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O aluno Cássio de Araujo Silva sob a orientação do prof. Dr. Egon Walter 
Wildauer, pesquisa os processos estratégicos dos provedores de serviços de 
pagamento com foco na segurança cibernética mapeando os riscos e 
criando um modelo quantitativo de análise dos riscos. Este trabalho é 
relevante pois pagamentos digitais são uma tendência no mundo atual e no 
Brasil não é diferente, diversas instituições já estão implantando seus 
arranjos e em novembro de 2020 o Banco Central implantará o sistema de 
pagamentos instantâneos no país, sistema este que promoverá a 
interoperabilidade entre os arranjos tornando transparente para o usuário 
final uma transferência entre uma conta em uma instituição para qualquer 
outra conta independente da instituição, informando somente uma chave 
de identificação do destinatário, o número do telefone celular, ou CPF ou e-
mail. 
O Banco Central será o gestor desta infra estrutura de interoperabilidade e 
para o início da operação convocou empresas que queiram ser pioneiras 
neste processo para se registrarem, aproximadamente um mil (1000) 
empresas se registraram para participarem da primeira fase do projeto, 
este número mostra a importância que o mercado está dando para o tema.   
O objetivo deste trabalho é analisar à luz da ciência a relação entre 
segurança e facilidade de uso, alguns autores analisando os modelos 
implantados ao redor do mundo concluíram que usabilidade e facilidade de 
uso são fatores críticos de sucesso de um arranjo de pagamentos, porém a 
usabilidade e a facilidade de uso devem ter a mesma importância que a 
segurança para as instituições de pagamento.  
A segurança é formada por processos, pessoas e tecnologia; neste mundo 
de pagamentos digitais onde as instituições não possuem pontos físicos de 
contato com o cliente, torna fundamental a análise dos processos 
incorporando tecnologia, possibilitando que os processos sejam escaláveis 
e afetem o mínimo a usabilidade e a facilidade de uso, possibilitando as 
empresas ganharem escala com preços competitivos para atender a grande 
parte da população que hoje possui celular, acesso à internet mas não 
consegue acesso a serviços bancários. 
O pesquisador está trabalhando no levantamento das disciplinas que 
compõem a segurança estratégica através do levantamento das regras 
deste mercado, este levantamento possibilita a identificação dos 
macroprocessos e dados envolvidos, gerados e consumidos, pelos 
processos. Este levantamento permite identificação e mapeamento de 
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vulnerabilidades que afetam os pilares da segurança e o risco destas 
vulnerabilidades serem exploradas e seus impactos. 

 


