informação; 

b. Avaliação dos recursos de apoio, como aplicativos e infraestrutura usada 
pelo Fornecedor e processos de Segurança da Informação usados pelos 
subcontratados do Fornecedor (se aplicável) que apoiam suas 
operações comerciais, ou permitir que o Citi realize essas avaliações. É 
exigida conformidade quando um terceiro assina um novo contrato ou 
renova um contrato existente com um subcontratado que acessa, 
processa, gerencia ou descarta informações do Citi classificadas como 
Confidenciais ou acima. 

 

ii. Os problemas que forem identificados como um resultado de qualquer avaliação de risco 
da Segurança da Informação devem ser documentados e acompanhados até a conclusão 
com evidência de remediação fornecida pelo Citi. 

iii. Se a função de gestão de Segurança da Informação do Fornecedor for realocada para 
além das fronteiras do país, o Fornecedor deve obter aprovação documentada do Citi 
para essa realocação. 

iv. Se o Fornecedor adquirir uma nova entidade, deve completar uma avaliação da entidade 
adquirida para conformidade com essas Normas. 

v. O Fornecedor não deve terceirizar as funções de gestão de Segurança incluindo, entre 
outros, gestão de firewall, de configuração de segurança, de patch ou funções de 
Administração da Segurança da Informação (Information Security Administration, ISA),  
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para sistemas usados para armazenar, processar e/ou transmitir informações do Citi, a 
menos que tenha sido previamente aprovado por escrito pelo Citi. 

vi. Se o Fornecedor hospeda um software ou site que contém Informações do Citi ou tem a 
marca do Citi, avaliações de vulnerabilidade periódicas devem ser realizadas de acordo 
com a Norma de Teste de Segurança do Sistema (System Security Testing, SST) do Citi e 
quaisquer questões relevantes identificadas durante a avaliação devem ser remediadas 
dentro dos prazos especificados pelo Citi SST Standard. Além disso, o Fornecedor 
cumprirá as normas relevantes de gestão de segurança da informação ISO/IEC 207000 
(ou normas sucessoras de gestão de segurança da informação que estabeleçam padrões 
e protocolos mais altos) e cumprirá as disposições de segurança de computadores 
contidas nesta Seção 18. 

vii. Se for necessária conectividade com servidores e/ou Sistemas de Informação na rede 
interna do Citi, o fornecedor deve notificar o contato de negócios principal dele no Citi, de 
modo que o processo de conectividade atual possa ser seguido. 

viii. O fornecedor deve notificar imediatamente o contato apropriado do Citi sobre qualquer 
acesso ou aquisição não autorizada ou perda, corrupção ou exclusão de Informações do 
Citi ou qualquer outro comprometimento dos sistemas de informação usados para 
armazenar, processar e/ou transmitir Informações do Citi. 

ix. O Fornecedor deve garantir que toda atividade de alto risco e alterações a dados sigilosos 
tenham trilhas de auditoria que possibilitem determinar quem realizou qual atividade ou 
alterou quais dados. 

x. O Fornecedor deve garantir que todos os dados sigilosos sejam mascarados na tela e em 
documentos impressos (incluindo, por exemplo, relatórios de monitoramento, de exceção 
e regulatórios e outros relatórios). 

xi. O Fornecedor deve limitar a impressão, registro e cópia de dados sigilosos, inclusive 
pelos “dispositivos próprios”. O Fornecedor deve realizar todos os esforços razoáveis para 
devolver ou destruir todas as informações do Citi em um momento acordado durante ou 
no final do contrato. 

xii. O fornecedor deve garantir que todo o pessoal do fornecedor (funcionários, contratados, 
temporários, subcontratados) com acesso às informações do Citi assine um acordo de 
não divulgação ou confidencialidade (NDA). 

xiii. Os funcionários do Fornecedor devem receber um manual do funcionário ou documento 
semelhante que contenha processo disciplinar por não conformidade no que se refere a 
violações do código de conduta do Fornecedor e das políticas de recursos humanos que 
devem ser reconhecidos como parte de seu processo de integração. 

xiv. O Fornecedor tem um processo implementado para recuperar todos os ativos quando um 
funcionário ou não funcionário é demitido ou pede demissão. 

 

18.6 Risco de Segurança da Informação do Subcontratado. O fornecedor deve exigir que os 
subcontratados com acesso aos dados de seus clientes exijam avaliações de segurança da 
informação (SI) pré-contrato e pós-contrato periódicas realizadas por pessoal qualificado de 
Segurança da Informação, que inclua: 

i. Um processo de avaliação da segurança da informação do subcontratado aprovado pela 
administração está implementado e cobre todas as etapas desde o início da avaliação até 
a gestão de problemas. 

ii. Os Fornecedores garantem que as avaliações de risco de IS sejam realizadas em seus 
subcontratados que tenham acesso a dados confidenciais e acima do Citi usando um 
questionário de avaliação de IS ou ferramenta equivalente que cubra domínios de IS que 
se alinham com aqueles cobertos no Questionário de Avaliação de IS de Terceiros do Citi  
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(TPAQ) e inclua um método lógico para calcular o risco de segurança da informação no 
que se refere aos subcontratados. 

iii. Os fornecedores garantem que avaliam os controles de IS dos subcontratados com 
acesso às Informações do Citi, monitoram as conclusões das avaliações e gerenciam os 
problemas observados e os planos de ação corretiva (CAPS) até o fechamento. 

 

18.7 Responsabilidade dos Ativos: 

i. O fornecedor deve garantir a manutenção de um Inventário de todos os aplicativos e 
hardware sob seu controle que são usados para armazenar, processar e/ou transmitir 
Informações do Citi. 

ii. O fornecedor deve garantir que um Inventário de Ativos de Informações do Citi seja 
mantido sob seu controle de acordo com um processo usado para manter 
adequadamente a precisão e a completude desse inventário. 

iii. O fornecedor deve ser responsável por proteger todas as Informações do Citi sob seu controle. 

iv. O Fornecedor deve garantir a responsabilidade da atividade de seus Usuários de maneira 
consistente com a prática do setor. 

v. O acesso dos usuários a contas de e-mail externas pessoais deve ser restrito na rede 
global do fornecedor onde as Informações do Citi residem. 

 

18.8 Classificação e Manuseio de Informações. O Citi classifica as informações de acordo com a 
classificação de informações seguinte: Consulte o Apêndice para definições e exemplos de cada 
classificação listada abaixo. 

 

RESTRITAS Mais Sigilosas 

PII SIGILOSA 
 

 

PII CONFIDENCIAL 

CONFIDENCIAIS 

INTERNA PII 

INTERNAS 

PÚBLICAS Menos Sigilosas 

 
i. Com base na classificação de Informações do Citi, o Citi deve trabalhar com o 

Fornecedor para especificar o nível de segurança necessário para proteger tais 
informações, e o Fornecedor deve garantir que controles suficientes estão 
implementados, em conjunto com qualquer nível intensificado ou modificado que o Citi 
pode exigir. 

ii. Informações com classificação de confidenciais ou acima devem ser armazenadas em 
dispositivos gerenciados por terceiros que estão sujeitos a um Contrato entre o Terceiro e 
o Citi que contém cláusulas de confidencialidade consistentes com as políticas e normas 
do Citi. 

iii. Se o Fornecedor permitir o uso de dispositivos não pertencentes à empresa para 
armazenar dados do Citi (ou seja, dispositivos gerenciados por uma quarta parte), o 
Fornecedor deve ter uma política em vigor que exija aprovação específica da 
administração, bem como diretrizes e procedimentos de monitoramento específicos para 
uso e descarte de informações do Citi. 

iv. Apenas informações classificadas pelo Citi como públicas podem ser armazenadas em 
dispositivos pertencentes ao pessoal do fornecedor (por exemplo, computadores  
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 residenciais, assistentes digitais pessoais (PDA) e aplicativos móveis de internet e  
 e-mail). 

v. O fornecedor sempre deve proteger as Informações do Citi contra acesso, modificação ou 
exclusão não autorizada. 

vi. As Informações do Citi colocadas em Mídia Transportável Eletrônica (Electronic 
Transportable Media, ETM) devem ser transferidas de maneira segura e a entrega deve 
ser confirmada. O Fornecedor deve confirmar que a ETM foi recebida pelo destinatário 
pretendido na data esperada de entrega e continuar a acompanhar o destinatário 
pretendido até o momento em que a entrega é confirmada. Se a confirmação de 
recebimento não for recebida até a data esperada de entrega, o Fornecedor deve notificar 
o Citi. 

 
18.9 Configuração Segura. 

i. O fornecedor deve manter um padrão de configuração seguro documentado para todos 
os ativos com potencial para armazenar, processar, acessar ou transmitir informações do 
Citi. 

ii. O Fornecedor deve incorporar procedimentos de segurança da informação em seus 
processos e procedimentos para a seleção, desenvolvimento e implementação de 
aplicativos, produtos e serviços. 

iii. O Fornecedor deve ter um procedimento de compilação segura para todos os sistemas 
onde as Informações do Citi são armazenadas, processadas e/ou transmitidas. 

iv. O fornecedor deve manter uma imagem ou modelo seguro para todos os sistemas. 

v. Todas as contas de usuário e senhas padrão são removidas e/ou alteradas dos sistemas, 
dispositivos de rede e aplicativos que contam com suporte do fornecedor. 

vi. Novas implantações de sistema ou sistemas que foram comprometidos são configurados 
usando uma imagem ou modelo aprovado. 

vii. Qualquer mudança a ser feita em uma configuração segura é aprovada pela 
administração por meio de um processo de gestão de mudanças. 

viii. Quando ocorrem alterações na configuração segura, há um processo de notificação que 
inclui acompanhamento e correções. 

ix. O procedimento de compilação seguro deve incluir ferramentas para apoiar verificações 
de configuração automatizada das configurações de compilação de segurança/padrão no 
momento da implantação da produção. 

 

18.10 Exigências de Criptografia. Quando um Terceiro transmite e armazena informações do Citi 
classificadas como confidenciais ou acima, as exigências de criptografia devem ser seguidas. Os 
dados transmitidos entre o Citi e o terceiro do Citi devem ser criptografados de ponta a ponta com 
ferramentas ou soluções aprovadas pelo Citi. Os protocolos aprovados e os respectivos números 
de versão durante a transmissão de dados são os seguintes: 

i. Em trocas de informações de autenticação e autorização: SAML v2.0, OAuth v2.0 
(somente autorização), 

ii. Para proteger os canais de comunicação e a troca de chaves associada: TLS v1.2 ou TLS 
v1.3. Os conjuntos de criptografia TLS devem ser classificados como “fortes”, 
“recomendados” ou equivalente pelo SSL Labs ou organização similar com sigilo de 
encaminhamento perfeito (PFS) habilitado E/OU DTLS v1.2 e IPSEC/IKE v2. 

 

18.11 Os dados armazenados de forma persistente no ambiente de terceiros do Citi ou quando 
trocados devem ser totalmente criptografados usando ferramentas ou soluções aprovadas pelo 
Citi. Os algoritmos e tamanhos de chave aprovados para criptografar dados são os seguintes: 
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i. Padrão de Criptografia Avançada (AES): Tamanhos de chave aprovados: 128 ou 256 

bits. AES com tamanho de chave de 192 bits não é permitido. Modos restritos: O modo 
Electronic Codebook (ECB) é proibido, exceto quando a quantidade de texto simples for 
menor ou igual ao tamanho do bloco. Criptografia da unidade de disco: AES com chave 
de 256 bits é recomendado. 

ii. ChaCha20 (uma cifra de fluxo para casos de uso associados): Tamanhos de chave 
aprovados: 128 ou 256 bits, com nonce de 96 bits e contagem de blocos de 32 bits ou 
nonce de 64 bits e contagem de blocos de 64 bits. Tamanho máximo dos dados: 16 
petabytes. 

 

18.12 Os Criptossistemas de chave pública, troca de chaves, mecanismos de acordo, resumo de 
mensagem e funções de derivação de chave aprovados são os seguintes: 

i. Criptossistemas de Chave Pública e tamanhos mínimos de chave: Rivest– Shamir–
Adleman (RSA), Algoritmo de Assinatura Digital (DSA): 2048. O DSA não deve ser usado 
para proteger dados do Citi processados ou armazenados fora do CitiElliptic Curve Digital 
Signature Algorithm (ECDSA): 256. 

ii. Mecanismos de Contrato e Troca de Chaves e tamanhos mínimos de chave: Diffie-
Hellman (DH)/Ephemeral Diffie-Helman (DHE): 2048. Curva elíptica Diffie–Hellman 
(ECDH)/Curva elíptica efêmera Diffie–Hellman (ECDHE): 256. 

iii. Funções de Compreensão de Mensagens: é proibido criar uma chave de criptografia 
de tamanho maior que o número de bits aleatórios no material usado para gerar o hash. 
MD-5: Aceitável para aplicativos de assinatura não digital. Proibido para geração e 
verificação de assinatura digital. SHA-1: Aceitável para aplicativos de assinatura não 
digital e verificação de assinaturas digitais legadas. Proibido para geração de assinatura 
digital. Família SHA-2, família SHA-3 e POLY-1305: Aceitável para todos os aplicativos de 
função hash criptográfica. 

iv. Funções de derivação de chave baseadas em senha e requisitos mínimos: PBKDF2 
Contagem mínima de iteração de 10.000 com pelo menos 16 bytes salt. HKDF: Deve ter 
salt, e o valor de entrada de informações deve ser incluído. SCRYPT: Número mínimo de 
rodadas/fator de custo de 10. O uso do NIST SP800-108 KDF para criptografia de fluxo é 
proibido. Bcrypt (para armazenamento local de hash de senha): Número mínimo de 
rodadas/fator de custo de pelo menos 10. 

 

18.13 E-mail Externo: O requisito de criptografia para e-mails individuais contendo Informações do 
Citi classificadas pelo Citi como confidenciais ou de classificação mais alta, em que o fornecedor 
não tem permissão de usar ferramentas ou software de criptografia de ponta a ponta aprovados 
pelo Citi conforme regulamento e/ou política do fornecedor, pode ser cumprido ainda através de 
criptografia de transporte [por ex., criptografia gateway a gateway por meio da segurança da 
camada de transporte (Transport Layer Security, TLS). Os protocolos de e-mail seguros aprovados 
são: 

i. Criptografia Baseada na Identidade (IBE) dispõe de e-mail criptografado e deve ser 
usada apenas em soluções voltadas para o cliente do Citigroup e sistemas seguros de e-
mail e entrega eletrônica 

ii. TLS Mútuo (MTLS) dispõe de criptografia de sessão (não criptografa carga útil de e-mail) 
e é para uso com Fornecedores, parceiros e clientes que têm acordos pré-negociados 
para seu uso 

iii. Correio Identificado com Chave de Domínio (DKIM) dispõe de autenticação e 
gerenciamento de chave e é para uso com fornecedores, parceiros e clientes. 
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18.14 Para troca de informações de autenticação e autorização, o protocolo de segurança aprovado é 

SAML v2.0. Todas as novas implementações de SAML devem estar na revisão 2.0. 

18.15 Redes privadas: Redes privadas que são regulamentadas independentemente por uma 
autoridade reconhecida e que atendem normas do Setor de Serviços Financeiros para efetuar 
transações entre partes licenciadas ou credenciadas (por exemplo, a SWIFT ou um banco central) 
podem ser consideradas isentas do requisito de criptografia em trânsito de PII Confidenciais até 
que essas redes forneçam a infraestrutura necessária para compatibilidade completa com 
transmissões criptografadas. 

18.16 Chamadas de Voz e Fax: Informações com uma classificação de Informações do Citi de 
Confidenciais ou acima enviadas por fax ou discutidas em chamadas de voz (incluindo VOIP) 
podem ser enviadas sem criptografia. Quando necessário, o Fornecedor deve desenvolver 
procedimentos e orientações específicas para proteger informações Confidenciais ou acima 
enviadas por esses canais. 

 
18.17 Gestão de Chaves. 

i. Algoritmos criptográficos padrão do setor e tamanhos mínimos de chave devem ser 
implementados com uso de criptografia. 

ii. O terceirizado do Citi deve ter um processo de ciclo de vida de gestão de chaves 
documentado formalmente com controles implementados para proteger as chaves contra 
uso ou exposição não autorizados. 

iii. As chaves devem ter uma finalidade exclusiva e não devem ser usadas para nenhuma 
outra finalidade, como criptografar dados de outra empresa ou uso interno de terceiros. 

iv. As chaves criptográficas simétricas e privadas não devem ser exibidas em texto não 
criptografado em nenhum momento e devem ser armazenadas ou transmitidas de forma 
criptografada usando apenas uma chave de criptografia de chave (KEK). 

v. A chave de criptografia de chave (KEK) deve ser dividida em dois ou mais componentes 
de chave e passar por XOR antes de distribuir e para entrada/carregamento manual de 
chave. 

vi. O acesso a Keystores contendo chaves privadas ou simétricas deve ser devidamente 
segregado com controles que limitam o acesso apenas a pessoal ou sistemas 
autorizados. 

vii. Toda solicitação de acesso aos Keystores contendo chaves privadas ou simétricas deve 
ser registrada e documentada com detalhes como quem, quando e a finalidade do acesso 
para fins de auditoria. 

viii. Certificados autoassinados e genéricos não devem ser usados. 

ix. As chaves devem ter um intervalo de tempo de criptografia definido conforme sugerido no 
NIST.SP.800.-57pt1r5: As chaves devem ser atualizadas ou rotacionadas antes da 
expiração para acomodar períodos de mudança, conflitos de agendamento e 
congelamentos do sistema. 

x. Redes sem fio devem ser criptografadas com algoritmos criptográficos padrão do setor. 

xi. Fornecedores utilizando qualquer forma de mecanismo criptográfico devem usar 
ferramentas e técnicas de gestão de chaves padrão do setor. 

 

18.18 Responsabilidade de Controle de Acesso. Para proteger todos os Sistemas de 
Informações Controladas usados para armazenar, acessar, gerenciar, processar ou transmitir 
Informações confidenciais ou acima do Citi contra acesso não autorizado, o fornecedor deve 
gerenciar o fornecimento de acesso lógico a todos os sistemas e aplicativos; os controles devem 
ser totalmente documentados, auditáveis e conceder o mínimo de privilégios. 
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i. O fornecedor é responsável pelos direitos de acesso de todos os usuários em sua organização. 

ii. O fornecedor deve implementar controles de acesso que garantam que os usuários 
recebam somente os privilégios e direitos necessários para executar suas respectivas 
funções. 

iii. O Fornecedor deve implementar um processo para garantir que todas as capacidades de 
acesso padrão sejam removidas, desabilitadas ou protegidas para impedir o uso não 
autorizado. 

 

18.19 Gestão de Acesso do Usuário. O fornecedor deve gerenciar o fornecimento de acesso lógico 
a sistemas e aplicativos que processam, armazenam e/ ou transmitem informações confidenciais 
ou acima do Citi. Isso inclui: 

i. Identificação e inventário de sistemas de autenticação aprovados. 

ii. Todo acesso aos dados do Citi requer a aprovação de um gerente ou representante do 
gerente e do proprietário do sistema. 

iii. Uma combinação de privilégios/funções que não pode ser fornecida a um usuário 
individual porque apresenta conflitos de interesses ou violação das regras do executante-
verificador. 

iv. Um processo de monitoramento para supervisionar e gerenciar os direitos de acesso 
concedidos/revogados a cada usuário do sistema. Fornecedores de baixo risco estão 
isentos desse requisito. 

 

18.20 Identificação e Autenticação de Usuários. Todos os sistemas de informações controladas do 
fornecedor devem autenticar a identidade dos usuários ou sistemas que acessarem essas 
plataformas antes de iniciar uma sessão ou transação nas quais as informações do Citi podem ser 
acessadas. Todos os usuários devem ser: 

i. identificados exclusivamente ou mapeados para a plataforma tecnológica por uma ID de Usuário; 

ii. Autenticados para a plataforma tecnológica usando um método de autenticação, o 
fornecedor deve entrar em contato com seu contato de negócios principal para obter os 
métodos aprovados atuais. 

iii. O uso de infraestrutura de autenticação compartilhada [por exemplo, Single Sign-on 
(logon único), Reduced Sign-on, e outros serviços de autenticação compartilhados) deve 
estar de acordo com os requisitos de autenticação; o fornecedor deve entrar em contato 
com seu contato de negócios principal para obter os métodos aprovados atuais. 

iv. Autenticação de usuário para conexões externas: (Consulte 18.8.9 Acesso Remoto). 

 
18.21 Acesso Privilegiado Temporário. O fornecedor deve manter um estoque de todas as contas 

privilegiadas e administrativas. O login direto a uma ID Funcional com privilégios deve ser 
concedido por meio de um processo de acesso com privilégio temporário. O acesso privilegiado 
aos Sistema de Informações Controladas deve seguir um processo de Gestão de Acesso 
Privilegiado Temporário que inclui procedimentos documentados de liberação de senha/conta que: 

i. Exige que o solicitante esteja em uma lista de usuários autorizados pré-aprovada ou 
tenha uma aprovação no tempo de uso. 

ii. Exige uma justificativa documentada em um tíquete de mudança/problema antes de o 
acesso ser concedido. 

iii. Inclui uma análise independente da atividade realizada com o acesso. 

iv. Inclui um processo para revogar/remover o acesso depois de um período de tempo 
predefinido de no máximo 24 horas. 
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v. Permite acesso a produção e estabilização após implementação, como após um upgrade 

importante ou resolução de assistência/reparo, de modo que o acesso seja estendido por 
até sete (7) dias consecutivos. 

 

18.22 Acesso Privilegiado Permanente. O acesso com privilégios contínuo pode ser concedido a 
um usuário em um Sistema de Informações Controladas usado para armazenar, processar, 
gerenciar e/ou transmitir Informações do Citi apenas quando todas as condições seguintes são 
cumpridas: 

i. A justificativa para o acesso contínuo é documentada como parte do processo de 
aprovação. 

ii. O gerente do usuário e o responsável pelas informações/representante do Sistema de 
Informações Controladas aprovam o acesso. 

iii. Quando conectados com uma ID privilegiada, os administradores são proibidos de 
acessar e-mail, navegar na web ou executar qualquer função, exceto aquela cujo uso 
privilegiado foi aprovado. 

 
18.23 A Revisão dos Direitos de Acesso do Usuário deve incluir o seguinte: 

i. O Fornecedor deve implementar um processo documentado para revisar, verificar e 
excluir direitos de usuário desnecessários para os Sistemas de Informações Controladas 
usados para armazenar, processar, gerenciar e/ou transmitir informações do Citi. 

ii. O fornecedor deve revisar todos os direitos de usuário pelo menos semestralmente e 
remover qualquer acesso desnecessário. 

iii. Os usuários não devem rever ou aprovar os próprios direitos ou os direitos de uma 
pessoa que delegou a responsabilidade de revisão a eles. 

iv. Os direitos para todas as IDs funcionais não fixas com privilégios nos sistemas de 
informação de produção/CoB devem ser revistos anualmente pelo 
responsável/representante da ID. 

v. A lista de usuários autorizados para IDs funcionais com privilégios em Sistemas de 
Informação de Produção/CoB deve ser revisada trimestralmente pelos 
proprietários/representantes da ID. 

vi. Quando um funcionário muda de função, o fornecedor tem 21 dias corridos para realizar 
uma revisão de acesso e direitos e remover o acesso aos dados do Citi se não for mais 
necessário para sua nova função. 

 

18.24 Procedimentos Seguros de Logon. 

i. As IDs de logon associadas a uma senha fixa devem ser bloqueadas após, no 

máximo, seis (6) tentativas de logon consecutivas fracassadas. 

ii. IDs de logon de usuários bloqueadas devem ser habilitadas novamente por meio de um 

serviço de redefinição padrão do setor ou outra função autorizada. Um texto em banner, 

quando compatível com o sistema operacional ou aplicativo, deve ser exibido em todos 

os pontos de entrada da rede quando um usuário entra inicialmente ou é autenticado. 

 
18.25 Sistema de Gestão de Senhas. 

i. As senhas fixas de usuários nunca devem ser exibidas na tela em texto claro. 

ii. Senhas de IDs funcionais interativas com privilégios não devem ser inseridas no código 
em texto claro. 

iii. As senhas devem conter no mínimo oito (8) caracteres, que devem conter letras e  
 



 

              Exigências do Citi para Fornecedores                                                                   Página 38 de 61 
             © 2021 CITIGROUP INC.    

 números, e diferenciam maiúsculas de minúsculas. 

iv. Podem ser usados PINs como único método de autenticação para acessar os sistemas 
de informação apenas se os PINs forem necessários para satisfazer restrições dos 
dispositivos físicos (por exemplo, teclado, telefone, cartão inteligente). 

v. Todas as senhas fixas devem ser modificadas a cada 90 dias corridos no mínimo. 
Também observe: 

vi. Todos os sistemas de autenticação devem impor um controle de inatividade/não uso de 
logon que não deve exceder 100 dias se tecnicamente viável e Logons desabilitados 
podem ser habilitados novamente pelo usuário ou outra função autorizada. 

vii. O Processo de autenticação deve garantir que a mesma senha não foi usada pelo menos 
nas últimas seis (6) mudanças. 

 

18.26 Uso de Utilitários do Sistema. O fornecedor deve garantir que o uso de Programas Utilitários 
que podem substituir os controles de sistemas e aplicativos (por exemplo, inicialização de 
dispositivos periféricos) seja restrito e controlado. 

18.27 Sessão Expirada 

i. Nova autenticação ou login deve ocorrer para todos os usuários de um sistema de 
informações controladas usado para armazenar, processar e/ou transmitir informações do 
Citi. 

ii. Os usuários devem autenticar novamente depois de um período de inatividade que não 
excede 30 minutos. Atividade inclui qualquer entrada em um terminal (mouse, teclado, 
tela sensível ao toque etc.). Onde a imposição for providenciada pela proteção de tela 
protegida por senha, a imposição de aplicativo/logon único não é necessária. 

 

18.28 Validação de Dados de Entrada. 

i. Os fornecedores devem ter controles implementados para proteger contra ameaças de 
segurança on-line (ou seja, script entre sites, injeção de SQL etc.) 

ii. A validação de entrada deve ser implementada para todos os aplicativos de internet e intranet. 
 

18.29 Rescisão do Acesso do Usuário. 

i. Após rescisão ou renúncia, o acesso do usuário ou direitos que podem permitir o acesso 
a dados confidenciais ou acima do Citi (login do usuário para Desktop/Active Directory, 
Single Sign-on (SSO), e-mail, tokens de senha única (OTP) e acesso remoto) deve ser 
removido até o final do próximo dia útil. 

ii. Se um funcionário tiver acesso a sistemas pertencentes e administrados pelo Citi, o Citi 
será notificado imediatamente após a mudança de função ou rescisão desse funcionário. 

iii. O Fornecedor tem um processo implementado para recuperar todos os ativos quando um 
funcionário ou não funcionário é demitido ou pede demissão. 

 

18.30 Acesso Remoto. O fornecedor deve ter controles de acesso remoto implementados para 
proteger o acesso a redes que podem armazenar, processar ou transmitir dados confidenciais ou 
acima do Citi, que incluem: 

i. O acesso remoto a Sistemas de Informação usados para armazenar, processar e/ou 
transmitir informações do Citi deve ser protegido contra uso não autorizado. 

ii. Todos os notebooks e computadores de mesa gerenciados pelo fornecedor e usados para 
armazenar, processar e/ou transmitir informações do Citi usando acesso remoto onde há 
armazenamento/processamento local de informações com uma classificação de 
Informações do Citi de confidencial ou acima devem ser criptografados usando uma 
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ferramenta de criptografia que satisfaça as normas do setor. 

iii. As conexões remotas devem ser estabelecidas apenas por meio de soluções de acesso 
remoto aprovadas que utilizem autenticação multifator. 

iv. Computadores gerenciados pelo fornecedor devem ter um firewall pessoal ativo quando 
conectados diretamente (ou seja, não por meio de um firewall ou proxy gerenciado pelo 
fornecedor) na Internet. 

v. Os dispositivos gerenciados pelo fornecedor devem estar regularmente conectados à 
rede do fornecedor para receber e instalar atualizações regulares de software/antivírus 
como um requisito para acesso total à rede. O acesso limitado pode ser permitido para a 
finalidade expressa de atualizar o dispositivo. 

vi. Se dispositivos não pertencentes à empresa e gerenciados pela empresa estiverem em 
uso para acessar informações confidenciais ou acima do Citi, eles devem usar uma 
solução autorizada que não permita o download para o computador local. Os seguintes 
controles devem estar implementados: 

a. Dados do Citi não podem ser baixados para dispositivos pessoais fora de uma 
solução gerenciada pela empresa. 

b. O Fornecedor deve garantir que o acesso remoto seja protegido por autenticação 
com base em token ou com base em certificado usando tecnologias de acesso 
remoto padrão (ou seja, VPN, Horizon etc.). 

c. Soluções de acesso remoto, como Terminal Services, VMware Horizon, devem 
ser configuradas para desativar o compartilhamento da área de transferência e 
mapeamento de unidade via protocolos Blast, PCoIP e RDP 

vii. Todo o Pessoal do Fornecedor, incluindo, entre outros, funcionários 
permanentes/temporários, contratados e subcontratados, exigindo acesso especial, 
privilegiado e/ou de nível administrativo a sistemas, repositórios de dados, aplicativos 
e/ou infraestrutura, incluindo, entre outros, administradores de sistema, administradores 
de banco de dados, administradores de controle de acesso, administradores de firewall, 
administradores de sites etc., que estejam relacionados direta ou indiretamente aos 
Serviços fornecidos para o Citi, deve usar autenticação multifator e esse acesso será 
registrado e monitorado de forma independente pelo Fornecedor para atividade suspeita 
e/ou acesso não autorizado de acordo com as Exigências do Citi para Fornecedores, 
conforme mencionado anteriormente. 

 

18.31 Política de Mesa Limpa e Tela Limpa. O pessoal do Fornecedor deve proteger as 
Informações do Citi em todas as formas, incluindo informações físicas usadas ou armazenadas no 
espaço de trabalho da equipe. Os Fornecedores devem comunicar essa exigência a todos os seus 
funcionários pelo menos anualmente por meio de conscientização sobre a segurança da 
informação. 

18.32 Segurança contra Incêndios. 

i. O Fornecedor deve cumprir as exigências legais e regulatórias aplicáveis que 
regulamentam a segurança física e o estabelecimento de um ambiente de trabalho 
seguro, incluindo os códigos locais a respeito de incêndios. 

ii. O Fornecedor deve utilizar sistemas de detecção, alarme e contenção de incêndios. Os 
sistemas devem ser inspecionados e testados anualmente. 

 

18.33 Segurança Física. 

i. As Informações do Citi devem ser armazenadas em áreas com controles que 
restrinjam o acesso apenas a pessoal autorizado. 



 

              Exigências do Citi para Fornecedores                                                                   Página 40 de 61 
             © 2021 CITIGROUP INC.    

 
 

 
ii. O fornecedor deve ter um sistema de acesso físico documentado e auditável em 

vigor. 

iii. O Fornecedor deve utilizar uma combinação de sistemas de alarme de 

segurança/de invasão que inclua um alarme de segurança monitorado por 
terceiros, seguranças e vigilância por vídeo, conforme apropriado para o ambiente 

e para os serviços prestados. 

iv. O Fornecedor deve ter uma política de visitantes documentada que inclua o 

requisito de todos os visitantes fornecerem identificação verificável na chegada e 
assinarem uma lista de entrada e saída. 

18.34 Procedimentos e Responsabilidades de Segurança Operacional. 

i. O Fornecedor deve ter um Ciclo de Vida de Desenvolvimento de sistemas Seguros 

(Secure System Development Life Cycle, S-SDLC) documentado e implementado, 
em adesão às normas mínimas do Citi, se o fornecedor prestar serviços de 

desenvolvimento de software ao Citi. 

ii. O Fornecedor deve ter um processo documentado de Gestão de Mudanças. 

iii. O Fornecedor deve ter um processo documentado de Gestão de Capacidade que 
atenda aos padrões relevantes do setor. 

iv. Quando for aplicável, o Fornecedor deve garantir que os ambientes de 

Desenvolvimento, Testes e Produção são todos separados física e/ou logicamente 
uns dos outros. 

18.35 Controles contra Malware. O fornecedor deve garantir que as precauções necessárias sejam 
tomadas para prevenir e detectar a introdução de qualquer código mal-intencionado (por ex., vírus, 
worms, vírus Cavalo de Troia, adware, spyware, ransomware ou outros ataques cibernéticos 
similares em que os dados podem ser perdidos) e deve implementar controles preventivos, de 
detecção e recuperação para proteger contra tais ameaças. O Fornecedor deve: 

i. Implementar, atualizar e manter tecnologia de antivírus e anti-spyware em todos os 
computadores pessoais e tecnologia para antivírus em todos os Servidores de 

Rede Local (LAN), servidores de e-mail e outros dispositivos que armazenam, 

processam e/ou transmitem informações do Citi. 

ii. Ter as configurações de segurança implementadas para evitar que os usuários 

finais desativem o antivírus/antimalware e as verificações programadas. 

iii. Ter procedimentos automatizados e gerenciados centralmente para configurar e 

atualizar o software antivírus e antimalware. 

iv. Ter processos implementados para identificar e abordar computadores não 
compatíveis, onde as assinaturas antivírus ou mecanismos de verificação estão 
desatualizados. 

18.36 Controles contra Código Móvel. Os Fornecedores devem garantir que as precauções 
necessárias sejam tomadas para controlar o uso do Código Móvel. Quando o uso do Código 
Móvel for autorizado, a configuração deve, no mínimo, satisfazer todas as normas do setor e 
obrigações contratuais para o Citi, garantir que o Código Móvel autorizado opere de acordo com 
uma política de segurança definida claramente e documentada e impedir que Código Móvel não 
autorizado seja executado. 
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Para código móvel que pode afetar o sistema ou plataforma operacional subjacente (ou seja, fora 
da “área restrita”), o fornecedor deve garantir o seguinte: um código móvel publicado pelo 
fornecedor deve ser assinado por uma autoridade de certificados aprovada pelo Citi e o ciclo de 
vida do certificado deve ser gerenciado pelo fornecedor para tratar do vencimento ou rotação da 
certificação. O código móvel assinado com certificados vencidos deve ser removido da produção. 

 

18.37 Registro de Auditoria. O Fornecedor deve garantir que todos os Sistemas de Informações 
Controladas usados para armazenar, processar, gerenciar e/ou transmitir Informações do Citi 
usem trilhas de auditoria em nível de infraestrutura ou aplicativo para registrar os seguintes itens: 

i. Ações relevantes de segurança de infraestrutura para a plataforma associada 

ii. Todos os alarmes do sistema associados a um firewall ou evento de segurança 
gerado por IDS/IPS 

iii. Todas as tentativas de violações da segurança do sistema (por exemplo, tentativas 
fracassadas de logon de Usuário) 

iv. Todos os eventos significativos relacionados a transações financeiras e 
Informações do Citi que incluem especificamente os itens seguintes: 

a. Atualizações em transações financeiras 

b. Atualizações em dados de PII Confidenciais 

c. Atualizações em dados Restritos 

d. Atualizações em dados de Autenticação 

v. Artefatos de sessão (endereço IP no mínimo, ou outras informações pertinentes), 
como identificação de dispositivo único, devem ser capturados, quando 
tecnicamente viável e registrados para aplicativos para o Citi (aplicativos de sites e 
móveis) para apoiar as investigações de fraude. Esses dispositivos devem ser 
capturados para as transações do Citi e para atividade de abertura de contas do 
Citi.       As informações devem ser registradas de maneira que o dispositivo da 
sessão possa ser vinculado à transação ou abertura de conta. 

vi. Eventos ISA significativos devem ser registrados especificamente, incluindo os itens 
seguintes: 

a. Criação de usuário 

b. Modificação dos direitos de acesso do usuário 

c. Exclusão, criação e modificação de perfis no Sistema de 
Informações Controladas. 

d. Redefinição de senha 

e. Mudanças na configuração de segurança do sistema 

f. Todas as atividades interativas de IDs funcionais com privilégios devem ser 

registradas. 

g. Os registros de segurança devem conter pelo menos as informações abaixo, 
independentemente do sistema que gera o registro, a menos que não seja viável 
tecnicamente: 
1. Data e hora do evento (horário em formato UTC) 

2. Identificação de usuário da pessoa realizando a ação 

3. Tipo de evento 

4. Nome do ativo ou recurso afetado 

5. Tipo de acesso (excluir, modificar etc.) 
6. Sucesso ou falha do evento vii. Fonte (terminal, porta, local, IP, nome do host 

etc.) 
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18.38 Proteção de Informações do Registro. O Fornecedor deve garantir a presença de controles 

de acesso para preservar a integridade das trilhas de auditoria durante o início, desligamento, 
armazenamento e transmissão. 

i. Para evitar modificações não autorizadas nos registros de auditoria, o fornecedor deve 

garantir que os registros não possam ser substituídos ou modificados pelos usuários do 

sistema cuja atividade eles rastreiam. 

ii. O fornecedor deve definir, manter e cumprir o período de retenção para os dados de 

registro que cumpra a Política de Gestão de Registros do Citi e todas as exigências 

legais e regulatórias aplicáveis. 

iii. Os relógios de todos os sistemas de processamento de informações relevantes em uma 

organização ou domínio de segurança devem ser sincronizados em uma fonte de 

tempo precisa. 

 
18.39 Uso do Sistema de Monitoramento. Os eventos seguintes devem ser capturados, registrados 

e revistos diretamente por meio de um processo de revisão automatizado: 

i. Todos os alarmes do sistema associados a um firewall ou evento de segurança gerado 

por IDS/IPS. 

ii. Todas as atualizações dos recursos críticos como identificadas na compilação padrão segura. 

iii. Todas as atividades interativas realizadas por IDs funcionais ou IDs temporárias 
com privilégios. 

iv. Exceções: 

a. Remoção de direitos de usuário, função ou perfil. ii. Onde a atividade de 
administração de segurança da informação for executada por um sistema de 
fluxo de trabalho automatizado/de cumprimento que tem controles de integridade 
ponta a ponta. 

 

18.40 Correlação de Registro e Revisão. 

i. Quando um evento registrado dispara um alerta, o evento é revisado e ações de 

acompanhamento e investigação são realizadas — se indicar que um incidente 

de segurança da informação potencialmente prejudicial pode ter ocorrido. 

ii. O fornecedor deve garantir que os registros de auditoria sejam agregados a um sistema 

central de gerenciamento de registros, como um Gerenciamento de Informações e 

Eventos de Segurança (SIEM) ou ferramenta analítica de registro para análise e revisão 

de correlação de registros. Isso pode ser um recurso do seu sistema central de 

gerenciamento de registros ou pode ser uma ferramenta separada. Os fornecedores de 

baixo risco estão isentos desse requisito. 

iii. Os fornecedores de alto risco devem revisar e ajustar periodicamente a configuração 

de seu SIEM ou ferramenta de análise de registros para melhorar a identificação de 

eventos acionáveis. 

 
18.41 Controle de Software Operacional. 



 

              Exigências do Citi para Fornecedores                                                                   Página 43 de 61 
             © 2021 CITIGROUP INC.    

 
 

 
i. O Fornecedor deve garantir que sejam usados apenas sistemas operacionais e software 

atualmente suportados por um prestador de serviços comerciais aceito do setor ou que 
tenham liberação ativa e apropriada de patches e atualizações de configuração 
disponíveis para lidar com problemas de segurança. 

ii. O Fornecedor deve garantir que seja implementado um processo documentado que 

especifique os períodos em que todos os patches de segurança e configurações 

aprovados são aplicados. 

iii. O Fornecedor deve garantir que, independentemente de qualquer contrato de 

manutenção separado entre o fornecedor e o Citi, o Fornecedor deverá garantir que o 

software desenvolvido para o Citi e regido por um contrato de licença não exija o uso de 

versões de software não compatível com vulnerabilidades conhecidas E atualizado e 

corrigido conforme necessário em tempo hábil. 

iv. O software aplicativo de código aberto usado para processar as informações do Citi 

deve ser adquirido de fornecedores estabelecidos e deve ser compatível. 

 
18.42 Segurança de Desenvolvimento de Software. 

i. O fornecedor de software deve ter um Ciclo de Vida de Desenvolvimento 
de Software (SDLC) documentado e atualizado. 

ii. A segurança deve ser revisada em todas as etapas do SDLC 

iii. Devem ser aplicadas práticas de codificação seguras. 

 

18.43 Gestão de Vulnerabilidade e Ameaças. Se o Fornecedor mantiver ou armazenar Informações 
Confidenciais do Citi em um site ou sistema acessível pela Internet, o Fornecedor deverá cumprir, 
como forma de se proteger contra uma vulnerabilidade ou ameaça que envolva produtos ou 
serviços que afetem o Citi (cada um deles uma “Vulnerabilidade”), as seguintes Exigências: 
Geralmente, o Fornecedor deve: 

i. Nomear um funcionário do Fornecedor, com conhecimento sobre questões de 

segurança de computadores, para responder às perguntas do Citi sobre segurança 

de computadores. 

ii. Usar esforços comercialmente razoáveis para monitorar, regularmente, fontes 

respeitáveis de informações sobre vulnerabilidades de segurança do computador, como 

FIRST, CERT/CC e listas de correspondência de fornecedores, e tomar as medidas 

apropriadas para obter, testar completamente, aplicar e fornecer ao Citi serviços 

relevantes pacotes, patches, atualizações e soluções alternativas. 

iii. Testar, pelo menos trimestralmente, a implementação de suas medidas de 

segurança da informação usando ferramentas de varredura de vulnerabilidade de 

rede, sistema e aplicativo e/ou testes de penetração. 

iv. Permitir que o Citi execute, à custa do Citi, e em momentos razoáveis, 
Vulnerabilidade, hacks éticos ou outras avaliações de segurança, para 

verificar a conformidade do Fornecedor com suas obrigações sob qualquer 
Contrato e estas Exigências, incluindo, entre outros, revisão de políticas, 

processos e procedimentos, avaliação no local de acordos de segurança 
física, varredura de vulnerabilidade de rede, sistema e aplicativo e teste de 

penetração, usando ferramentas comercialmente disponíveis e/ou práticas 
padrão do setor para realizar essas inspeções. 
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v. Manter, por um período de pelo menos 180 dias (ou período mais longo 

conforme exigido por lei ou contrato) arquivos de log detalhados relativos 

a todas as atividades nos sistemas do Fornecedor, incluindo, sem 
limitação: 

a. Todas as sessões estabelecidas 

b. Informações relacionadas ao recebimento de informações específicas de um 
usuário ou outro sistema 

c. Tentativas de autenticação de usuário com falha 

d. Tentativas não autorizadas de acesso a recursos (software, dados, processos 
etc.) 

e. Ações do Administrador 

f. Eventos gerados (por exemplo, comandos emitidos) para fazer alterações em 
perfis de segurança, níveis de permissão, configurações de segurança de 
aplicativos e/ou recursos do sistema. 

 

vi. Todos os arquivos de log devem ser protegidos contra acesso, modificação ou exclusão 

não autorizada. Além disso, manter registros relacionados à privacidade ou outras 

avaliações de risco de informações de segurança, bem como registros relacionados a 

ações e investigações de segurança de rotina, se e conforme aplicável, de acordo com a 

Política de Gestão de Registros do Citi, incluindo o período de retenção exigido pelo Citi 

para esses registros. 

vii. Quando o Fornecedor utilizar contratados ou subcontratados para fornecer os Serviços, o 

Fornecedor deverá, à sua própria custa, garantir que quaisquer avaliações de 

Vulnerabilidade exigidas nestas Exigências sejam concluídas da mesma maneira 

oportuna como se o Fornecedor estivesse fornecendo esses Serviços diretamente e 

garantirá que a exigência para qualquer contratado ou subcontratado para facilitar essas 

avaliações será registrada no contrato entre o Fornecedor e o contratado/subcontratado 

referente ao Serviço, incluindo o idioma que autoriza o Citi a realizar tais avaliações. 

viii. Se o Fornecedor for adquirido ou adquirir outra entidade em qualquer fusão 

ou aquisição ou transação semelhante, e essa transação provavelmente 
afetar os Serviços, o Fornecedor deverá notificar imediatamente o Citi por 

escrito e o Fornecedor deverá realizar uma avaliação de segurança da 

informação na entidade resultante em consonância com estas Exigências 
para garantir que essa mudança não afete o cumprimento das Exigências. 

ix. Implementação do Processo. O fornecedor deve implementar um processo de gestão 

de vulnerabilidades e ameaças que aborde e/ou inclua, de forma abrangente, todos os 

itens a seguir: (a) Descoberta e gestão de Vulnerabilidades em todos os ativos que 

podem ser usados para processar, armazenar, acessar ou transmitir dados confidenciais 

ou acima do Citi; (b) O requisito de digitalizações pelo menos mensais usando uma 

ferramenta que descubra instâncias da ocorrência de Vulnerabilidades atualmente 

conhecidas; (c) Classificação de Vulnerabilidades de acordo com o “Sistema de 

Pontuação de Vulnerabilidade Comum v3.0” (Common Vulnerability Scoring System, 

CVSS) (consulte https://www.first.org/cvss), com prazos de remediação com base na 

gravidade; (d) O requisito para testar correções de vulnerabilidades antes da 

implementação completa da produção; (e) Um processo de emergência para remediar 

Vulnerabilidades críticas; (f) Se o fornecedor hospedar dados confidenciais ou acima do 

Citi em aplicativos e infraestrutura baseados na Internet, deve haver um “Teste de  

http://www.first.org/cvss)
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Penetração” anual de Avaliação de Vulnerabilidade realizado pelo fornecedor ou por uma 

parte externa especializada nesse tipo de avaliação; e (g) O fornecedor deve rastrear os 

ativos que estão se aproximando ou atingiram um status de Fim de Vida (EOL) ou Fim de 

Suporte do Fornecedor (EOVS) e ter processos implementados para atualizar ou 

substituir esses ativos. 

x. Notificação. Ao identificar uma Vulnerabilidade que envolva um produto ou serviço que 

afete o Citi, o Fornecedor notificará o Citi por escrito no prazo de 48 horas após a 

identificação e incluirá uma descrição das ações corretivas tomadas pelo Fornecedor. Ao 

tomar conhecimento de uma Vulnerabilidade que envolva um produto ou serviço que 

afete o Citi após a divulgação pública responsável dos canais de processo (publicação da 

Vulnerabilidade no Banco de Dados Nacional de Vulnerabilidades [National Vulnerability 

Database — NVD] ou por meio do catálogo de ameaças fornecido a fornecedores de 

segurança externos), o Fornecedor notificará o Citi por escrito no prazo de 48 horas a 

partir de tal publicação. Cada notificação incluirá informações sobre a Vulnerabilidade, se 

a Vulnerabilidade afetar o Citi, se puder ser explorada remotamente; e a pontuação de 

Vulnerabilidades e Exposições Comuns (CVE). O Fornecedor continuará a fornecer 

atualizações ao Citi até que a Vulnerabilidade seja remediada. Nos casos em que o Citi 

identificar uma Vulnerabilidade, o Citi poderá notificar o Fornecedor sobre isso, e o 

Fornecedor deverá remediar imediatamente a Vulnerabilidade de acordo com esta 

Seção. 

 
18.44 Remediação. Ao identificar uma Vulnerabilidade, o Fornecedor notificará o Citi por escrito no 

prazo de 48 horas após a identificação e incluirá uma descrição das ações corretivas tomadas 
pelo Fornecedor. Para cada notificação de Vulnerabilidade fornecida nesta Seção, a Parte 
notificante avaliará o nível de risco e o impacto dessa Vulnerabilidade com base na gravidade e 
risco para o Citi e atribuirá um nível de prioridade de risco com base no Sistema de Pontuação de 
Vulnerabilidade Comum (CVSS) conforme estabelecido no Apêndice A (ver 
https://www.first.org/cvss). Assim que um nível de risco for atribuído e acordado, o Fornecedor 
remediará qualquer vulnerabilidade média, alta ou crítica identificada. Sempre que possível, a 
correção para qualquer Vulnerabilidade impactante deve ser disponibilizada em um pacote de 
segurança para a versão atualmente implementada. Se o Fornecedor não puder ou não quiser 
remediar a Vulnerabilidade a contento do Citi no prazo designado, o Citi poderá rescindir a licença 
aplicável sem qualquer responsabilidade ou obrigação financeira adicional (para a parte 
rescindida) e o Fornecedor deverá reembolsar imediatamente ao Citi a parte proporcional das 
tarifas de licença pagas. 

http://www.first.org/cvss)
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18.45 Controles de Rede de Segurança de Comunicação. 

i. As redes do fornecedor usadas para acessar, armazenar, processar e/ou transmitir 
Informações do Citi devem ser protegidas de ameaças, e a segurança deve ser mantida 
para os Sistemas de Informação que usam a rede. Isso inclui informações em trânsito 
através da rede. 

ii. Informações com uma Classificação de Informações do Citi Confidenciais ou acima 
não devem ser armazenadas de forma persistente em um sistema em zona 
desmilitarizada (Demilitarized Zone, DMZ) para a internet. 

iii. Com respeito às redes usadas para acessar, armazenar, processar e/ou transmitir 
Informações do Citi, o Fornecedor deve garantir que: 

iv. Apenas redes locais sem fio (WLANs) ou outras soluções de dispositivos sem fio que 
incluam controles razoáveis para proibir o acesso não autorizado (PEAP-TLS, EAP-TTLS 
etc.) possam se conectar às redes que contêm informações do Citi. 

v. Todas as conexões de IP externo para a rede global do fornecedor são protegidas por um 
firewall administrado pelo fornecedor. 

vi. Um Sistema de Detecção de Invasão (Intrusion Detection System, IDS) ou um Sistema 
de Prevenção de Invasão (Intrusion Prevention System, IPS) está implementado e 
monitora e protege em tempo real todas as suas conexões de Internet para a sua rede, 
onde as Informações do Citi são acessadas, gerenciadas, armazenadas, processadas 
ou transmitidas. 

vii. Todos os aplicativos e serviços de internet com a marca do Citi hospedados em sites do 
Fornecedor devem ter serviços anti-DDoS (Distributed Denial of Service) ou controles 
comparáveis validados pelo Citi. 

viii. Firewalls externos devem ser configurados com a regra padrão “negar tudo”. As regras 
de firewall devem ser configuradas com base no princípio de privilégio mínimo e todas 
as tentativas de conexão negadas pelo firewall (por exemplo, eliminar pacotes) 

 

18.46 Segregação em Redes. 

i. O Fornecedor deve garantir que todos os Sistemas de Informação e aplicativos que são 
usados para acessar, armazenar, processar e/ou transmitir Informações do Citi e que 
podem ser acessados por meio da Internet, somente possam ser acessados por meio da 
zona desmilitarizada (DMZ) do Fornecedor. 

ii. Durante um evento de emergência, o fornecedor deve ser capaz de filtrar o acesso entre 
as partes da rede para reduzir o impacto de eventos de segurança da rede (por exemplo, 
filtragem de porta durante um surto de vírus). 

iii. Acesso remoto e segurança de host devem implementar controles de acesso com base 
em grupos (por exemplo, equipe, subcontratados) para limitar o acesso aos recursos da 
rede na rede do fornecedor. No nível do host, o controle de acesso pode ser feito em nível 
de grupos ou de pessoas. 

18.47 Identificação de Equipamentos nas Redes. 

i. As plataformas de tecnologia devem identificar e autenticar as plataformas de tecnologia 
de pares compatíveis com os Níveis de Risco de Sistemas de Informação da interação e 
outros controles atenuantes. 

ii. Apenas dispositivos do fornecedor (ou seja, hardware, incluindo, entre outros: 
computadores, notebooks) que cumpram estas Exigências e que sejam autorizados pelo 
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 Fornecedor podem acessar a Rede do Fornecedor onde as informações do Citi são 
armazenadas, processadas ou transmitidas. 

 
iii. Apenas dispositivos do fornecedor (ou seja, hardware, incluindo, entre outros: 

computadores, notebooks, mídias de armazenamento de dados removíveis) que cumpram 
estas Exigências e que sejam autorizados pelo Citi podem ter acesso à rede do Citi. 

18.48 Análise e Especificação de Exigências de Segurança. 
i. O Fornecedor deve incorporar procedimentos de segurança da informação em seus 

processos e procedimentos para a seleção, desenvolvimento e implementação de 
aplicativos, produtos e serviços. 

ii. O Fornecedor deve ter um procedimento de compilação segura para todos os 
sistemas onde as Informações do Citi são armazenadas, processadas e/ou 
transmitidas. 

iii. O procedimento de compilação seguro deve incluir ferramentas para apoiar 
verificações de configuração automatizada das configurações de compilação de 
segurança/padrão no momento da implantação da produção. 

 
18.49 Transações On-line. 

i. Quando aplicável, o fornecedor deve ter sistemas de informação que utilizam senhas 
dinâmicas ou certificados digitais para validar as credenciais. 

ii. A vida útil de todos os Certificados deve ser substituída a cada dois (2) anos. 
iii. Para todos os sites para a internet e comunicações de ponta a ponta entre o Citi e o 

fornecedor, devem ser usados certificados de validação estendida (Extended 
Validation, EV). 

iv. Todos os aplicativos de Fornecedores que armazenam, processam, 
gerenciam ou acessam informações do Citi, hospedam aplicativos com uso 
da Internet da marca do Citi ou têm conectividade com os recursos de rede 
do Citi devem: 

v. Possuir um método de autenticação baseado nos tipos de dados/funções 
acessados; 

vi. Executar uma avaliação de conformidade de Autenticação Multifatorial (Multifactor Authentication, 
MFA); 

vii. Implementar uma solução on-line de Gestão de Atividades Suspeitas (Suspicious Activity 
Management, SAM) 

viii. Em todos esses casos, o Fornecedor deve entrar em contato com o contato 
comercial principal para obter as exigências atuais. 

 
18.50 Procedimentos de Controle de Mudanças. 

i. O Fornecedor deve garantir que as mudanças de configuração de firewall, Sistemas de 
Detecção de Invasão (Intrusion Detection Systems, IDS) e Sistemas de Prevenção de 
Invasão (Intrusion Prevention Systems, IPS) passem pelo Processo de Gestão de 
Mudanças do Fornecedor. 

ii. O acesso concedido à produção por meio de IDs temporárias deve ser registrado e 
monitorado para acompanhar as mudanças feitas no ambiente. 

iii. Para sistemas de informações controladas contendo informações do cliente com uma 
classificação do Citi de PII confidencial ou acima ou com valor alto de componente de 
risco de segurança da informação para “integridade” ou “disponibilidade”, os registros 
capturados de acordo com a seção 10.7q (Registro de auditoria) devem ser revistos 
pelo fornecedor com base em amostras. As revisões podem ser baseadas em uma 
metodologia de amostragem com base em riscos apropriada. 

iv. A revisão deve validar que as alterações que fazem parte do acesso com privilégios 
temporário foram feitas conforme o planejado. 
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18.51 Vazamento de Informações. O Fornecedor deve ter uma Norma de Codificação Segura 
implementada que previna vazamento de informações, incluindo: 

i. Informações detalhadas do sistema (por exemplo, tipo e tecnologia do servidor). 

ii. Rastreamentos de pilha e erros de exceção que revelam a estrutura de árvore de 
diretórios e o tipo de banco de dados subjacente. 

 

18.52 Dados de Testes. Informações confidenciais ou de mais alto risco, conforme definido pelo Citi, 
não devem ser usadas ou armazenadas pelo Fornecedor em ambientes de teste ou 
desenvolvimento de aplicativos de software, a menos que essas informações sejam 
desidentificadas, mascaradas e/ou ofuscadas usando ferramentas e métodos que atendam aos 
padrões do setor, para que esses dados não sejam mais sigilosos ou implementem os mesmos 
controles de um sistema de produção. 

18.53 Transmissão de Dados. O Fornecedor não deve transmitir informações Confidenciais ou de 
mais alto risco por qualquer rede pública (como a Internet) de maneira não criptografada. Caso 
informações confidenciais ou de mais alto risco, conforme definido pelo Citi, sejam enviadas por 
redes públicas, essas informações devem ser criptografadas usando um algoritmo de criptografia 
forte, recuperação de dados e armazenamentos de chaves que sejam consistentes com as 
políticas e normas do Citi e/ou protocolos de criptografia padrão atual do setor mutuamente 
acordados. 

18.54 Acesso do Pessoal do Fornecedor aos Sistemas de Informação do Fornecedor. Todo o 
Pessoal do Fornecedor, incluindo, entre outros, funcionários permanentes/temporários, 
contratados e subcontratados, exigindo acesso especial, privilegiado e/ou de nível administrativo a 
sistemas, repositórios de dados, aplicativos e/ou infraestrutura, incluindo, entre outros, 
administradores de sistema, administradores de banco de dados, administradores de controle de 
acesso, administradores de firewall, administradores de sites etc., que estejam relacionados direta 
ou indiretamente aos Serviços fornecidos para o Citi, deve usar autenticação multifator e esse 
acesso será registrado e monitorado de forma independente pelo Fornecedor para atividade 
suspeita e/ou acesso não autorizado de acordo com as Exigências do Citi para Fornecedores, 
conforme mencionado anteriormente. 

18.55 Armazenamento de Dados Fora da Rede. O Fornecedor deve, ao armazenar informações 
confidenciais ou de alto risco do Citi fora da rede do Fornecedor (por exemplo, backups de 
recuperação de desastres), garantir que essas informações sejam criptografadas quando em 
repouso usando um algoritmo de criptografia aprovado pelo Citi e/ou protocolo de criptografia 
padrão atual do setor mutuamente acordado e força e armazenamento de chaves. 

18.56 Exigências do Processo de Negócios de Acesso Remoto do Fornecedor. 

i. Se o Fornecedor fornecer serviços de terceirização de processos de negócios e receber 
aprovação expressa por escrito do Citi para permitir que o Pessoal do Fornecedor se 
conecte remotamente de sua localização (por exemplo, trabalhar de casa) aos sistemas 
do Fornecedor que tenham acesso, armazenem e/ou transmitam dados confidenciais ou 
de alto risco (por exemplo, dados de privacidade, transações monetárias etc.), as 
seguintes exigências de segurança devem ser atendidas para itens aplicáveis 
relacionados ao acesso remoto fornecido pelo Fornecedor. O fornecedor deve enviar a 
documentação completa, incluindo, entre outros, diagramas de arquitetura de rede, fluxos 
de dados, sistemas de autenticação, sistemas de segurança e quaisquer outros detalhes 
técnicos ou atestado(s) que possam ser necessários, na opinião do Citi, para garantir a 
conformidade com as normas do Citi e manter a postura de segurança do Citi. 

ii. As soluções de acesso remoto do fornecedor devem, no mínimo: 

a. Ter ou estabelecer uma conexão de rede business-to-business privada e segura 
com o Citi. Essa conectividade deve atender aos padrões de conectividade de 
rede de terceiros e ser revisada e aprovada pelo Citi CISO Office. 
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b. Todas as comunicações de rede devem empregar criptografia de ponta a ponta 

usando algoritmos de criptografia aprovados pelo Citi 

c. Garantir que a rede e os sistemas do Fornecedor incluam sistemas unificados de 
gerenciamento de ameaças/detecção e prevenção de intrusões, juntamente com 
registro e monitoramento desses sistemas de segurança para ameaças e 
anomalias e que os procedimentos de resposta a incidentes apropriados sejam 
documentados e testados para proteger, detectar, conter, responder e recuperar 
em tempo hábil. 

d. Ter uma solução de acesso remoto VPN segura e resiliente (sem pontos únicos 
de falha) que exija autenticação multifator (“MFA”) consistente com os padrões 
MFA do Citi. Além disso, esta solução de acesso remoto deve garantir que 
somente produtos de propriedade do Fornecedor, bem como administrados, 
aprovados e mantidos pelo Fornecedor (por exemplo, configuração de 
segurança, gerenciamento de patches, proteção antivírus, gerenciamento de 
identificação e acesso, firewalls etc.) estejam sendo usados para conectar 
remotamente e executar serviços relacionados ao Citi. Se os soft tokens forem 
usados para MFA, como um aplicativo de software em um dispositivo móvel, o 
software de autenticação de soft token deverá autenticar o usuário (por exemplo, 
por senha, biometria etc.) e impedir seu uso se o telefone celular estiver com 
jailbreak ou root (usando um sistema operacional diferente daqueles certificados 
e fornecidos pelo fornecedor do dispositivo móvel). 

e. Deve, no mínimo, fornecer documentação completa, incluindo, entre outros, 
todos os diagramas de rede de acesso remoto relevantes, fluxos de dados, todos 
os controles e tecnologias operacionais e de segurança, e ser fornecida ao Citi 
para revisão e aprovação antes de quaisquer serviços de acesso remoto serem 
fornecidos ao Pessoal do Fornecedor. 

f. Todo o Pessoal de acesso remoto do Fornecedor deve atestar e concordar por 
meio de evidência documentada com o seguinte: 
1. Cumprir o Código de Conduta de terceiros do Citi, a Política de 

Comunicações Eletrônicas e todas as Políticas e Normas do Citi aplicáveis. 
2. Manter um espaço de trabalho remoto dedicado e privado que não contém 

dispositivos de assistência de voz (por exemplo, Alexa), dispositivos de 
gravação de vídeo e/ou qualquer outro dispositivo de escuta/gravação de 
foto, vídeo ou áudio. Nenhum pessoal não autorizado terá permissão para 
visualizar quaisquer dados, sistemas, aplicativos que possam aparecer na(s) 
tela(s) dos sistemas de computação remotos. 

3. Bloquear o dispositivo de computação ao deixar o dispositivo sem vigilância 
para garantir que o acesso não autorizado para visualizar a tela seja 
adequadamente mitigado. 

g. Restringir o acesso remoto apenas ao pessoal autorizado e ao dispositivo de 
computação gerenciado e de propriedade do Fornecedor (por exemplo, laptop) 
que restringe o usuário a apenas aqueles serviços SOMENTE expressamente 
exigidos (por exemplo, solução thin-client segura) para executar os Serviços. 
Especificamente, o sistema de computação remoto deve ser configurado para 
evitar que o usuário ignore a solução de segurança “thin client”, impedir qualquer 
impressão remota, impedir o uso de dispositivos de armazenamento portáteis 
externos (por exemplo, pen drives, discos rígidos portáteis, leitor de cartão SD, 
etc.), impedir a captura de tela, evitar copiar/colar fora da solução Citi VDI, 
impedir a instalação de qualquer software e evitar quaisquer alterações de  
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configuração não autorizadas no sistema. O fornecedor deve garantir que a 
higiene cibernética adequada seja mantida nesses sistemas de computação 
remotos por meio de atualizações apropriadas e oportunas, patches de 
segurança, atualizações de configuração etc. O dispositivo de computação 
remoto também deve exigir que o usuário se autentique após um máximo de 30 
minutos de inatividade e proteção de ponto final implementada também deve 
prevenir, detectar e recuperar a introdução de qualquer código malicioso (por 
exemplo, vírus, worms, vírus Cavalo de Tróia, adware ou spyware). Não é 
permitido o uso de dispositivos de computação de propriedade do Pessoal do 
Fornecedor (por exemplo, laptops/desktops BYOD) para fornecer os Serviços. 

h. Garantir que o registro e o monitoramento adequados sejam realizados para 
rastrear a atividade do usuário e do terminal por meio de localização, endereço 
IP, atividades suspeitas de logins/tempos limite de sessão, malware etc. Registrar 
todas as tentativas de violação de segurança do sistema (por exemplo, tentativas 
de login de usuário de acesso remoto com falha). 

iii. Se permitir a administração remota de TI (por exemplo, rede, sistema, aplicativo, 
banco de dados etc.), o Fornecedor deverá garantir que todo o acesso remoto seja 
realizado apenas por pessoal autorizado por meio de uma conexão segura e 
criptografada (por exemplo, VPN, Interface de área de trabalho virtual etc.) que requer 
autenticação multifator e que todas as atividades sejam monitoradas quanto a 
atividades suspeitas. 

 

18.57 Aceitação do Sistema. O fornecedor deve ter processos de gestão do escopo do projeto e 
aceitação do sistema documentados e implementados que satisfaçam as normas relevantes do 
setor. 

18.58 Comunicação de Pontos Fracos de Segurança da Informação. O Fornecedor deve ter um 
Processo para garantir que as Vulnerabilidades de Aplicativos e Infraestrutura que resultam em um 
comprometimento de Ativos de Informação do Citi sejam comunicadas ao Citi imediatamente. 

18.59 Responsabilidades e Procedimentos de Incidentes de Segurança. O Fornecedor deve 
garantir que uma abordagem eficaz seja aplicada à gestão de incidentes de segurança da 
informação (IS) que afetam as informações do Citi. O Fornecedor deve manter processos para 
responder a incidentes de segurança da informação (IS) e notificar o Citi em um período 
combinado sobre qualquer incidente com probabilidade de classificação de alta Gravidade que 
possa envolver um risco significativo para os clientes do Citigroup ou a franquia (inclusive se o 
incidente envolver um número de clientes significativo; um valor alto de dinheiro; ter potencial para 
se tornar um assunto coberto pela imprensa; ou ter probabilidade de resultar na notificação não 
rotineira de um regulador se reportado no prazo de 2 horas e todos os demais incidentes de 
segurança devem ser reportados no máximo no prazo de 24 horas após a detecção de uma 
Ameaça à Segurança da Informação ou uma Vulnerabilidade da Segurança da Informação com 
base em 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso inclui, entre outros, incidentes de segurança da 
informação (IS), ameaças à IS ou vulnerabilidades da IS gerados a partir dos sistemas IDS/IPS/de 
detecção de anomalias de comportamento de rede (Network Behavior Anomaly Detection, NBAD). 

18.60 Relatórios de Incidentes de Segurança. 
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i. Os fornecedores devem informar qualquer Incidente de Segurança que comprometa ou 

coloque em risco a confidencialidade, integridade ou disponibilidade de dados 
Confidenciais ou acima de propriedade ou gerenciados pelo Citi, ou dados para os quais 
o Citi tenha obrigação de custódia, ou os sistemas de informação que contêm esses 
dados; independentemente de como, quem (pessoal do Citi ou um fornecedor ou 
parceiro do Citi) ou onde (em propriedade do Citi ou fora) ocorreu o incidente de 
segurança. Isso inclui, entre outros, alteração, destruição, divulgação, perda, roubo ou 
uso indevido dos referidos dados ou sistemas, dispositivos ou mídia física ou eletrônica 
que contenha esses dados. Isso também pode incluir ativos voltados para o público de 
qualquer classificação de dados, bem como qualquer violação de dados de Informações 
de Identificação Pessoal (PII)/Dados Pessoais onde possa resultar em alto risco para os 
direitos e liberdades das pessoas físicas, quando esses direitos e liberdades forem 
definidos por leis ou regulamentos locais. 

ii. Os fornecedores terceirizados são obrigados a relatar incidentes de segurança reais ou 
potenciais à sua administração, que deve notificar imediatamente um executivo do Citi 
no caso de qualquer divulgação real ou provável de informações Confidenciais ou acima 
do Citi. O representante do Citi deve notificar seu ISO imediatamente. 

 

18.61 Proteção contra Vazamento de Dados (DLP). 

i. O Fornecedor deve implementar controles de prevenção de vazamento de dados 
(DLP), incluindo conteúdo e monitoramento de terminais, que cubra todos os 
funcionários com acesso a dados confidenciais ou acima do Citi. 

ii. O fornecedor deve ter controles implementados para detectar e/ou impedir que 
ocorrências de dados confidenciais ou acima do Citi sejam movidos para fora de sua rede 
por meio dos seguintes canais: 

a. E-mails não criptografados. 

b. Anexos de e-mail criptografados. 

c. Upload de dados do Citi na Web. 

d. Impressão de dados do Citi. 

e. Transferências de dados do Citi para locais fora da rede (por exemplo, via FTP). 

f. Tentativas de copiar dados confidenciais ou acima do Citi para mídias 
removíveis, como unidades USB, discos rígidos removíveis, unidades de 
CD/DVD e outros dispositivos removíveis com recursos de armazenamento de 
dados. 

g. A solução DLP deve registrar e alertar o fornecedor de todos os eventos que 
representam tentativas (bem-sucedidas ou bloqueadas) de mover, transportar ou 
copiar dados confidenciais ou acima do Citi de sua rede para outros destinos. 

 

18.62 Navegação na Web. 

i. O Fornecedor deve ter controles de acesso à web implementados para evitar o 
compartilhamento de informações confidenciais ou acima do Citi e a exposição a malware 
ou ataque para os funcionários com acesso aos dados do Citi. 

ii. Para funcionários que têm acesso a dados confidenciais ou acima do Citi: 

a. Todas as solicitações de URL devem ser registradas. 

b. Tentativas de acesso a sites que podem ser usados para compartilhamento não 
autorizado de dados do Citi (ou seja, webmail, chat, mídias sociais, 
armazenamento on-line etc.) devem ser bloqueadas. 
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c. O acesso a sites que podem expor o ambiente a malware ou ataque deve ser 

bloqueado. 

d. Tentativas de acesso a sites considerados não relacionados aos negócios devem 
ser bloqueadas. 

e. O fornecedor deve assinar um serviço de categorização de URL que seja 
atualizado regularmente; todas as URLs não categorizadas são bloqueadas por 
padrão ou todas as URLs são bloqueadas por padrão e as URLs são aprovadas 
caso a caso. Fornecedores de baixo risco estão isentos desse requisito. 

f. Os navegadores da Web que estão em uso pelo fornecedor contam com suporte 
total e com as atualizações de segurança mais recentes do fornecedor do 
software. 

 

18.63 Mensagens Eletrônicas. Mensagens eletrônicas, redes ponto a ponto ou outras ferramentas 
colaborativas de internet não podem ser usadas para transmitir ou armazenar Informações do Citi 
fora da rede do Fornecedor ou de redes que contêm Informações do Citi, a menos que criptografia 
apropriada esteja implementada para todos os dados do Citi conforme a Seção 18.7 (Política 
sobre o uso de controles criptográficos). 

18.64 E-mail. O fornecedor conta com controles de e-mail para evitar o compartilhamento de 
informações do Citi e a exposição a malware ou ataque. Isso inclui: 

i. Os anexos de arquivos recebidos que entram no gateway de e-mail são verificados e 
bloqueados se representarem um risco para o sistema. 

ii. O software de filtragem de e-mail (Antispam, Antiphishing) está em uso e atualizado. 

iii. Quaisquer dados confidenciais ou acima do Citi devem ser criptografados quando enviados 
para fora da organização. 

iv. Os Clientes de e-mail que estão em uso pelo fornecedor contam com suporte total e com 
as atualizações de segurança mais recentes do fornecedor do software. 

18.65 Mídias Móveis. 

i. O Fornecedor deve proteger as Informações do Citi, independentemente da mídia em que 
são mantidas. Esta norma aplica-se, entre outros, aos seguintes tipos de mídia nos quais 
as informações são mantidas: cartão, cassete, disco compacto (CD), disquete ou outro 
dispositivo de armazenamento removível, saída de cópias impressas, disco magnético, fita 
magnética, microfilme, microficha, disco óptico ou documento impresso. 

ii. A configuração padrão para acessar mídia portátil/dispositivos de armazenamento para 

os sistemas nos quais as Informações do Citi são armazenadas não deve ser acessível. 

Se exceções forem concedidas e assim o acesso de leitura e gravação for permitido, os 

dados devem ser criptografados no dispositivo de mídia portátil. 

iii. Se o uso de mídia removível for permitido, esse uso deve ter um processo de aprovação da 
administração, incluindo a justificativa comercial para exigir o uso de mídia removível. 

iv. A mídia removível deve ser inventariada. 

v. Mídia removível que contenha dados confidenciais ou acima do Citi deve ser criptografada 
automaticamente, sem nenhuma ação necessária do usuário. 

 

18.66 Descarte de Mídia. 
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i. Quando informações do Citi com uma classificação do Citi de confidencial ou acima se 

qualificarem para descarte de acordo com as instruções fornecidas pelo Citi (ou seja, no 
ponto em que as informações não são mais exigidas ou úteis para o Citi, mais qualquer 
período adicional de retenção exigido por lei, regulamento e/ou políticas do Citi), o fornecedor 
deve destruir tais informações de maneira a torná-las inutilizáveis e irrecuperáveis. 

ii. Uma ferramenta aprovada que substitui aleatoriamente os setores da unidade com 
caracteres específicos e diferentes deve ser usada para apagar com segurança a mídia 
montável com base nas seguintes regras: 

a. Para mídias que armazenam informações classificadas como Confidenciais ou acima, 
a ferramenta deve concluir três aprovações da mídia. 

b. Desmagnetize a mídia. 

iii. Destrua a mídia fisicamente para torná-la ilegível (ou seja, trituração, esmagamento das 
unidades). 

iv. Papel e outras mídias de armazenamento não eletrônico que contenham Informações 
Confidenciais ou acima devem ser coletados de forma segura e armazenados em uma 
“Caixa Confidencial” segura antes do descarte final. Caixas Confidenciais devem estar 
sempre bloqueadas e só podem ser abertas por pessoal autorizado. 

v. Copiadoras, impressoras, aparelhos de fax e qualquer outro dispositivo que tenha 
memória/armazenamento que possa conter informações Confidenciais do Citi ou acima 
também devem ser higienizados. 

 
18.67 Manuseio de Dados Adicionais. 

i. O Fornecedor deve garantir que todos os dados sigilosos sejam mascarados na tela e em 
documentos impressos (incluindo, por exemplo, relatórios de monitoramento, de exceção 
e regulatórios e outros relatórios). 

ii. O Fornecedor deve limitar a impressão, registro e cópia de dados sigilosos, inclusive pelos 
“dispositivos próprios”. O Fornecedor deve realizar todos os esforços razoáveis para devolver 
ou destruir todas as informações do Citi em um momento acordado durante ou no final do 
contrato. 

 

18.68 Treinamento e Gestão de Segurança da Informação 

i. O fornecedor deve garantir que todos os funcionários, incluindo contratados e 
funcionários temporários, recebam educação e treinamento de conscientização sobre as 
políticas e procedimentos organizacionais relevantes para sua função. 

ii. Ele deve garantir que o programa de treinamento e conscientização seja revisado e 
atualizado anualmente. 

iii. No mínimo, os seguintes tópicos devem ser incluídos: 

a. Uso aceitável de ativos 

b. Rotulagem e tratamento de informações 

c. Transmissão segura (e-mail seguro, armazenamento seguro do SharePoint, não 
enviar dados de propriedade do Citi para e-mail pessoal) 

d. Relatório de incidentes de segurança da informação 

e. Local de Trabalho Seguro (Uso Apropriado da Internet, Software não Autorizado, sem 
download de software não aprovado pelo Citi) 

f. Gerenciamento de Senhas (Senhas Fortes, Compartilhamento de Senhas) 

g. Controles de Malware 

h. Engenharia Social (Phishing, Spear Fishing, Vishing SMiShing) 

i. Trabalho Remoto (Conexão Protegida/Segura, Segurança de Dispositivo Pessoal) 
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iv. O Fornecedor deve garantir que todos os funcionários, incluindo contratados e 

funcionários temporários, completem os treinamentos de conscientização de segurança 
da informação no prazo de 30 dias da contratação. 

v. O fornecedor deve garantir que todos os funcionários, incluindo contratados e 
funcionários temporários, concluam o treinamento de recapitulação anual. 

vi. O treinamento deve incluir uma medida de eficácia. 
 

18.69 Programa de Gerenciamento de Risco Cibernético. O Fornecedor também deve, no mínimo, 
manter um programa apropriado de gerenciamento de risco cibernético que inclua o seguinte: 

i. Manter um programa de gerenciamento de risco de segurança da informação bem 
definido, documentado e/ou um programa de gerenciamento de risco operacional que 
tenha um componente de gerenciamento de risco cibernético/da informação claramente 
definido, que defina o apetite de risco cibernético do fornecedor e garanta que seu risco 
cibernético residual se alinha com esse apetite. 

ii. Programa robusto de governança de gerenciamento de riscos de segurança que inclua, 
entre outros, a coleta e/ou o desempenho de auditorias e revisões de segurança que 
avaliam o estado geral de segurança dentro da organização e relatam rotineiramente 
pelo menos anualmente à sua liderança executiva para revisão e garantia de que o 
apetite ao risco cibernético do fornecedor não seja violado 

iii. Manter a conformidade com os Padrões de Segurança de Dados PCI (PCI-DSS) 
aplicáveis ao Fornecedor onde o Fornecedor está processando, armazenando e/ou 
transmitindo transações, pagamentos e/ou informações de cartão de crédito/débito. 

iv. Manter um plano de gerenciamento de crises e playbook do Plano de Equipe de 
Resposta a Incidentes de Segurança (SIRT) consistente com os padrões do setor para 
garantir que o Fornecedor tenha capacidade suficiente e adequada para detectar, conter, 
investigar, responder e se recuperar de qualquer tentativa, suspeita e/ou incidente de 
segurança cibernética real incluindo, entre outros, ransomware, acesso não autorizado, 
exfiltração não autorizada de dados, roubo de código fonte do aplicativo etc. 

v. Manter um programa de higiene cibernética eficaz que garanta que os patches de 
software sejam instalados e as configurações de redes, sistemas e/ou aplicativos sejam 
aplicadas e mantidas de maneira consistente e segura. 

vi. Manter um programa adequado de conscientização e educação sobre segurança 
cibernética/da informação e privacidade que inclua, entre outros, prevenção de phishing e 
outros ataques de engenharia social, tratamento adequado de informações confidenciais 
e/ou regulamentadas de privacidade e relatórios de incidentes de segurança e 
gerenciamento de respostas. 

 

18.70 Segurança de Aplicativos, API, Código, Sistema e Infraestrutura. Quando o Fornecedor 
estiver hospedando, desenvolvendo, codesenvolvendo, fornecendo ambientes de 
desenvolvimento e/ou fornecendo aplicativos de software, o Fornecedor deverá realizar revisões 
de código do referido software e/ou patches para o software quanto a falhas de segurança, 
prevenção de acesso não autorizado, modificação e/ou inserção de malware ou outras formas de 
código malicioso e testes de vulnerabilidade para garantir que o aplicativo (incluindo APIs), 
juntamente com serviços de sistema subjacentes, sistema operacional e que as redes estejam 
livres de vulnerabilidades e defeitos conhecidos que possam resultar em um incidente de 
segurança, violação de privacidade, fraude, acesso não autorizado e/ou divulgação de 
Informações Confidenciais, perda de integridade das informações que estão sendo processadas, 
armazenadas ou transmitidas pelo(s) aplicativo(s) e/ou perda de disponibilidade que possa afetar 
a qualidade dos produtos e/ou serviços que o fornecedor fornece ao Citi. 



 

 

Aplicável aos Fornecedores que acessam/processam/armazenam/gerenciam Informações do Citi E/OU 

hospedam aplicações que usam a Internet com marca do Citi E/OU têm conectividade aos recursos de rede do 

Citi E/OU exigem acesso sem acompanhamento às instalações do Citi. 

 

 

19 DIRETRIZES DE LOCAL DE TRABALHO SEGURO 
 

Os Fornecedores devem proteger os ativos tangíveis e intangíveis do Citi e de seus clientes. Os ativos 
do Citi e dos Clientes podem ser usados apenas para fins aprovados e de maneiras aprovadas (por 

exemplo, de acordo com as licenças, termos e condições aplicáveis) e, então, apenas com respeito 
aos fins comerciais do Citi e dos Fornecedores do Citi. Os ativos incluem dinheiro, títulos mobiliários, 

propriedade física, serviços, planos de negócios, Informações do Citi, informações de fornecedores, 

informações de distribuidores, propriedade intelectual (programas de computador, modelos e outros 

itens) e todas as outras informações pessoais, exclusivas e confidenciais. A apropriação indevida ou 
divulgação não autorizada de ativos do Citi é uma violação de sua obrigação com o Citi e pode 

constituir um ato de fraude contra o Citi. De modo semelhante, negligência, desperdício ou uso não 
autorizado com respeito aos ativos do Citi também é uma violação de sua obrigação para o Citi. 

 

 

Item Exigências 

Informações do Citi (documentação 
eletrônica e impressa) 

Trancar e proteger as Informações do Citi depois do horário normal do trabalho e sempre 
que o fornecedor estiver longe do espaço de trabalho designado. 

 
 

Computadores Pessoais (PCs) e 
Notebooks 

Computadores pessoais e notebooks usados para acessar ou visualizar informações do 
Citi devem ser protegidos por senhas de proteção de tela depois de um período de 
inatividade. Sempre que um fornecedor sair do espaço de trabalho designado, deve 
bloquear o computador e/ou notebook com CTRL + ALT + DEL e selecionar “Bloquear 
computador”. Se um fornecedor estiver usando um notebook para visualizar informações 
do Citi, deverá garantir que tal notebook fique preso à unidade base por meio de cabo ou 
trava de segurança durante o horário de expediente e guardado com segurança no final 
do horário normal de trabalho. 

 
Trancar 

Armários de arquivo e gavetas que armazenam Informações do Citi devem ser trancados 
depois do horário normal do trabalho. 

 
Áreas Abertas do Escritório 

As áreas abertas do escritório não devem ser usadas como servidor de 
arquivos/minicentro de dados para armazenar Informações do Citi, a menos que tenham 
sido concebidas especificamente para esse uso e documentadas no Citi. 

Bandejas de Impressoras, 
Fotocopiadoras e Fax 

Todo o material relacionado ao Citi deve ser retirado de impressoras, fotocopiadoras e 
bandejas de fax. 

 
 

Descarte 

Descarte de Informações do Citi que não são mais necessárias (siga os cronogramas de 
retenção específicos). Os documentos devem ser picados ou colocados em local seguro 
/lixeira bloqueada. Mídias magnéticas devem ser descartadas de maneira segura depois 
dos procedimentos adequados de apagamento serem seguidos. 



 

 

Aplicável a Fornecedores que utilizam Inteligência Artificial/Aprendizado de Máquina (IA/ML), conforme definido pelo 

Citi nestas Exigências para Fornecedores, em qualquer parte do produto/serviço que estejam fornecendo. 

 

 

20 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL/APRENDIZADO DE MÁQUINA 
 

20.1 O Fornecedor deverá entregar uma notificação por escrito ao Citi que identifique expressamente 
IA/ML, conforme definido pelo Citi no Apêndice deste documento, onde tal IA/ML for: 

i. usado, contido ou de outra forma incorporado em qualquer produto ou serviço para o qual 
esteja sob Contrato para fornecer direta ou indiretamente ao Citi, ou em qualquer parte 
dele, incluindo qualquer produto ou serviço de terceiros contido ou incorporado nele; ou 

ii. utilizado de qualquer maneira na execução de qualquer Contrato pelo Fornecedor, 
independentemente de tal IA/ML ser usado, contido ou incorporado de outra forma no 
produto ou serviço real que está sendo entregue ao Citi; ou 

iii. utilizado pelo Fornecedor de qualquer maneira que possa expor as Informações do Citi a 
tal IA/ML, incluindo, entre outros, qualquer IA/ML utilizado pelo Fornecedor em suas 
operações de negócios não comerciais (por exemplo, manutenção de registros 
comerciais, melhorias de processos, pesquisa e desenvolvimento, conformidade e 
auditoria interna). 

 

20.2 O Fornecedor deve garantir que qualquer acordo que rege seu relacionamento com um 
subcontratado (ou o próprio acordo desse subcontratado com outra parte relevante) contratado 
para executar ou auxiliar nas obrigações do Fornecedor nos termos de qualquer Contrato, ou 
qualquer acordo entre o Fornecedor e um terceiro que regule a prestação de serviços desse 
terceiro em apoio a qualquer operação de negócios não comercial do Fornecedor mencionada 
acima, contenha disposições que são, no mínimo, tão abrangentes e rigorosas quanto as contidas 
nesta Seção 20, e o Fornecedor deve exercer seus direitos nos termos dessas disposições em 
benefício do Citi, a pedido do Citi. Além disso, ao longo da vigência do Contrato, qualquer 
utilização de IA/ML, conforme descrito nesta Seção 20, em qualquer estágio, deve ser 
prontamente notificada ao Citi por escrito, e o Fornecedor deverá cumprir prontamente qualquer 
solicitação do Citi para obter mais informações de suporte relacionadas a tal IA/ML e sua 
utilização, e pode estar sujeito a revisão adicional, alterações e supervisão de tal IA/ML, quando 
apropriado. 

20.3 Se solicitado por um regulador, como parte de qualquer inspeção regulatória ou investigação 

forense sobre o uso de IA/ML em qualquer parte do produto/serviço, o Fornecedor deve ajudar o 

Citi a responder à solicitação do regulador, incluindo conduzir e/ou facilitar a realização de 

auditorias de algoritmos necessárias para descobrir as operações reais dos algoritmos 

compreendidos nos modelos de IA/ML. 

20.4 Os seguintes princípios também devem ser observados: 

i. Legalidade. Espera-se que os sistemas de IA/ML do fornecedor sejam projetados para 
aderir e cumprir a lei aplicável e os tratados internacionais que são mais protetores para 
os clientes, usuários e funcionários do Citi. 

ii. Finalidade e Proporcionalidade. Nossos sistemas de IA/ML serão projetados para o 
cumprimento das finalidades pretendidas dos serviços prestados ao Citi, e funcionarão 
exclusivamente de forma proporcional na medida necessária, adequada e relevante em 
relação às finalidades acima mencionadas. 
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APÊNDICE – DEFINIÇÕES 

 
Air-Gap é uma medida de segurança na qual um computador, sistema ou rede é fisicamente separado de outros 

computadores, sistemas ou redes. Uma arquitetura de backup de dados com air-gap limita a exposição a um ataque 

cibernético e permite a restauração de dados até um ponto no tempo antes do início do ataque. 

Lei Aplicável inclui: (a) leis e regulamentos estaduais de execução e (b) as regras, diretrizes e outros comunicados 

emitidos por várias agências federais dos Estados Unidos, incluindo o Escritório do Controlador da Moeda (Office of the 

Comptroller of the Currency), às vezes chamadas de Diretrizes e Regulamentos de Sinais de Alerta (Red Flag 

Guidelines and Regulations), implementando a seção 114 da Lei de Transações de Crédito Justas e Precisas de 2003 

Zona de Disponibilidade é onde o Provedor de Serviço de Nuvem tem um grupo de data centers lógicos. Uma Zona 

de Disponibilidade é um ou mais data centers discretos com energia, rede e telecomunicações redundantes em uma 

Região de Nuvem. 

Inteligência Artificial (IA) refere-se a um método quantitativo, sistema ou abordagem (“técnicas”) que emula a 

inteligência humana por meio de programas de computador para fazer estimativas, previsões, recomendações ou 

decisões de maneiras que vão além das abordagens estatísticas, matemáticas, econométricas ou financeiras 

clássicas. As categorias de IA incluem: 

o IA Automática: técnicas de “IA Dinâmica” que adicionalmente são capazes de alterar 
automaticamente sua estrutura básica (por exemplo, hiperparâmetros, variáveis de entrada) 

o IA Cognitiva: técnicas que podem tomar decisões de forma autônoma e agir em conformidade, 
mesmo em assuntos para os quais não foram treinadas especificamente 

o IA Dinâmica: técnicas que, ao contrário da “IA Estática”, podem retreinar automaticamente os  
parâmetros periodicamente, em produção 

o IA Estática: técnicas de IA treinadas manualmente off-line ou cujos parâmetros são explicitamente 

programados e usados para fazer estimativas, previsões, recomendações ou decisões. 

Aprendizado de Máquina (ML) é o subconjunto de IA que deriva representações ou inferências de dados sem 

programar explicitamente cada representação de parâmetro ou etapa de computador; por exemplo, Random Forests, 

abordagens baseadas em rede neural. Em contraste, as técnicas de IA que não são membros do subconjunto de ML 

incluem técnicas como lógica difusa, técnicas de análise de dependência complexa para processamento de linguagem 

natural. 

Business Activity Owner (BAO) é um funcionário do Citi responsável por executar e gerenciar ativamente 

determinadas atividades associadas a relacionamentos com fornecedores. 

Presente de Negócios é qualquer item de valor (exceto entretenimento de negócios) dado ou recebido por um 

funcionário do Citi em conexão com negócios do Citi ou negócios da parte externa, geralmente incluindo itens no valor 

de US$ 25 ou menos. 

Informações do Citi são informações que o Citi possui ou é obrigado a proteger durante o armazenamento, 

processamento, transmissão ou descarte em formatos digitais e não digitais. Classificações de Informações do Citi 

Incluem: 

• Confidenciais são Informações que os Negócios do Citi são obrigados a proteger, inclusive, entre outros, 
informações pertencentes a clientes, funcionários, terceiros ou empresas do Citi. Informação confidencial é 
qualquer combinação de dados sujeitos a restrições regulatórias e contratuais sobre divulgação. Além disso, 
informações que os negócios determinam que, se divulgadas a pessoas não autorizadas, têm o potencial de 
fornecer uma vantagem competitiva ou ter um impacto significativo sobre o negócio. 

• Informações de Identificação Pessoal Confidenciais (CPII) terão a 



 

 

 

 
classificação de proteção de informação “Confidencial” se for razoável esperar que o comprometimento da 
confidencialidade, integridade ou disponibilidade das PII tenha efeito adverso sobre os indivíduos afetados ou 
o Citi, ou o comprometimento da confidencialidade, integridade ou disponibilidade das PII acionaria 
exigências de notificação de violação de acordo com a legislação aplicável. Um efeito adverso grave para um 
indivíduo significa que o impacto poderia razoavelmente resultar em perda financeira moderada ou fraude ou 
constrangimento ou sofrimento pessoal. Exemplos de elementos de dados que, ao serem combinados com 
outras informações, constituem PII Confidenciais: 

o Nome ou informações de contato do indivíduo (endereço, telefone ou endereço de e-mail) em 
combinação com: 

o Número do passaporte, número da carteira de motorista, número de ID nacional ou do governo ou 
número de ID de contribuinte do indivíduo; 

o Número de Identificação, número de cartão de Crédito/Débito e identificadores de Conta do cliente 
que podem resultar em movimentação de fundos ou outro número de conta financeira; 

o Elementos de dados de transações podem ser usados para roubo de identidade ou fraude; 

o Informações de aplicação de contas do cliente, dados de relatórios de crédito, pontuação de crédito;  

o Informações de avaliação de desempenho ou remuneração do trabalhador; 

o Gravações de vídeo, incluindo gravações de CCTV e ATM 

o Esses elementos são considerados PII Confidenciais sozinhos ou combinados com outros elementos. 

Um número de Previdência Social dos EUA ou número de identificação emitido somente pelo governo 

(que seja equivalente ao número de Previdência Social dos EUA em termos de uso e/ou proteção 

legal). 

• Informações Internas geralmente são compartilhadas no Citi, não se destinam a distribuição para ninguém 
fora do Citi e não são classificadas como Restritas ou Confidenciais. Exemplos de informações Internas 
incluem nossas políticas e normas. 

• Informações de Identificação Pessoal (PII). Informação pessoal é qualquer informação que: 
o identifique ou possa ser usada para identificar um indivíduo ou família (como nome, assinatura, 

endereço, identificador nacional único, como número de previdência social ou número de registro de 

residente, data de nascimento, número da carteira de habilitação). 

o esteja relacionada, descreva, possa ser associada a, ou poderia ser razoavelmente vinculada 
(direta ou indiretamente) a um indivíduo ou família; 

o possa ser usada para autenticar um indivíduo ou fornecer acesso a uma conta (como 

o nome de usuário, endereço de e-mail, senha, número de identificação pessoal (PIN), resposta a 

perguntas de segurança); ou se relaciona com um indivíduo e que pode ser sigilosa (como informações 

médicas ou de saúde pessoais, número da conta, valor da conta). 

o as Informações Pessoais também incluem Informações Protegidas de Saúde (conforme definido pela 
Lei de Responsabilidade e Portabilidade de Seguros de Saúde dos Estados Unidos), Informações 

Pessoais Sigilosas e Informações de Crédito (conforme definido em várias leis de proteção/privacidade 

de dados e confidencialidade bancária). 

• Públicas são informações livremente disponibilizadas fora do Citi ou que se destinam a serem utilizadas pelo 
público, como comunicados à imprensa do Citi ou artigos que aparecem nas notícias sobre o Citi.  

• Restritas são Informações que, se divulgadas a qualquer indivíduo não autorizado, inclusive pessoas que 
trabalham no Citi, poderiam ter um impacto significativo sobre as obrigações legais e regulamentares do Citi 
ou sobre o seu status financeiro, clientes ou Franquias. 

• Informações de Identificação Pessoal (PII) Restritas terão a classificação “Restrita” caso seja razoável 
esperar que o comprometimento da confidencialidade, integridade ou disponibilidade das PII tenha efeito 
grave ou catastrófico sobre os indivíduos afetados ou o Citi ou se, de acordo com as leis da jurisdição, 
controles de segurança adicionais são necessários devido à natureza das PII (por exemplo, PII sigilosa ou de 
“categoria especial”). Exemplos de PII Restritas incluem qualquer informação de PII Públicas, PII Internas e 
PII Confidenciais em combinação com: 
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o Dados especificamente relacionados com: informações sobre raça, religião ou crença religiosa, etnia, 

filiação ou opiniões políticas, associação a sindicatos, antecedentes criminais ou crimes, dados 

genéticos, dados biométricos ou dados relativos à orientação ou atividade sexual de um indivíduo. 

o Informações sobre a Saúde Pessoal (PHI), que incluem informações sobre o histórico médico ou 

condição mental ou física do indivíduo, o fornecimento de assistência médica a um indivíduo e o 

pagamento do fornecimento de assistência médica a um indivíduo. 

Cliente deve significar qualquer cliente do Citi e pode incluir indivíduos (ou seja, pessoas naturais), bem como 

empresas, instituições, organizações e pessoas jurídicas. 

Região de Nuvem é um local físico onde o Provedor de Serviços de Nuvem agrupa o(s) data center(s). 

Equipamentos, Sistemas e Serviços de Comunicação são qualquer hardware, software ou aplicativo usado na 

transmissão de comunicações eletrônicas escritas, de voz ou de vídeo. Entre os Canais de eComm estão: 

computadores, laptops, tablets, dispositivos móveis ou telefones celulares, incluindo “Bring Your Own Device” (BYOD), 

BlackBerry, telefone, facsimile (serviços de fax), acesso à intranet e à internet, serviços Wi-Fi, serviços de e-mail, 

mensagens instantâneas serviços como mensagens do Microsoft Lync, Skype e Bloomberg, sites e aplicativos com 

recursos de comunicação incorporados, plataformas de videoconferência ou colaboração, como Zoom ou Microsoft 

Teams, e serviços de mídia social, serviços interativos de compartilhamento de informações, salas de bate-papo de 

terceiros, quadros de avisos eletrônicos e blogs. 

Conteúdo significa as Informações Confidenciais do Citi e quaisquer outros dados, relatórios, estatísticas ou 

informações de qualquer tipo (a) fornecidos ou disponibilizados direta ou indiretamente ao Fornecedor por ou em 

nome do Citi ou de suas Afiliadas ou por ou em nome de seus clientes ou prestadores de serviços, (b) criados, 

produzidos por meio dos Serviços ou (c) derivados de qualquer um dos anteriores. 

Contrato é um documento legal por escrito, assinado por duas ou mais partes, que inclui oferta, aceitação, 

consideração, obrigações das partes e legalidade do objetivo. Exemplos de Contratos podem incluir Acordos Gerais 

para produtos e serviços, especificações de trabalho/ordens de serviço, alterações e adendos, cronograma, pedidos, ou 

qualquer outro documento escrito e assinado por uma entidade do Citi e um Fornecedor. Um Acordo de 

Confidencialidade (NDA) também é considerado um Contrato para os fins desta política 

Teste de Negação de Acesso (Denial of Access, DOA) valida a equipe e o suporte para os processos de negócios do 

Citi que podem ser recuperados no prazo de RTO definido. 

Teste de Negação de Serviço (Denial of Service, DOS) é onde o Citi faz login (entra) em um aplicativo do 

Fornecedor ou gerenciado pelo Fornecedor ou nos sistemas do Fornecedor. O Fornecedor deve realizar, pelo menos 

uma vez por ano de acordo com as exigências do Citi para cada data center/sala de tecnologia onde esses aplicativos 

residem, um teste DOS para demonstrar que o aplicativo pode ser recuperado para o site de Recuperação de 

Desastres especificado no Plano de Recuperação de Desastres. 

Comunicações Eletrônicas são mensagens ou informações enviadas, recebidas ou usadas pelo Pessoal por meios 

eletrônicos, transmitidas por fio ou por sinais sem fio. As comunicações eletrônicas incluem, entre outros, mensagens 

de texto, e-mail, mensagens instantâneas ponto a ponto, postagens em blogs, postagens em mídias sociais, 

mensagens enviadas por meio de aplicativos de mensagens como WhatsApp, WeChat, Line, Signal ou Viber, e incluem 

anexos, capturas de tela, arquivos gravados ou ao vivo de vídeo ou voz e arquivos criados, recebidos, baixados, 

armazenados, transmitidos, excluídos ou usados por meio de Equipamentos, Sistemas e Serviços de Comunicação 

Eletrônica. 

IDs Funcionais são IDs genéricas, como ADMIN ou ROOT, que são usadas por uma pessoa ou processo para acessar 

um sistema de segurança. Uma importante iniciativa na operação de Gestão de Identidade e Acesso (IAM) 



 

 

 

 
é garantir que o Citi tenha controles específicos e definidos implementados para proteger contra os riscos que 

cercam o uso de IDs Funcionais. 

 
Processos Críticos para a Franquia/Aplicativos Críticos para a Franquia (FCA) são aqueles processos/aplicativos 

que foram identificados pelo Citi como essenciais para a execução bem-sucedida de suas Funções Comerciais Críticas 

para a Franquia. 

Fraude é um ato intencional, declaração falsa ou omissão com o objetivo de enganar outras pessoas, resultando em 

perdas para a vítima ou na obtenção de ganho pelo perpetrador. 

Serviços Hospedados incluem quaisquer Aplicativos Instalados e quaisquer instalações e ambientes gerenciados ou 

utilizados pelo Fornecedor para fornecer os Serviços Hospedados, todos os aplicativos e outros softwares, bancos de 

dados, sites, servidores, hardware, redes, telecomunicações e outros equipamentos e outras tecnologias instaladas ou 

usadas dentro do ambiente de Serviços Hospedados e, em cada caso, todas as Atualizações e Serviços de Suporte, 

mas excluindo todo o Conteúdo e Sistemas do Citi. 

Segurança da Informação ou “IS” significa o estado em que um computador ou sistema de computador é protegido 

contra acesso não autorizado ou ataque e, graças a esse estado, (a) o computador ou sistema de computador continua 

disponível e operacional; (b) a integridade do computador ou sistema de computador é mantida e (c) a integridade e 

confidencialidade das informações armazenadas, processadas ou transmitidas por meio do computador ou sistema de 

computador são mantidas. 

Ameaça à IS significa um ato ou atividade (conhecido ou suspeito) realizado em um computador ou sistema de 

computador ou por meio dele que possa prejudicar ou afetar adversamente a IS desse computador ou de um outro 

computador ou sistema de computador. 

Vulnerabilidade da IS significa qualquer vulnerabilidade em um computador ou sistema de computador que possa ser 

explorada por uma ou mais ameaças à IS. 

Sem Geração de Receita/Cliente é definida como atividades cruciais de negócios não associadas a atividades de 

geração de receitas, incluindo atividades jurídicas, de supervisão, regulatórias e de Continuidade das atividades dos 

Negócios. 

Acordo de Confidencialidade (Non-Disclosure Agreement — NDA) é um acordo entre o Citi e um fornecedor em 

que a troca, utilização e divulgação de informações são regidas pelos termos do acordo. 

Inventário de Registros é uma listagem detalhada que inclui os tipos de registro, localização, datas etc., de registros 

do Citi e é necessário para uma empresa gerenciar adequadamente seus registros ao longo do ciclo de vida das 

informações. 

Retenção de Registros é um requisito colocado nos Registros e Informações que suspende a modificação ou 

descarte até que seja retirado pela autoridade que emitiu a retenção. 

Capacidade de Recuperação é o volume, quantidade ou velocidade de entrega dos produtos e serviços do 

Fornecedor, expressos como porcentagem da entrega normal de produtos e serviços. 

Duração da Recuperação é a duração máxima, em dias corridos, que o Fornecedor é capaz de sustentar operações 

enquanto está no modo de recuperação. 

Objetivo do Ponto de Recuperação é o ponto no tempo no passado, mencionado em horas, em que os dados devem 

ser recuperados depois de uma interrupção de negócios. É o período específico máximo no qual os dados podem ser 

perdidos de um serviço de TI devido a um incidente importante. O ponto de recuperação (Recovery Point Objective, 

RPO) é apenas uma medida do período de tempo máximo no qual os dados podem ser perdidos se houver um 

incidente grave que afete um serviço de TI. Não é uma medida direta de quantos dados podem ter sido perdidos, por 

exemplo, ao final do processamento do dia anterior. 
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Objetivo do Tempo de Recuperação é a duração em horas entre o momento de uma interrupção de serviço e a 

restauração dos produtos e serviços. 

Organização de Gestão de Recursos (RMO) é a responsável pela gestão global de recursos de ponta a ponta do Citi, 

incluindo Recursos Estratégicos, Operações da Compra ao Pagamento, Departamento de Recursos Humanos e 

Estrutura de Gestão de Fornecedores. 

Gestor de Recursos de RMO é uma pessoa na Organização de Gestão de Recursos (Resource Management 

Organization, RMO) que é responsável pela negociação dos termos de negócios, requisitos e fixação de preços do 

Contrato, incluindo a Solicitação de Proposta (RFP) e outras atividades de seleção de Fornecedores, administração 

para os termos e condições do Contrato e requisitos de reconhecimento de avaliação financeira. 

Um efeito adverso Grave ou Catastrófico para um indivíduo significa que seria razoável esperar que o impacto pode 

resultar em efeitos adversos para o indivíduo, incluindo perda financeira, perda de emprego ou perda ou dificuldade 

para encontrar emprego, perda de direitos humanos, humilhação pessoal ou pública ou prisão inapropriada. 

Capacidade de Tempo de Recuperação de Tecnologia (TRTC) é o tempo de restauração total estimado para um 

aplicativo/serviço empresarial e seus componentes de infraestrutura subjacentes a serem recuperados na recuperação 

de desastre ou local alternativo após uma invocação. 


