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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. 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.
4. Aplicabilidade
Essa Política aplica-se a todos os Colaboradores, Administradores e Prestadores de Serviços da Santana CFI.
5. 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;
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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.

6. Processamento e Armazenamento de Dados e de Computação em Nuvem
A Santana CFI possui critérios definidos para contratação de serviços relevantes de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem, referenciados nesta Política e atendendo requisitos mínimos da Política de Fornecedor.
7. 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.

Elaborado por:
Tecnologia da Informação

Aprovado por Diretoria:

