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1. Objetivo

O objetivo desta política é garantir que as informações da Santana CFI, de seus clientes e
colaboradores sejam coletadas, manuseadas e mantidas de forma segura com base nos
três pilares da segurança da informação: a confiabilidade, a integridade e a disponibilidade
dos dados e dos sistemas. Desta forma, esta política orienta as ações da Santana CFI no
sentido de prevenir, detectar e reduzir a vulnerabilidade a incidentes relacionados com o
ambiente cibernético.
Esta política reflete os valores e compromisso da Santana CFI e de seus administradores
com a melhoria contínua dos processos que envolvem a segurança da informação.
2. Abrangência
A presente política abrange para todas as áreas da Santana CFI. As diretrizes deverão ser
observadas e cumpridas e servir como fonte de consulta permanente.
3. Referências
• Política de Riscos Integrados.
4. Conceitos
• CONFIDENCIALIDADE: Apenas pessoas autorizadas podem ter a acesso à determinada
informação;
• INTEGRIDADE: Manutenção e a garantia da precisão e consistência do dado durante todo o ciclo de vida da informação; e
• DISPONIBILIDADE: Está relacionada ao tempo e à acessibilidade que se tem dos

dados e sistemas, isto é, se eles podem ser consultados quando necessários pelas
pessoas autorizadas.

5. Aplicabilidade
Essa Política aplica-se a todos os Colaboradores, Administradores e Prestadores de Serviços da Santana CFI.
6. Diretrizes
As seguintes diretrizes deverão ser seguidas:
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•

Realizar o tratamento adequado das informações da Instituição, clientes e público em
geral fundamentando-se nos três princípios da segurança da informação: confidencialidade, disponibilidade e integridade;

•

Coletar e tratar as informações de forma ética, legal e sigilosa e de acordo com as normas internas, evitando-se mau uso e a exposição indevida;

•

A informação deve ser utilizada de forma transparente e apenas para os propósitos específicos e devidamente informados durante a sua coleta;

•

O acesso às informações só deve ser feito por pessoas devidamente autorizadas e capacitadas ao seu uso;

•

A identificação do colaborador deve ser única, pessoal e intransferível, qualificando-o
como responsável pelas ações realizadas;

•

Os acessos devem ser concedidos obedecendo ao critério de menor privilégio, no qual
os usuários têm acesso somente aos recursos de informação necessários para o desempenho de suas atividades;

•

A senha é utilizada como assinatura eletrônica e deve ser mantida secreta, sendo proibido seu compartilhamento;

•

Os dados devem ser categorizados quanto à relevância, o sigilo e a permissão de acesso: confidencial, interno ou público;

•

Os riscos às informações da Instituição identificados devem ser reportados à área de
Compliance;

•

As responsabilidades quanto à segurança da Informação devem ser divulgadas aos
colaboradores, que devem seguir as diretrizes aqui estabelecidas;

•

As informações podem ser acessadas por empresas contratadas para prestação de serviços, observando que estas devem seguir as diretrizes desta política;

•

As informações devem ser fornecidas aos seus titulares (próprio interessado) de acordo
com o estabelecido nas leis vigentes ou contratos pactuados, sempre quando solicitados formalmente;

•

É necessária a adoção de procedimentos para proteger os dados, sistemas e informações do risco de incidentes envolvendo a segurança da informação, evitando assim
qualquer acesso indevido e/ou vazamento de informação;

•

Ferramentas de detecção e prevenção a ataques cibernéticos devem ser implementadas para mitigar os riscos de acesso ou destruição das informações mantidas nas estruturas da Santana CFI;
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•

Os sistemas devem manter rotinas de rastreabilidade da informação através de logs ou
trilhas de auditorias;

•

Os incidentes decorrentes de falha na segurança cibernética, sejam na instituição ou
nas prestadoras de serviço, devem ser registrados e mantidos pela instituição, sendo
sua causa raiz identificada, seus impactos mensurados e o devido plano de ação elaborado e implementado;

•

Devem ser construídos cenários de testes de continuidade de negócios simulando incidentes decorrente de falha na segurança cibernética;

•

Esta política assim como procedimentos e normas internas que envolvam segurança da
informação devem ser divulgados a todas às pessoas mencionadas no item aplicabilidade. Sempre que cabível, esta conscientização deve envolver os clientes, naquilo que
os impacta; e

•

A Santana CFI compartilhará dados de incidentes relevantes de segurança cibernética
com outras instituições financeiras, sempre que estes possam contribuir na melhoria e
estabilidade do sistema financeiro, observando o dever do sigilo para com o cliente e a
concorrência.

7. Procedimentos e controles

Os procedimentos e controles adotados para reduzir vulnerabilidades cibernéticas no
ambiente da Santana CFI devem consistir de:
•

Criptografia;

•

Prevenção e detecção de intrusão;

•

Prevenção de vazamento de informações;

•

Realização periódica de testes e varreduras para detecção de vulnerabilidades,

•

Proteção contra software malicioso;

•

Estabelecimento de mecanismos de rastreabilidade;

•

Controles de acesso e de segmentação da rede de computadores; e

•

Manutenção de cópias de segurança dos dados e das informações.

8. Responsabilidades
8.1 Diretoria
•

É responsável por avaliar e aprovar esta política quanto à adequação aos riscos à segurança cibernética da Santana CFI e supervisionar a sua observância e implementação; e
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Aprovar o plano de ação e resposta a incidentes e supervisionar sua implementação.

8.2 Gerência de TI
•

É responsável por elaborar e manter periodicamente revisada a política de segurança
cibernética;

•

Conceder e controlar os acessos aos sistemas e informações;

•

Sugerir a alocação dos recursos financeiros, humanos e tecnológicos para atender os
objetivos desta política;

•

Manter o Plano de Ação e resposta a incidentes e recomendar a adoção de procedimentos para proteção dos dados; e

•

Promover treinamentos e esclarecimentos para toda à organização.

8.3 Área de Controle Interno e Compliance
• É responsável por contribuir com a identificação de riscos à segurança cibernética que
porventura tenham sido identificados através do processo de gerenciamento de riscos integrados da instituição; e
• Compartilhar os dados de incidentes relevantes de segurança cibernética com outras instituições financeiras, quando for aplicável.
8.4 Todos os colaboradores
• São responsáveis por participar ativamente do processo de segurança cibernética;
• Coletar, tratar e utilizar as informações e dados de acordo com as diretrizes desta política;
• Participar dos treinamentos relativos à segurança cibernética;
• Manter sua senha em sigilo e de uso individual;
• Reportar a área de Controle Interno e Compliance os riscos à segurança cibernética identificados durante a execução das rotinas da instituição; e
•

Classificação dos dados e informações sob seu controle quanto ao sigilo.

9. Vigência
Esta Política entrará em vigor na data de sua publicação e será revisada anualmente, sendo
passível de alteração ou atualização sempre que constatada sua necessidade.
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