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POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA 
____________________________________________________________________ 
 
1. OBJETIVO 
 
O Conselho Monetário Nacional (CMN), através da resolução 4.893, de 26 de 
fevereiro de 2021, dispõe sobre a política de segurança cibernética e sobre os 
requisitos para a contratação de serviços de processamento e armazenamento de 
dados e de computação em nuvem a serem observados pelas instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
 
A Política de Segurança Cibernética e da Informação estabelece conceitos, diretrizes 
e responsabilidades sobre os principais aspectos relacionados à segurança 
cibernética e segurança da informação, visando preservar a confidencialidade, 
integridade, disponibilidade e conformidade de todas as informações da cooperativa, 
norteando a elaboração de normas, processos, padrões e procedimentos. 
 
2. PUBLICO ALVO 
 
A Política de Segurança Cibernética e da Informação abrange toda a Cooperativa e 
suas áreas de negócios, destinando-se a todos os empregados e associados, bem 
como a terceiros e prestadores de serviços, visando a abrangência de todos seus 
stakeholders. 
 
3. EFETIVIDADE DA POLÍTICA 
 
Para que a política de segurança cibernética seja efetiva, deve prever no mínimo os 
requisitos abaixo: 
 

a) Definir os objetivos de segurança cibernética da cooperativa; 
b) Adotar os procedimentos e os controles para reduzir a vulnerabilidade da 

cooperativa a incidentes e atender aos demais objetivos de segurança cibernética; 
c) Instituir os controles específicos, incluindo os voltados para a rastreabilidade da 

informação, que busquem garantir a segurança das informações sensíveis; e 
d) Manter o registro, a análise da causa e do impacto, bem como o controle dos 

efeitos de incidentes relevantes para as atividades da cooperativa. 
 
4. PRINCIPAIS DIRETRIZES E DISSEMINAÇÃO DA CULTURA DA 
COOPERATIVA 
 
Atrelado em conjunto com os requisitos mínimos para obtenção de uma política 
efetiva, temos também as diretrizes e a disseminação na cultura da cooperativa para 
que haja o comprometimento entre conselhos, diretoria, associados, empregados e 
terceiros.  
 
 

a) A elaboração de cenários de incidentes considerados nos testes de continuidade 
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de negócios deverá ser realizada pela área de TI e fornecedor do software de 
gestão; 

b) As empresas prestadoras de serviços que manuseiem dados ou informações 
sensíveis ou que sejam relevantes para a condução das atividades operacionais da 
cooperativa, deverão observar a legislação pertinente ao tema e os procedimentos 
e controles voltados à prevenção e ao tratamento dos incidentes.  

c) Quando solicitado, a Cooperativa disponibilizará informações a clientes e usuários 
sobre precauções relacionadas a segurança cibernética. 

 
5. DIVULGAÇÃO 
 
A política de segurança cibernética deve ser divulgada aos empregados e associados 
da cooperativa e às empresas prestadoras de serviços a terceiros. 
 
6. RESPONSABILIDADES 
 
Toda a Diretoria, Conselhos, empregados, associados e terceiros, independente do 
cargo, função ou local de trabalho, é responsável pela segurança das informações da 
cooperativa e deve cumprir as determinações das políticas, normas e padrões de 
segurança da informação. 
 
 
7. CLASSIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
 
A informação é um ativo e possui valor diferente dependendo do seu conteúdo. Para 
tanto a classificação da informação pode definir os controles necessários para 
proteção. A classificação está definida em 3 (três) níveis em ordem crescente: 
 
Públicas: são todas as informações publicadas para todos os empregadores, 
diretores, associados, prestadores de serviços e público em geral, através da internet 
ou qualquer outra mídia (ex.: campanhas, demonstração contábil, estatuto etc.); 
Internas: são informações disponíveis apenas para os empregados, diretores ou 
associados através de autorização. Essa informação é de responsabilidade da 
CRESUL e não poderá ser divulgada na internet e nem disponibilizada para outros 
(ex.: procedimentos internos); 
Confidencial: são informações de acesso restrito mantidas em arquivos físicos ou 
eletrônicos com níveis de segurança compatíveis, como cofres, armários com chaves 
e diretório. (análise de crédito, dados pessoais, contratos etc.) 

 
8. PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 
 
Citamos alguns procedimentos operacionais da cooperativa que requer um cuidado 
quanto a segurança da informação, tais como: 
 
Internet: O acesso a internet é permitido em sites de conteúdo relevante a execução 
do trabalho do empregado, sempre de acordo com a política de segurança e 
bloqueios de sites classificados como inseguros ou não confiáveis. É 
terminantemente proibido o acesso a sites que contenham material pornográfico e 
assemelhados, jogos de azar, conteúdo ilegal ou não ético, sites com conteúdo 
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ofensivo ou que causem danos a outrem. 
Correio Eletrônico: O correio eletrônico fornecido pela Cresul é uma plataforma de 
comunicação de uso exclusivo de trabalho, não devendo ser utilizado para outros fins. 
Toda informação contida nas mensagens eletrônicas é de propriedade da Cresul, 
podendo ser monitorada a qualquer tempo, sem aviso ou notificação, para fins de 
auditoria. As informações classificadas como confidenciais devem ter um cuidado 
especial ao serem enviadas via correio eletrônico. 
Senha de Acesso: A senha de acesso é de uso pessoal e intrasferível, sendo de 
inteira responsabilidade do empregado a guarda e responsabilidade pelo uso da 
mesma. É recomendada a utilização de senhas fortes, misturando letras, números e 
caracteres especiais. 
Bloqueio estação de trabalho: Ao se afastar de sua estação de trabalho, o 
empregado deverá tomar medidas para evitar o acesso não autorizado ao conteúdo 
de sua estação de trabalho. Toda ação feita no ambiente computacional é de 
responsabilidade do empregado associado às credenciais de acesso 
 
9. ARMAZENAMENTO NA NUVEM 
 
A cooperativa mantém contrato firmado com fornecedor de software de gestão, 
conforme anexo, para armazenamento e hospedagem em nuvem. A hospedagem em 
nuvem seguirá os seguintes procedimentos:  
 

• A hospedagem em nuvem dispensa a aquisição de licenças dos softwares de 
banco de dados, sistema operacional e antivírus, necessários aos servidores em 
nuvem;  

• A empresa contratada realizará o backup em nuvem, totalmente automatizado, em 
ambiente de alta disponibilidade e durabilidade, com garantia da integridade dos 
dados por meio de restaurações periódicas em ambiente de homologação e 
confidencialidade das informações;  

• A empresa contratada monitorará o banco de dados, incluindo o dimensionamento, 
instalação e configuração até tuning, backup/recover, monitoramento e aplicação 
de patches;  

• A empresa contratada realizará o monitoramento de servidores e serviços, 
notificando em caso de falhas, mantendo características proativas (ações para 
antecipação de falhas), reativas (ações de respostas a eventuais falhas) e 
preventivas (ações para minimizar probabilidade de falhas);  

• A empresa contratada deverá implementar e manter controles de segurança 
incluindo, sem limitação, segurança de hardware e software, firewalls, filtros e 
outras ferramentas de segurança;  

• A empresa contratada se responsabilizará por armazenar e transmitir as 
credenciais de acesso e demais informações confidenciais de maneira 
criptografada;  

• A empresa contratada deverá garantir a segregação de acesso entre os ambientes 
de seus diferentes clientes, impedindo o acesso não autorizado às informações;  

• Caberá à empresa contratada disponibilizar informações para esta cooperativa e 
auditorias quando solicitada;  

• O Backup citado deverá ser realizado de acordo com a periodicidade descrita no 
contrato, mantendo cada um dos backups efetuados sob a política cíclica de 
armazenamento, que garante a disponibilidade de restauração de backup dos 7 
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(sete) últimos dias, com as seguintes características:  

• Para garantir a sua integridade, os backups serão testados semanalmente pela 
empresa contratada conforme anexo 1;  

•  
 
PROCEDIMENTO EM CASO DE INCIDENCIA  

 
Em caso de caracterização de incidente, de acordo com o impacto e os riscos do 
mesmo (mercado, crédito, operacional, imagem), deverão ser adotados os seguintes 
procedimentos: 
 

a) Abrir chamado junto ao suporte de TI e empresas contratadas pela CRESUL para 
avaliação do impacto do incidente; 

b) Análise pela Coordenação, Diretoria e Conselho do impacto e medidas a serem 
tomadas; 

 
Potenciais medidas que poderão ser tomadas a partir da avaliação: 
 

• Registro de boletim de ocorrência ou queixa crime;  

• Contratação de perito técnico especializado;  

• Ações de comunicação interna e/ou externa para posicionamento e 
esclarecimento; e 

• Acompanhamento periódico pela coordenação e conselho das ações saneadoras; 
 
10. DEFINIÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 
 
A política deve ser de pleno conhecimento do conselho de administração, conselho 
fiscal, diretoria executiva, cuja responsabilidade é de gerenciar em quaisquer das 
situações de contingência em que a cooperativa possa vir sofrer. 
 

NOME FUNÇÃO/CAR
GO 

CONTATO 

Jéssica Corrêa Coordenadora cresul@sistemafiergs.org.br / 
 (51) 9.9393-7605 

Daniele Schaurich Conselheira 
Administrativa 

cresul@sistemafiergs.org.br /  
(51) 9.9393-7605 

 
 
Porto Alegre 13 de Maio de 2022 
 
Aprovação do conselho de administração 
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Anexo I 
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