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20. POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
 

20.1 Objetivo 
 

Esta política estabelece princípios e diretrizes para a Segurança da Informação, visando 
preservar a integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações dos associados 
sob a responsabilidade da Cooperativa de Crédito Cogem, bem como descreve a conduta 
considerada adequada para o manuseio, controle e proteção das informações contra 
destruição, modificação, divulgação indevida e acessos não autorizados, sejam acidentais ou 
intencionais. 

 
20.2 Alcance 

 
Esta Política é extensiva a todos os empregados, colaboradores e prestadores de serviços da 
Cooperativa de Crédito Cogem que fazem uso de sua infraestrutura de serviços e de seus 
sistemas informatizados. 

 
20.3 Área Gestora 

 
Supervisão Administrativa. 

 
20.4 Princípios 

 
A informação é um ativo que possui grande valor, devendo ser adequadamente utilizada e 
protegida contra ameaças e riscos. 

 
A informação pode ser manipulada de diversas formas tais como: por meio de arquivos 
eletrônicos, mensagens eletrônicas, Internet, banco de dados, em meio impresso, 
verbalmente, em mídias de áudio e vídeo etc. 

 
A Cooperativa de Crédito Cogem visando garantir a segurança de suas informações, riscos 
de falhas, danos e/ou prejuízos que possam comprometer a sua imagem e seus objetivos, 
implantou políticas e procedimentos de segurança da informação que tem por princípio três 
aspectos básicos: 

 
a) Confidencialidade: somente pessoas devidamente autorizadas pela Cooperativa de 
Crédito Cogem devem ter acesso à informação. 

 
b) Integridade: somente alterações, supressões e adições autorizadas pela Cooperativa 
de Crédito Cogem devem ser realizadas nos sistemas de informações. 

 
c) Disponibilidade: a informação deve estar disponível para os colaboradores 
autorizados sempre que necessário ou demandado. 
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Para assegurar os três princípios, a informação deve ser adequadamente gerenciada e 
protegida contra incidentes, problemas, roubo, fraude, perda não intencional, acidentes e 
outras ameaças. 

 
20.5 Diretrizes 

 
Somente atividades lícitas, éticas e autorizadas devem ser realizadas pelos funcionários, 
colaboradores e prestadores de serviços, quando da utilização dos recursos de 
processamento da informação da Cooperativa de Crédito Cogem em consonância com as 
seguintes diretrizes: 

 
20.5.1 Divulgação e Conscientização 

 
A política deve ser divulgada, conhecida e cumprida por todos que utilizam recursos da 
informação de propriedade ou controlados pela Cooperativa de Crédito Cogem, sendo de 
responsabilidade de cada um, o seu fiel cumprimento. 

 
Uma efetiva política de segurança da informação depende da conscientização de todos 
os envolvidos e do esforço constante para que se faça bom uso da informação e dos 
recursos de tecnologia existentes na Cooperativa de Crédito Cogem. 

 
Todo funcionário, colaborador ou prestador de serviço que utilize os recursos de 
Tecnologia da Informação deve assinar “Termo de Compromisso e Responsabilidade” 
sobre o uso de ativos da informação. 

 
20.5.2 Comportamento Seguro 

 
É fundamental que os profissionais adotem comportamento seguro e compatível com os 
objetivos de proteção e a salvaguarda das informações da Cooperativa. 

 
Os Diretores, Supervisores, funcionários e prestadores de serviços devem assumir 
atitude pró-ativa e engajada no que diz respeito á proteção das informações da Cogem. 

 
Os colaboradores da Cogem devem compreender as ameaças externas que podem 
afetar a segurança das informações da empresa, tais como vírus de computador, 
interceptação de mensagens eletrônicas, grampos telefônicos etc., bem como fraudes 
destinadas a roubar senhas de acesso aos sistemas de informação. 

 
Todo tipo de acesso à informação da Cogem que não for explicitamente autorizado é 
proibido. 

 
20.5.3 Confidencialidade 

 
A informação deve ser acessível somente pelas pessoas autorizadas e as informações da 
Cogem, associados, funcionários, prestadores de serviços e fornecedores sob sua  
guarda devem estar protegidas e sujeitas a controles que assegurem a observância do 
sigilo das informações. 
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Assuntos confidenciais de trabalho não devem ser discutidos em ambientes públicos ou 
em áreas expostas (aviões, restaurantes, encontros sociais etc.). 

Documentos impressos e arquivos contendo informações confidenciais devem ser 
adequadamente armazenados e protegidos. 

 
Informações confidenciais da Cogem não podem ser transportadas em qualquer meio 
(CD, DVD, pen-drive, papel etc.) sem as devidas proteções e autorizações. 

 
20.5.4 Segurança Física dos Ambientes de Operação e Processamento 

 
A Cooperativa deve manter ferramentas adequadas e eficazes de segurança de redes 
instaladas e monitoradas para detectar e impedir acessos indevidos aos computadores e 
aos recursos de sua rede interna, tais como: programas de antivírus atualizados e 
firewalls. 

 
20.5.5 Utilização de Software e Hardware 

 
Somente softwares autorizados pela Cogem podem ser instalados nas estações de 
trabalho, o que deve ser feito, com exclusividade, pela equipe de serviços de informática 
da Cooperativa. 

 
Todos os softwares e equipamentos de informática e de telecomunicações instalados 
devem ser previamente homologados pela Cogem, e estarem suportados por licença de 
uso e respectiva nota fiscal. 

 
20.5.6 Trilhas de Auditoria 

 
A rede interna de computadores e o sistema de empréstimos, abrangendo cadastro, 
pedido, análise, concessão de crédito e liquidação devem conter trilhas de auditoria com 
registros dos acessos de entrada, saída (usuário, data e horário). 

 
O período de retenção das Trilhas de Auditoria deve ser de, no mínimo, cinco anos. 

 
20.5.7 Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação 

 
Em caso de ocorrência de evento de segurança da informação, deve-se comunicar 
imediatamente a Área de Segurança da Informação (Terceirizada) ou ao Agente de 
Compliance. 

 
Todo incidente de segurança deve ser registrado e formalizado no formulário “Registro 
de Ocorrências”. 

 
O correto relato de incidentes garante que os eventos sejam encaminhados e tratados 
em tempo hábil, evitando que os mesmos incidentes se repitam. 



POLÍTICA DE SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO 

 

 Política de Segurança 
da Informação Aprovação: 27/06/2019 Vigência: 01/07/2019 Página 4 de 13 

 
 

Qualquer tipo de dúvida sobre a Política de Segurança da Informação deve ser 
imediatamente esclarecido com a Supervisão Administrativa/Agente de Compliance. 

 
20.5.8 Continuidade de Negócios 

 
A Cooperativa mantém plano de contingência para seus sistemas, com objetivo de 
preservar o pronto atendimento aos associados nos casos de suspensões no 
atendimento. 

 
O Plano de Continuidade dos Negócios deve prever cenários de indisponibilidade total da 
infraestrutura principal (instalações, sistemas e conexões), cujos objetivos mínimos de 
continuidade estão relacionados com as operações com clientes e bancos, abrangendo 
recebimento e pagamento dos valores de liquidação, bem como monitoramento da 
entrada e saída de recursos. 

 
20.6 Responsabilidades 

 
20.6.1 Conselho de Administração 

 
a) Aprovar e revisar a Política de Segurança da Informação; 

 
b) Designar e definir as atribuições e responsabilidades relacionadas à segurança da 
informação; 

 
c) Avaliar exposições relevantes de segurança e os riscos associados e acompanhar a 
implementação de soluções. 

 
20.6.2 Diretoria Executiva 

 
a) Estabelecer os princípios e as Diretrizes da Política de Segurança da Informação; 

 
b) Aprovar a nomeação dos “Proprietários” da informação; 

 
c) Assegurar os recursos financeiros, humanos e de tecnologia adequados e suficiente 
para a gestão de segurança da informação; 

 
d) Acompanhar as exposições, as ameaças e os potenciais riscos de segurança e as 
medidas adotadas pela Supervisão Administrativa para mitigação dos riscos; 

 
e) Aprovar compra de softwares, equipamentos e contratos de prestação de serviços 
firmados com terceiros; 

 
f) Tomar decisões administrativas referentes aos casos de descumprimento da 
Política. 
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20.6.3 Supervisão Administrativa 
 

a) Prover todas as informações de gestão de segurança da informação solicitadas pelo 
Conselho de Administração e Diretoria com o apoio de T.I e demais técnicos e 
consultores quando necessário; 

 
b) Prover ampla divulgação da Política de Segurança da Informação para todos os 
colaboradores da Cogem; 

 
c) Propor treinamentos sobre a Política de Segurança da Informação a todos os 
colaboradores da Cogem; 

 
d) Propor projetos e iniciativas relacionados ao aperfeiçoamento da segurança da 
informação da Cogem; 

 
e) Estabelecer procedimentos e realizar a gestão dos sistemas de controle de acesso 
da Cogem, incluindo os processos de concessão, manutenção, revisão e suspensão de 
acessos aos usuários; 

 
f) Analisar os riscos relacionados à segurança da informação da Cogem e propor a 
alçadas competentes, o aperfeiçoamento do ambiente de controle. 

 
20.6.4 Agente de Compliance 

 
a) Estabelecer e monitorar mecanismo de registro e controle de ocorrências/incidentes 
e não conformidades com a Política de Segurança da Informação; 

 
b) Revisar periodicamente (no mínimo anualmente) os acessos/autorizações 
concedidas pelos Gestores das Áreas/Processos (Proprietários da Informação). 

 
20.6.5 Da Área de Tecnologia da Informação (Terceirizada) 

 
a) Garantir a integridade da rede da Cooperativa de Crédito Cogem através do uso de 
firewalls e programas antivírus atualizados; 

 
b) Monitorar o tráfego na sua rede de comunicação, incluindo o acesso à internet e o 
uso do correio eletrônico por funcionários e demais colaboradores; 

 
c) Instalar softwares de monitoramento; 

 
d) Instalar softwares nas estações de trabalho desde que homologados pela 
Diretoria/Supervisão Administrativa da Cooperativa de Crédito Cogem; 

 
e) Desinstalar qualquer software considerado nocivo à integridade da rede; 
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f) Orientar os colaboradores sobre os princípios e procedimentos de Segurança da 
Informação, bem como lhes assegurar treinamento para o uso correto dos recursos, 
visando evitar falhas e danos ao funcionamento dos sistemas. 

 
20.6.6 Área Administrativa /RH 

 

a) Colher a assinatura do “Termo de Compromisso e Responsabilidade para uso da 
rede e ativos da informação”; 

 
b) Informar prontamente a área responsável por TI e a Supervisão Administrativa, 
sobre todos os desligamentos, afastamentos e modificações no quadro funcional da 
empresa. 

 
20.6.7 Todos os Empregados e Colaboradores (Estagiários e Prestadores de 

Serviços) da Cogem 
 

a) Cumprir rigorosamente a Política de Segurança da Informação; 
 

b) Buscar orientação do superior hierárquico imediato em caso de dúvidas 
relacionadas à segurança da informação; 

 
c) Assinar o Termo de Compromisso e Responsabilidade para uso da rede e de ativos 
da informação (para funcionários, estagiários e prestadores de serviços); 

 
d) Proteger as informações contra acesso, modificação, destruição ou divulgação não 
autorizados pela Cogem; 

 
e) Assegurar que os recursos tecnológicos à sua disposição, sejam utilizados apenas 
para as finalidades aprovadas pelo Cogem; 

 
f) Assegurar que as informações e dados de propriedade da Cooperativa de Crédito 
Cogem não sejam disponibilizados a terceiros e nem discutidos em ambientes públicos 
ou em áreas expostas como avião, restaurantes, encontros sociais etc.; 

 
g) Armazenar de forma adequada e protegidas a documentação impressa e arquivos 
com informações confidenciais; 

 
h) Comunicar imediatamente a área responsável por Tecnologia da Informação e 
Supervisão Administrativa, qualquer fato ou ameaça à segurança dos recursos, tais 
como quebra da segurança, fragilidade, mau funcionamento, vírus, intercepção de 
mensagens eletrônicas, acesso indevido ou desnecessário a pastas/diretórios de rede, 
acesso indevido à Internet e programas instalados sem conhecimento da Área 
responsável por Tecnologia de Informação/Supervisão Administrativa. 



POLÍTICA DE SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO 

 

 Política de Segurança 
da Informação Aprovação: 27/06/2019 Vigência: 01/07/2019 Página 7 de 13 

 

20.7 Identificação dos Ativos da Informação 

A Supervisão Administrativa com apoio do Agente de Compliance deve fazer e manter 
atualizado um inventário (anual) dos recursos associados aos sistemas de informações: 
Softwares, Sistemas, Equipamentos e Infraestrutura. 

 
20.8 Identificação dos Ativos da Informação 

Todo usuário recebe login e senha de acesso à rede, internet e e-mail da instituição. 
 

É de responsabilidade do usuário a correta utilização de login e senha, sendo estes pessoais 
e intransferíveis, cabendo ao seu titular total responsabilidade quanto ao seu sigilo. 

 
O login e senha de acesso têm caráter pessoal, é intransferível, é proibido acessar 
informação da instituição que não for explicitamente autorizada. 

 
A prática de compartilhamento de senhas /fornecimento de senha a terceiros é 
terminantemente proibida. 

 
As senhas de usuário são pessoais e intransferíveis, não podendo ser compartilhadas, 
divulgadas a terceiros (inclusive colaboradores da própria Cooperativa) e caso o usuário 
desconfie que sua senha não seja mais segura, ou de seu domínio exclusivo, poderá solicitar 
a Área de Tecnologia da Informação a alteração desta. 

 
20.9 Utilização da Internet e Correio Eletrônico 

 
20.9.1 Uso da Internet 

 
A política para uso de internet e correio eletrônico deve ser rigorosamente seguida. 

 
Visando o desenvolvimento das atividades profissionais, a Cooperativa de Crédito Cogem 
disponibiliza acesso à Internet aos seus colaboradores para auxiliar na busca de pesquisa 
de informações de determinados assuntos de acordo com os interesses da empresa. 

 
Todo acesso à Internet será realizado através da rede corporativa da Cooperativa de 
Crédito Cogem e será monitorado regularmente a fim de preservar a integridade das 
informações, identificar vulnerabilidades e falhas de segurança, bem como verificar o uso 
adequado da internet pelos colaboradores. 

 
Os serviços disponibilizados através da Internet poderão ser desativados pela Área de 
Tecnologia da Informação sem prévio aviso, principalmente nos casos que apresentem 
indícios de tentativa de quebra de segurança ou outras ações que coloquem em risco a 
imagem e os negócios da instituição. 

 
As mensagens eletrônicas e seus anexos são de uso exclusivo do remetente e 
destinatário, podendo conter informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas. 
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Neste caso, não podem ser reproduzidas total ou parcialmente sem o consentimento do 
autor, sendo que a divulgação não autorizada é proibida. 

 
Não é permitido aos colaboradores: 

 
a) Abrir e/ou executar arquivo de origem desconhecida; 

 
b) Desenvolver negócios particulares; 

 
c) Configurar ou alterar as configurações da rede local e dos servidores; 

 
d) Comprometer o sigilo das informações; 

 
e) Praticar qualquer tipo de hostilidade eletrônica; 

 
f) Realizar download de softwares, de jogos, arquivos executáveis, músicas, vídeos e 
imagens; 

 
g) Efetuar upload de qualquer software licenciado ou de dados de propriedade da 
Cooperativa de Crédito Cogem; 

 
h) Propagar qualquer tipo de vírus, worms, cavalos de tróias ou programas de 
controle de outros computadores; 

 
i) Violar leis e acessar conteúdos incompatíveis com os valores da Cooperativa de 
Crédito Cogem, tais como: pornografia, incitação à violência, preconceitos em geral e 
etc. 

 
20.9.2 Uso de E-mail 

 
O correio eletrônico é um recurso corporativo colocado à disposição dos colaboradores 
exclusivamente para o desenvolvimento das atividades profissionais. 

 
Toda correspondência enviada por este canal recebe a assinatura da Cooperativa de 
Crédito Cogem, caracterizando-se como um documento oficial. Seu uso deve seguir os 
princípios, valores e normas de segurança da instituição. 

 
A concessão de uso de correio eletrônico aos colaboradores deve ser de acordo com os 
interesses da instituição que poderá a qualquer momento restringir o acesso ao correio 
eletrônico. 

 
Os colaboradores são responsáveis pelo uso do correio eletrônico de contas sob sua 
gestão. 

 
O correio eletrônico é corporativo e o domínio é de propriedade única e exclusiva da 
Cooperativa de Crédito Cogem, ou seja, pertence à instituição e não ao 
empregado/colaborador/prestador de serviço. 
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As mensagens que trafegarem pelo correio podem ser monitoradas e os conteúdos das 
mensagens poderão ser usados como prova em casos de rescisão de contrato, sendo que 
isto não caracteriza invasão de privacidade, bem como quebra de sigilo das informações. 

 
Visando preservar a identidade da Cooperativa de Crédito Cogem, as mensagens 
enviadas pelos colaboradores serão identificadas através de assinatura. 

 
Os colaboradores devem adotar linguagem e postura em concordância com os valores da 
instituição. 

 
Não é permitido aos colaboradores: 

 
a) Configurar e/ou manter configuradas contas de correio eletrônico de servidores 
externos, isto é, diferentes da adotada oficialmente pela Cooperativa de Crédito 
Cogem. 

 
b) Utilizar o correio eletrônico para fins ilegais, propagandas comerciais, políticas, 
partidárias, religiosas, correntes, boatos e spam. 

 
O usuário deve remover do Correio Eletrônico as mensagens que não são mais úteis para 
o desenvolvimento de suas atividades. A impressão de e-mails contendo informações 
sensíveis ao negócio não deve permanecer em impressoras públicas/compartilhadas. 

 
A identificação de contas de e-mail deve seguir os padrões estabelecidos pela 
Cooperativa de Crédito Cogem em formato pré-definido e padronizado. 

 
20.10 Gestão de Acesso a Sistemas de Informações e Outros Ambientes Lógicos 

 
Todo acesso às informações e aos ambientes lógicos da Cogem deve ser controlado, de 
forma a garantir acesso apenas às pessoas autorizadas pelo respectivo proprietário da 
informação. 

 
O controle de acesso deve ser documentado e formalizado, contemplando os seguintes 
itens: 

 
a) Procedimento formal de concessão e cancelamento de autorização de acesso a 
usuário aos sistemas de informação; 

 
b) Utilização de identificadores de usuários (ID de Usuário) individualizados, de forma 
a assegurar a responsabilidade de cada usuário; 

 
c) Verificação se o nível de acesso concedido é apropriado à função do colaborador; 

 
d) Remoção imediata de autorizações dadas a usuários afastados ou desligados da 
empresa, ou que tenham mudado de função; 
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e) Processo de revisão periódica (anual) das autorizações concedidas; 

f) Política de atribuição, manutenção e uso de senhas. 

O Supervisor Administrativo é o responsável direto pela senha do administrador dos 
sistemas da Cooperativa de Crédito Cogem e de suporte (acesso a todos os Módulos, 
alçada para liberar e alterar usuários). 

A solicitação de criação de contas de acesso aos sistemas deve ser centralizada e 
executada pela Supervisão Administrativa ou pelo Agente de Compliance, bem como 
também a sua remoção e bloqueio, quando necessário. 

 
20.10.1 Permissões e Acessos 

 
Os perfis de permissão de acesso aos sistemas e diretórios serão individuais para cada 
Área/Departamento. 

 
Para evitar conflitos de interesse, os colaboradores terão acesso apenas aos serviços e 
sistemas relacionados ao Cargo/Função que exerçam. 

 
Em caso de exceção ou necessidade extra de serviços, deverá ser solicitada autorização 
formal ao Proprietário da informação. 

 
Para gerenciamento e monitoramento das permissões, será mantido Relatório de Controle 
de Permissões de Acessos X Segregação de Funções pela Área responsável por Tecnologia 
da Informação. 

 
20.10.1.1 Proprietários das Informações 

 
a) Diretoria Executiva; 

 
b) Supervisão Administrativa; e 

 
c) Agente de Compliance, quando designado pela Diretoria/Supervisão 
Administrativa. 

 
20.10.1.2 Cabe ao proprietário da informação: 

 
a) Elaborar matriz de segregação de funções que relaciona cargos e funções da 
Cogem as autorizações de acesso concedidas; 

b) Autorizar a liberação de acesso à informação sob sua responsabilidade, 
observadas a matriz de segregação de funções; 

c) Manter registro e controle atualizados de todas as liberações de acesso 
concedidas, determinando, sempre que necessário, a pronta suspensão ou 
alteração de tais liberações; 
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d) Reavaliar, sempre que necessário, as liberações de acesso concedidas, 
cancelando aquelas que não forem mais necessárias; 

 
e) Analisar os relatórios de controle de acesso fornecidos pela área de T.I. com o 
objetivo de identificar desvios e adotar as ações corretivas necessárias; 

 
f) Participar da solução de problemas relativos a incidentes de segurança. 

 
20.11 Monitoramento e Controle da Segurança da Informação 

 
Os sistemas, informações e serviços utilizados pelos empregados e colaboradores são de 
exclusiva propriedade da Cooperativa de Crédito Cogem e não devem ser utilizados para 
uso pessoal. 

 
Todos os colaboradores devem ter ciência de que o uso das informações e dos sistemas 
de informação da Cooperativa de Crédito Cogem podem ser monitorados, e que os 
registros assim obtidos poderão ser utilizados para detecção de violações das normas 
internas e, conforme o caso, bem como servir como prova em processos administrativos 
e/ou legais. 

 
20.12 Formalização de Contratos De TI com Terceiros 

 
Assegurar que os serviços prestados por terceiros estão formalizados em contratos 
aprovados pela Diretoria. 

 
Assegurar que os contratos com terceiros incluem cláusulas sobre a aderência à Política 
de Segurança das Informações e cláusulas de acordo de nível de serviço (SLA) de 
tecnologia da informação para atendimento e resolução de problemas em prazos e 
condições que assegurem a disponibilidade dos serviços e os compromissos com seus 
Clientes. 

 
20.13 Avaliação Contínua de Riscos de Segurança da Informação 

 
A Supervisão Administrativa com apoio do Agente de Compliance e Auditoria Interna deve 
realizar, de forma sistemática, a avaliação dos riscos relacionados à segurança da 
informação da Cogem. 

 
A análise dos riscos deve atuar como ferramenta de orientação a Diretoria e ao Conselho 
de Administração, principalmente, no que diz respeito à: 

 
a) Identificação dos principais riscos aos quais a informação da Cooperativa está 
exposta; 

 
b) Priorização das ações voltadas à mitigação dos riscos apontados, tais como 
implantação de novos controles, criação de novas regras e procedimentos, 
reformulação de sistemas etc. 
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20.14 Violações da Política de Segurança da Informação e Sanções 
 

As violações cometidas por funcionários, colaboradores e terceiros estão sujeitas a 
sanções administrativas e/ou legais conforme regulamentação vigente, tais como 
advertência, suspensão, demissão e/ou rescisão de contrato, conforme o caso. 

 
20.15 Do Controle da Política 

 
Esta Política de Segurança da Informação está aprovada pelo Conselho de Administração 
e será publicada e comunicada para todos os colaboradores e partes externas relevantes 
para o necessário cumprimento. Será revisada criticamente em período anual ou quando 
mudanças significativas ocorrerem, para assegurar a sua contínua pertinência, adequação 
e eficácia. 
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NORMAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – ANEXO A 
 

A.1 Normas gerais 
 

a) Os funcionários, estagiários e prestadores de serviço da COGEM (usuários) só poderão 
acessar os sistemas, programas e informações as quais tem permissão expressa; 

b) As senhas do usuário de acesso a programas e sistemas são de uso pessoal e intransferível 
e devem ser trocadas periodicamente; 

c) O usuário deverá utilizar a internet e o e-mail fornecidos pela Cooperativa apenas para 
uso profissional conforme estabelecido no adendo de uso da rede assinado no momento da 
admissão a Cooperativa, sendo que o mesmo se aplica ao uso dos computadores e a 
ferramenta de comunicação eletrônica interna denominada “Google Talk”; 

d) Ao final do expediente, as gavetas e armários devem ser fechados com chave; 

e) Em especial ao final do expediente, todos os documentos devem ser guardados, não 
podendo ser deixados em cima da mesa ou em local visível a qualquer pessoa; 

f) Ao se ausentar da sala, o usuário deverá bloquear o seu computador; 

g) Os documentos a serem descartados no lixo devem ser rasgados / destruídos; 

h) Só deve ser utilizado como papel de rascunho, papeis que não possuam informações 
confidenciais e de uso interno da Cooperativa, ou seja, apenas papeis com informações que 
são ou podem ser de conhecimento de qualquer pessoa; 

i) Outros aspectos importantes relacionados a segurança da informação estão mencionados no 
Código de Ética e Conduta Profissional da COGEM, o qual todos os colaboradores, estagiários 
e prestadores de serviço também devem cumprir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


