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 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Entendemos que segurança das informações financeiras de nossos clientes é de 

extrema importância. Por isso, adotamos na Necton medidas eficazes para você 

realizar suas operações com toda segurança e facilidade necessária.

Nosso site está protegido contra hackers e outras ameaças virtuais, de modo que suas 

informações confidenciais sempre ficam protegidas conosco. Utilizamos criptografia 

SSL para criptografar as comunicações entre o seu navegador com nossos servidores 

web, bem como atendemos todos os requisitos legais de segurança de acesso 

definidos pela legislação vigente. 

Para tanto, contamos também com os mecanismos abaixo: 

GeoTrust Global CA
Todas as informações transmitidas entre seu micro e o site da Necton são 

criptografadas, sendo protegidas de terceiros. Assim, após digitar seu código de cliente 

e senha, garantimos a segurança e privacidade dessas informações.

Firewall
São ferramentas que estabelecem regras e filtros de tráfego de informações entre seu 

computador e a Necton, utilizados como defesa contra ameaças externas e invasores 

(hackers, crakers etc). Essas ferramentas também são responsáveis em garantir a 

segurança na transmissão de suas ordens de negociação para a B3.

Data Center
A Necton possui um Data Center que atende às rigorosas normas internacionais e às 

próprias diretrizes da  B3, como estrutura corta-fogo, sensor de temperatura/umidade, 

sensor e alarme de incêndio, controle de acesso biométrico e restrito a pessoas 
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previamente cadastradas. Também está preparado para contingências com ar-

condicionado, no-break, servidores, firewall e links de dados, contando com gerador 

de energia próprio e exclusivo.

Links de Internet
Para garantir alta disponibilidade de navegação e operação das nossas páginas na 

web e de negociação, a Necton possui acesso de Internet totalmente contingenciado, 

com links físicos de acesso de operadoras e caminhos distintos.

A Necton também possui um site de contingência externo localizado em outro prédio, 

onde todas as informações são replicadas para atendimento ao Plano de Continuidade 

do Negócio, garantindo a integridade e segurança dessas informações. Essa garantia 

de integridade e segurança é complementada com a utilização de poderosas 

ferramentas para backup e restauração de dados. 


