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1. Qual é a quantidade de controles internos relacionados à segurança da informação em TI? 

RESPOSTA: Não é possível precisar a quantidade devido à magnitude do 
conglomerado. A Estrutura normativa do BB consiste nas Políticas Específicas e seus 
desdobramentos em normas (Instruções Normativas) aplicáveis aos vários ramos da 
Segurança da Informação envolvidos. Acrescentamos ainda que a política de segurança 
da Informação do BB está publicada no sítio: bb.com.br/psi. 

  
2. O Banco do Brasil faz uso de ferramentas/tecnologias analíticas para identificar, controlar e 
monitorar os eventos relacionados à segurança da informação de TI? 

RESPOSTA: Visando resguardar a segurança do Banco, não podemos discorrer sobre 
questões que envolvem aspectos da nossa segurança da informação neste nível de 
detalhamento. 

 
a.       Caso a resposta seja positiva, as ferramentas/tecnologias analíticas contemplam 
todos os controles internos relacionados à segurança da informação em TI? 

PREJUDICADO. 
 
3. A campanha de conscientização para disseminação de cultura em segurança da informação 
em TI será realizada para quais áreas/departamentos da instituição? 

RESPOSTA: Conforme item 2.2-vii, as “ações de disseminação de cultura em segurança 
da informação em TI” têm como escopo o Contratante. O trabalho contemplará o 
Banco do Brasil S/A observando-se sua estrutura 
(http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/4T15EstLR.pdf). 

 
a.       Qual é o número aproximado de colaboradores-alvo para a campanha de 
conscientização? 

RESPOSTA: Aproximadamente 110 mil funcionários. 

  
4. Qual a quantidade total de normas e procedimentos relacionado a segurança da informação 
em TI? 

RESPOSTA: Não é possível precisar a quantidade devido à magnitude do 
conglomerado. A Estrutura normativa do BB consiste nas Políticas Específicas e seus 
desdobramentos em normas (Instruções Normativas) aplicáveis aos vários ramos da 
Segurança da Informação envolvidos. Acrescentamos ainda que a política de segurança 
da Informação do BB está publicada no sítio: bb.com.br/psi. 

 
Item 2: Instrumentos 
5. Pretende-se que seja realizada um mapeamento para a identificação dos instrumentos 
atuais para controle e monitoramento dos eventos de segurança atuais e implementados no 
BB e, face aos indicadores propostos e boas práticas do mercado, identificar o GAP 
instrumental para a operacionalização dos indicadores? 

RESPOSTA: O objetivo é a criação de indicadores de desempenho relacionados à 
segurança da informação em TI. Podendo haver o aproveitamento ou ajuste em 
indicador eventualmente existente. 
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6. É nosso entendimento que não se pretende, neste RFP, a implementação de instrumentos 
de controle e monitoramento. Este entendimento está correto? 

RESPOSTA: Sim. Deve haver a entrega do “Programa de Medição para segurança da 
informação aplicada à TI” de acordo com item 2.2 e os “componentes do Programa 
devem ser apresentados de forma que possam ser aplicados posteriormente pelo 
CONTRATANTE, contendo descrição detalhada, condicionantes, fórmulas (sem 
bloqueio ou proteção) e orientações para preenchimento/aplicação.” (item 2 – 3º 
parágrafo). 

  
Item 3: Metodologia para acompanhamento 
7. Nesta fase, e com base nas duas anteriores, pretende-se que seja definido uma metodologia 
para o cumprimento das estratégias, padrões, requisitos legais e regulatórios, normas e 
procedimentos de segurança da informação em TI. Deve-se contemplar o acompanhamento 
dos indicadores definidos na Fase 1. Está correto o entendimento? 

RESPOSTA: Não apenas dos indicadores do item 2.2-i, mas para o acompanhamento do 
“cumprimento das estratégias, padrões, requisitos legais e regulatórios, normas e 
procedimentos de segurança da informação em TI”. 

  
Item 4: Processo de Avaliação 
8. Esta fase contempla a definição de um processo de avaliação ou que seja realizada uma 
avaliação da eficácia das estratégias, padrões, normas e procedimentos de segurança da 
informação de TI? 

RESPOSTA: Sim. Processo de avaliação incluindo sistemática de ciclo PDCA do próprio 
processo de avaliação. 

   
Item 5: Elaboração das diretrizes de segurança da informação 
9. Com base nas novas diretrizes, é possível que parte da documentação atual do BB tenha que 
ser revisada. Entendemos que não faz parte do escopo deste RFP a revisão e atualização de 
toda a documentação de segurança da informação do BB e sim, uma análise de GAP da 
documentação que necessitará ser revisada/atualizada. Este entendimento está correto? 

RESPOSTA: Não. A entrega consiste nas Diretrizes de segurança da informação em TI, 
que é um documento de nível estratégico-orientador para todo o conglomerado BB 
(bb.com.br/ri – Conheça o BB – Estrutura Organizacional – Conglomerado). 
Eventualmente tal análise terá como resultado uma análise de GAP e sugestão de 
revisão das demais documentos, porém, o entregável são as Diretrizes de segurança da 
informação em TI para o BB e respectivo conglomerado. 

  
Item 6: Revisão das estratégias, padrões e orientadores de segurança de TI 
10. Com base na revisão das estratégias, é possível que parte da documentação atual do BB 
tenha que ser revisada. Entendemos que não faz parte do escopo deste RFP a revisão e 
atualização de toda a documentação de segurança da informação do BB e sim, uma análise de 
GAP da documentação que necessitará ser revisada/atualizada. Este entendimento está 
correto? 

RESPOSTA: Sim. No item 2.2-vi a revisão consistirá numa análise de eventuais lacunas 
das estratégias, padrões e orientadores de segurança da informação em TI, também 
em decorrência da execução do item 2.2-v. 
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Item 7: Criar ações de disseminação de cultura 
11. Entendemos que faz parte do escopo a criação de um conjunto de ações, como 
treinamentos, ações de divulgação interna no BB, entre outras. No entanto, a implementação 
de tais ações não está no escopo deste RFP. Este entendimento está correto? 

RESPOSTA: Conforme item 2.2-vii, as “ações de disseminação de cultura em segurança 
da informação em TI” têm como escopo o Contratante, ou seja, o Banco do Brasil S/A. 
As ações desenvolvidas deverão ser entregues em consonância com a orientação de 
que os “componentes do Programa devem ser apresentados de forma que possam ser 
aplicados posteriormente pelo CONTRATANTE, contendo descrição detalhada, 
condicionantes, fórmulas (sem bloqueio ou proteção) e orientações para 
preenchimento/aplicação.” (item 2 – 3º parágrafo). 

 
i - Indicadores de desempenho relacionados à segurança da informação em TI, contendo, entre 
outros, os objetos, os atributos, métodos, modelos, periodicidade e funções de medição, 
modelos de questionários, testes, relatórios e demais ferramentas necessárias; 
12. Quais indicadores deverão ser gerados, como por exemplo, quantidade de incidentes 
atendidos, concessões de acesso, implementação de patches de segurança? 

RESPOSTA: O objeto do trabalho consistirá exatamente na criação de indicadores de 
desempenho relacionados à segurança da informação em TI. Podendo haver o 
aproveitamento ou ajuste em indicador eventualmente existente. 

 
13. Existe a informação centralizada para que os indicadores possam gerados?  

RESPOSTA: A geração dos indicadores está necessariamente ligada à criação de 
indicadores de desempenho relacionados à segurança da informação em TI e tais 
indicadores deverão ser entregues em consonância com a orientação de que os 
“componentes do Programa devem ser apresentados de forma que possam ser 
aplicados posteriormente pelo CONTRATANTE, contendo descrição detalhada, 
condicionantes, fórmulas (sem bloqueio ou proteção) e orientações para 
preenchimento/aplicação.” (item 2 – 3º parágrafo). 

 
14. Caso existe uma ferramenta de gerenciamento, qual é a ferramenta? Esta possui 
integração com outros frameworks de gerenciamento, tal como Remedy. 

RESPOSTA: Visando resguardar a segurança do Banco, não podemos discorrer sobre 
questões que envolvem aspectos da nossa segurança da informação neste nível de 
detalhamento. 

 
15. Tais métricas, deverão seguir, ou seguem em consonância com alguma boa pratica 
internacional, por exemplo, ISO/IEC 27004 métricas de segurança da informação? 

RESPOSTA: Conforme item 2, o Programa de Medição para segurança da informação 
aplicada à TI deve contemplar: a Política Específica de Segurança da Informação do BB 
(bb.com.br/psi); Normativos expedidos pelo DSIC; Especificidades da estrutura do BB; 
Guia de Referência ISO 27.000, CISM ou outro consagrado pelo mercado.” 
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ii - Instrumentos para identificação, controle e monitoramento de eventos relacionados à 
segurança da informação em TI, inclusive, com capacidade de fornecer tendências e elencar 
prioridades; 
16. Com relação a instrumentos para identificação, controle e monitoramento de eventos, o 
foco desenvolver a maneira deve ocorrer identificação, controle e monitoramento, existe 
atualmente uma(s) ferramenta(s) para suportar a instrumentalização destes eventos? Caso 
resposta seja positiva, quais são?  

RESPOSTA: Visando resguardar a segurança do Banco, não podemos discorrer sobre 
questões que envolvem aspectos da nossa segurança da informação neste nível de 
detalhamento. 

 
17. Quanto a segunda parte, “com capacidade de fornecer tendências e elencar prioridades“, 
isso devera ser criado a partir de uma base histórica dos eventos identificados? 

RESPOSTA: Sim. Caso haja possibilidade de inserção dos dados históricos. Caso 
contrário, tal requisito deve ser aplicável a partir da implementação. 

 
iii - Metodologia para acompanhamento do cumprimento das estratégias, padrões, requisitos 
legais e regulatórios, normas e procedimentos de segurança da informação em TI; 
18. Sobre a metodologia, o foco esta no desenvolvimento de um framework de gestão de 
segurança da informação, ou trata-se do desenvolvimento de sistema de compliance para a 
área de segurança da informação? 

RESPOSTA: Ambos. Considerando que o processo de gestão passa, necessariamente, 
pela conformidade dos controles de segurança da informação em TI. 

 
19. Atualmente ha alguma ferramenta onde pode ser feito input de tais informações? Caso 
sim, qual ferramenta? 

RESPOSTA: Visando resguardar a segurança do Banco, não podemos discorrer sobre 
questões que envolvem aspectos da nossa segurança da informação neste nível de 
detalhamento. 

 
iv - Processo de avaliação da eficácia das estratégias, padrões, normas e procedimentos de 
segurança da informação em TI, com sistemática de ciclo PDCA para melhoria do próprio 
processo de avaliação; 
20. Qual a distinção deste item com relação ao anterior? 

RESPOSTA: O item 2.2-iii prevê a metodologia para acompanhamento e o item 2.2-iv 
visa avaliar a eficácia das estratégias, padrões, normas e procedimentos de segurança 
da informação em TI. 

 
v - Elaboração das diretrizes de segurança da informação em TI com foco específico nas 
Empresas que compõem o Conglomerado BB (bb.com.br/ri – Conheça o BB – Estrutura 
Organizacional – Conglomerado); 
21. Serão estruturadas diretrizes independentes entre si e não haverá uma diretriz geral 
aplicável a todas empresas que compõem o conglomerado? 

RESPOSTA: A Diretriz geral aplicável a todas as empresas que compõem o 
conglomerado está publicada no site bb.com.br/psi. O entregável deve ter foco 
específico nas empresas do Conglomerado podendo, se for o caso, segmentar a diretriz 
por ramo de atuação das empresas. 
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vi - Revisão das estratégias, padrões e orientadores de segurança da informação em TI do 
CONTRATANTE; 
22. Neste item não ficou claro a expectativa de qual será o entregável, poderia discorrer mais 
sobre a expectativa do Banco quanto ao que devera ser entregue? 

RESPOSTA: Sim. No item 2.2-vi a revisão consistirá numa análise de eventuais lacunas 
das estratégias, padrões e orientadores de segurança da informação em TI, também 
em decorrência da execução do item 2.2-v. 

 
vii - Criar ações de disseminação de cultura em segurança da informação em TI para o 
CONTRATANTE. 
23. Qual a expectativa do banco quanto a estas ações de disseminação, seria elaboração de 
palestras de conscientização ou desenvolvimento de conteúdo e materiais com identidade 
visual do Banco? 

RESPOSTA: Conforme item 2.2-vii, as “ações de disseminação de cultura em segurança 
da informação em TI” têm como escopo o Contratante, ou seja, o Banco do Brasil S/A. 
As ações desenvolvidas deverão ser entregues em consonância com a orientação de 
que os “componentes do Programa devem ser apresentados de forma que possam ser 
aplicados posteriormente pelo CONTRATANTE, contendo descrição detalhada, 
condicionantes, fórmulas (sem bloqueio ou proteção) e orientações para 
preenchimento/aplicação.” (item 2 – 3º parágrafo). 

 
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 
24. O Edital REQUEST FOR PROPOSAL – RFP trata-se de um processo de cotação para futura 
licitação ou já será realizada uma contratação a partir desse processo? 

RESPOSTA: Objetivamos com a presente RFP obter o valor para elaboração do 
Programa de Medição de Segurança da Informação aplicada à TI, observando-se o 
detalhamento do objeto no Anexo Único. Esta RFP não constitui compromisso de 
contrato para fornecimento de quaisquer bens ou serviços. O encaminhamento de 
uma proposta não compromete o Banco do Brasil S/A com adjudicação de um contrato 
com qualquer fornecedor, mesmo que todos os requisitos estabelecidos nesta RFP 
sejam cumpridos, nem limita o direito de negociar em nosso interesse. 

 
25. É preciso entregar um envelope contendo a proposta comercial e outro envelope contendo 
a proposta técnica? 

RESPOSTA: As respostas na presente consulta devem ser via correio eletrônico para 
disin.dsiti@bb.com.br com o título “RFP-Programa Medição SEG.INFO.TI – Resposta”. 

 
26. A proposta técnica deverá ser composta com metodologia, abordagem, atividades e 
produtos detalhados? 

RESPOSTA: Objetivamos com a presente RFP obter o valor para elaboração do 
Programa de Medição de Segurança da Informação aplicada à TI. 

 
27. Quais documentos deverão ser entregues junto com a proposta técnica? 

 RESPOSTA: Apenas a proposta. 
  
28. Quais as diretrizes e/ou boas práticas que deverão ser adotadas pelos fornecedores? 

RESPOSTA: Conforme item 2, o Programa de Medição para segurança da informação 
aplicada à TI deve contemplar: a Política Específica de Segurança da Informação do BB 
(bb.com.br/psi); Normativos expedidos pelo DSIC; Especificidades da estrutura do BB; 
Guia de Referência ISO 27.000, CISM ou outro consagrado pelo mercado.” 
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TERMO DE REERÊNCIA 
29. No item 2.2.i – Indicadores de desempenho, entendemos que o escopo dos indicadores de 
desempenho refere-se apenas à Tecnologia. Está correto nosso entendimento? 

 RESPOSTA: Não. O objetivo é a criação de indicadores de desempenho relacionados à 
segurança da informação em TI. Podendo haver o aproveitamento ou ajuste em 
indicador eventualmente existente. 

 
Entendemos que a Contratada irá trabalhar apenas com os indicadores inerentes à área de 
Tecnologia do Banco do Brasil, não contemplando outras empresas, diretorias e linhas de 
negócio da empresa? Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA: Não. O objetivo é a criação de indicadores de desempenho relacionados à 
segurança da informação em TI. O trabalho contemplará o Banco do Brasil S/A 
observando-se sua estrutura 
(http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/4T15EstLR.pdf). 

 
30. Ainda com relação ao item 2.2.i – Indicadores de desempenho, como se dará/qual será a 
dinâmica do trabalho? 

RESPOSTA: O objeto do trabalho consistirá exatamente na criação de indicadores de 
desempenho relacionados à segurança da informação em TI. Podendo haver o 
aproveitamento ou ajuste em indicador eventualmente existente. 

 
31. Entendemos que já existem indicadores implantados, e que a equipe deverá revisar o 
conjunto de indicadores de desempenho, sugerindo melhorias, inserções ou remoções, 
aproximando o conjunto de indicadores de desempenho às melhores práticas do mercado. 
Está correto nosso entendimento? 

 RESPOSTA: Sim. 

   
32. Caso o entendimento acima esteja equivocado, deve-se entender que não há um conjunto 
já existente de indicadores, e que a consultoria deverá sugerir, com base em suas 
metodologias e melhores práticas de mercado, um conjunto totalmente novo? 

 PREJUDICADO. 
 
33. Ainda sobre o item 2.2.i – Indicadores de desempenho, o banco adota alguma 
metodologia/padrão de mercado/framework para suas práticas de segurança, que deva ser 
adotado e seguido no referido projeto? 

 RESPOSTA: Sim. 

 
34. Se sim, qual é a essa metodologia? 

RESPOSTA: ISO Família 27.000, Normas Complementares do Departamento de 
Segurança da Informação e Comunicações – DSIC e demais frameworks de mercado. 

 
35. Devemos seguir apenas a ISO 27000 e CISM para execução do projeto? Ou podemos 
utilizar outras boas práticas em conjunto com a metodologia da firma? 

RESPOSTA: Não. Conforme item 2, o Programa de Medição para segurança da 
informação aplicada à TI deve contemplar: a Política Específica de Segurança da 
Informação do BB (bb.com.br/psi); Normativos expedidos pelo DSIC; Especificidades da 
estrutura do BB; Guia de Referência ISO 27.000, CISM ou outro consagrado pelo 
mercado.” 
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36. No item 2.2.ii – Instrumentos, o escopo da consultoria é relativo à definição dos processos, 
fluxos, periocidades e atividades para esse objetivo, ou deve também sugerir ferramentas 
técnicas, suportar a implementação de ferramentas e pacotes? 

RESPOSTA: O entregável é o “Programa de Medição para segurança da informação 
aplicada à TI” de acordo com item 2.2 e os “componentes do Programa devem ser 
apresentados de forma que possam ser aplicados posteriormente pelo CONTRATANTE, 
contendo descrição detalhada, condicionantes, fórmulas (sem bloqueio ou proteção) e 
orientações para preenchimento/aplicação.” (item 2 – 3º parágrafo). Não haverá 
“implementação de ferramentas e pacotes”. 

 
37. Entendemos que este projeto é de desenho e definição dos processos, fluxos, periocidades 
e atividades, não contemplando a implementação de ferramentas automatizadas. Ainda 
entendemos que não faz parte do escopo, a construção e especificação de requisitos, definição 
funcional ou qualquer outra etapa do processo de desenvolvimento de sistemas. Está correto 
este entendimento? 

RESPOSTA: Sim. A presente RFP não envolve o desenvolvimento de sistemas. 
Eventualmente, haverá entrega de planilhas ou documentos que devem o obedecer o 
item 2 – 3º Parágrafo). 

 
38. Ainda com relação ao item 2.2.ii – Instrumentos, os instrumentos atualmente existentes 
para realização dessa atividade devem ser levados em conta no projeto? 

RESPOSTA: Sim. 

 
39. Entendemos que iremos realizar um entendimento, revisão dos instrumentos atuais, e 
adequação/revisão das práticas atuais visando a sugestão de melhores práticas e adequação às 
tendências de mercado. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA: Sim. 
 
40. Com relação ao item 2.2.iii – Metodologia para acompanhamento, além da ISO 27.000 e 
CISM, há alguma definição ou metodologia já aplicada pelo banco e que  deva ser seguida ou a 
consultoria deve sugerir a metodologia/padrão a ser seguido? 

RESPOSTA: Conforme item 2, o Programa de Medição para segurança da informação 
aplicada à TI deve contemplar: a Política Específica de Segurança da Informação do BB 
(bb.com.br/psi); Normativos expedidos pelo DSIC; Especificidades da estrutura do BB; 
Guia de Referência ISO 27.000, CISM ou outro consagrado pelo mercado.” 

 
41. No item 2.2.iv – Processo de avaliação, entendemos que o escopo da consultoria é na 
definição do processo de avaliação, ou na efetiva aplicação do processo ao longo de um 
período determinado, com mensuração e publicação dos resultados. Está correto o nosso 
entendimento? 

RESPOSTA: Definição do processo de avaliação que contemple sistemática PDCA para 
melhoria do próprio processo. De acordo com item 2.2 e os “componentes do 
Programa devem ser apresentados de forma que possam ser aplicados posteriormente 
pelo CONTRATANTE, contendo descrição detalhada, condicionantes, fórmulas (sem 
bloqueio ou proteção) e orientações para preenchimento/aplicação.” (item 2 – 3º 
parágrafo). 
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42. No item 2.2.v – Conforme o nosso entendimento, a elaboração das diretrizes, as diretrizes 
de segurança determinadas serão únicas, válidas para todas as empresas que compõe o 
Conglomerado BB, excluindo as diretrizes especificas de segurança das empresas do grupo. 
Está correto o nosso entendimento? 

RESPOSTA: A Diretriz geral aplicável a todas as empresas que compõem o 
conglomerado está publicada no site bb.com.br/psi. O entregável deve ter foco 
específico nas empresas do Conglomerado podendo, se for o caso, segmentar a diretriz 
por ramo de atuação das empresas. 

 
43. Com relação ao item 2.2.vii – Criar ações de disseminação de cultura, qual a amplitude das 
ações de disseminação de cultura? 
Em nosso entendimento, o foco será na Diretora de Segurança Institucional do Banco do Brasil, 
excluindo outras Diretorias do banco e empresas do conglomerado. Está correto o nosso 
entendimento? 

 RESPOSTA: Não. Conforme item 2.2-vii, as “ações de disseminação de cultura em 
segurança da informação em TI” têm como escopo o Contratante, ou seja, o Banco do 
Brasil S/A. As ações desenvolvidas deverão ser entregues em consonância com a 
orientação de que os “componentes do Programa devem ser apresentados de forma 
que possam ser aplicados posteriormente pelo CONTRATANTE, contendo descrição 
detalhada, condicionantes, fórmulas (sem bloqueio ou proteção) e orientações para 
preenchimento/aplicação.” (item 2 – 3º parágrafo). 

 


