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RESUMO -POLITICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA E DA INFORMAÇÃO DA 

CREDJUST 

 

 

Em atendimento a Resolução 4.893/2021, a Política de Segurança Cibernética e da Informação da 

Credjust 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 sob 

gestão da CREDJUST. Definir os princípios fundamentais que formam a base da Política de 

Segurança Cibernética e da Informação, norteando a elaboração de normas, processos, padrões e 

procedimentos.  

Além desses aspectos, esta Política reflete o comprometimento com os padrões de segurança dos 

serviços financeiros disponibilizados a sociedade em geral, assegurando o cumprimento da 

missão e visão da CREDJUST, objetivando mitigar o risco cibernético. 

 

Nota: Fique atento! Esta Política está sujeira a revisão, com periocidade mínima anual. 

 

ABRANGÊNCIA 

 

A Política de Segurança Cibernética e da Informação tem abrangência corporativa na 

CREDJUST, ou seja, afeta todas as suas áreas de negócio, filiais, escritórios e demais operações 

no que se refere à ocorrência de incidentes de segurança da informação.  

 

 

DIRETRIZES 

 

 A informação é um ativo essencial para os negócios da Credjust e sendo assim deve ser 

adequadamente protegida. A segurança cibernética e da informação visa proteger as informações 

contra diversos tipos de ameaças, para minimizar a exposição da empresa a riscos, garantindo que 
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as características fundamentais da informação sejam preservadas, sendo elas: confidencialidade, 

integridade, disponibilidade e conformidade.  

 

A CREDJUST alinhada com os objetivos e requisitos do negócio, estabelece nesta Política de 

Segurança Cibernética e da Informação, regras e direcionamentos a serem seguidos e aplicados a 

pessoas, processos e tecnologia, de forma a proteger as informações da CREDJUST, de seus 

clientes, fornecedores e parceiros de negócios.  

 

Seguir as diretrizes desta política, significa proteger a empresa contra o vazamento de 

informações, contra fraudes, zelar pela privacidade, garantir que sistemas e informações estejam 

disponíveis quando necessário e zelar pela proteção da imagem e das marcas da CREDJUST.  

 

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES  

 

Todo colaborador, independente do cargo, função ou local de trabalho, é responsável pela 

segurança das informações da CREDJUST e deve cumprir as determinações da política, normas e 

padrões de segurança da informação. 

I. . 

DO GERENCIAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES 

 

O gerenciamento de procedimentos e controles de Segurança Cibernética objetivam 

assegurar que os procedimentos operacionais de segurança sejam desenvolvidos, implementados 

e mantidos ou modificados de acordo com os objetivos estabelecidos: 

Gestão de acesso às informações Os acessos às informações são controlados, 

monitorados, restringidos à menor permissão e 

privilégios possíveis, revistos periodicamente 

com a aprovação do gestor do responsável e o 

da informação, e cancelados tempestivamente 

ao término do contrato de trabalho do 

colaborador ou do prestador de serviço 
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Proteção do ambiente São constituídos controles e responsabilidades 

pela gestão e operação dos recursos de 

processamento das informações que garantem 

a segurança na infraestrutura tecnológica de 

redes locais e internet, através de um 

gerenciamento efetivo no monitoramento, 

tratamento e respostas aos incidentes, para 

minimizar o risco de falhas e a administração 

segura de redes de comunicações, incluindo a 

gestão de serviços contratados de 

processamento e armazenamento de dados e 

informações em nuvem. 

Segurança física e lógica Os equipamentos e instalações de 

processamento de informação críticas ou 

sensíveis são mantidos em áreas seguras, com 

níveis e controles de acesso apropriados, 

incluindo proteção contra ameaças físicas e 

ambientais. Os requisitos de segurança de 

sistemas de informação são identificados e 

acordados antes do seu desenvolvimento e/ou 

de sua implementação, para que assim possam 

ser protegidos visando a manutenção de sua 

confidencialidade, integridade e 

disponibilidade. Os colaboradores e terceiros 

são treinados sobre os conceitos de Segurança 

Cibernética, através de um programa efetivo de 

conscientização. 

Continuidade dos negócios O processo de gestão de continuidade de 

negócios relativo a segurança cibernética, é 

implementado para minimizar os impactos e 

recuperar perdas de ativos da informação, após 

um incidente crítico, a um nível aceitável, 

através da combinação de requisitos como 

operações, colaboradores chaves, mapeamento 

de processos críticos, análise de impacto nos 

negócios e testes periódicos de recuperação de 

desastres. Incluem-se nesse processo, a 

continuidade de negócios relativos aos serviços 

contratados de nuvem e os testes previstos para 
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os cenários de ataques cibernéticos. 

Processamento, armazenamento de dados e 

computação em nuvem 

Para a contratação de serviços de 

processamento e armazenamento de dados e de 

computação em nuvem, a CREDJUST, 

assegura-se um procedimento efetivo para a 

aderência às regras previstas na 

regulamentação em vigor. 

 

SEGURANÇA CIBERNÉTICA 

 

A CREDJUST considera a segurança um fator determinante para o desenvolvimento sustentável 

do cooperativismo e para uma comunidade mais próspera e desenvolvida, assim como para se 

tornar padrão de excelência em serviços financeiros. 
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