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33. POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA 
 

33.1 Introdução 
 

a) A COGEM estabelece sua Política de Segurança Cibernética, como parte integrante 
do seu sistema de gestão corporativo, alinhada às boas práticas e normas 
internacionalmente aceitas, com o objetivo de garantir níveis adequados de proteção 
a informações da organização ou sob sua responsabilidade. 

 
b) A COGEM entende que a informação corporativa é um bem essencial para suas 
atividades e para resguardar a qualidade e garantia dos serviços ofertados a seus 
associados. 

 
c) A COGEM compreende que a manipulação de sua informação passa por diferentes 
meios de suporte, armazenamento e comunicação, sendo estes vulneráveis a fatores 
externos e internos que podem comprometer a segurança das informações 
corporativas. 

 
33.2 Objetivos 

 
a) Esta política tem por propósito estabelecer diretrizes e normas de Segurança 
Cibernética que permitam aos colaboradores da COGEM adotar padrões de 
comportamento seguro, adequados às metas e necessidades da COGEM. 

 
b) Orientar quanto à adoção de controles e processos para atendimento dos requisitos 
para Segurança Cibernética. 

 
c) Proteger as informações da gestão da Cooperativa e de seus associados, 
preservando a integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações. 

 
d) Assegurar a continuidade do negócio da Cooperativa em casos de incidentes. 

 
e) Atender as especificações do Banco Central que trata de segurança cibernética. 

 
f) Atender a todas as legislações que tratam de segurança da informação. 

 
g) Prevenir, detectar e evitar possíveis incidentes, vulnerabilidades e das sanções 
legais à instituição e seus empregados, associados e parceiros. 

 
h) Minimizar os riscos de perdas financeiras, de participação no mercado, da confiança 
de associados ou qualquer outro impacto negativo no negócio da COGEM como 
resultado de falhas de segurança. 
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33.3 Escopo 
 

a) Esta política se aplica a todos os usuários da informação da COGEM, incluindo 
qualquer indivíduo ou organização que possui ou possuiu vínculo com a COGEM, tais 
como empregados, ex-empregados, prestadores de serviço, ex-prestadores de 
serviço, colaboradores, ex-colaboradores, que possuíram, possuem ou virão a possuir 
acesso às informações da COGEM e/ou fizeram, fazem ou farão uso de recursos 
computacionais compreendidos na infraestrutura COGEM ou na infraestrutura de 
terceiros locada pela COGEM. 

 
b) Esta política deve ser divulgada a todos os colaboradores da COGEM em linguagem 
compatível com as funções que desempenham e em proporção à sensibilidade das 
informações que utilizam em seu cotidiano e disposta de maneira que seu conteúdo 
possa ser consultado a qualquer momento e seja protegido contra alterações. O 
público geral deve ter acesso a um resumo da política de segurança da informação. O 
conteúdo deste resumo, acessível pelo público geral, deve ser autorizado pelo 
Conselho de administração. 

 
c) Funcionários devem comunicar à área de Controles Internos da COGEM qualquer 
evento, imediatamente após constatado, que viole esta Política ou coloque/possa vir a 
colocar em risco a segurança das informações ou dos recursos computacionais da 
COGEM. 

33.4 Diretrizes 

33.4.1 É política da COGEM: 
 

  Elaborar, implantar e seguir por completo políticas, normas e procedimentos de 
segurança da informação, garantindo que os requisitos básicos de 
confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação da COGEM sejam 
atingidos através da adoção de controles contra ameaças provenientes de fontes 
tanto externas quanto internas. 

 
  Disponibilizar políticas, normas e procedimentos de segurança a todas as partes 

interessadas e autorizadas, tais como: empregados, terceiros contratados e, 
quando pertinente, o público geral. 

 
  Garantir a educação e a conscientização a empregados, terceiros contratados e, 

quando pertinente, a associados, sobre as práticas de segurança da informação 
adotadas pela COGEM. 

 
 Atender integralmente requisitos de segurança cibernéticas aplicáveis ou exigidos 

por regulamentações, leis e/ou cláusulas contratuais. 
 

  Tratar integralmente incidentes de segurança, garantindo que os mesmos sejam 
adequadamente registrados, classificados, investigados, corrigidos, documentados 
e, quando necessário, comunicados às autoridades apropriadas. 
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 Garantir a continuidade do negócio através da adoção, implantação, teste e 
melhoria contínua de planos de continuidade e recuperação de desastres. 

 
 Melhorar continuamente a Gestão de Segurança da Informação através da 

definição e revisão sistemática anual de objetivos de segurança em todos os níveis 
da organização. 

33.4.2 Cultura de segurança cibernética 
 

  A COGEM deve promover a disseminação dos objetivos, princípios e diretrizes de 
Segurança da Informação por meio de programas de conscientização e capacitação 
e divulgação ao público sobre precauções na utilização dos serviços e produtos 
oferecidos com o objetivo de fortalecer sua cultura de segurança cibernética. 

 
  Os programas de conscientização serão realizados anualmente a todas as partes 

interessadas e autorizadas no formato de cursos e material descritivo. 
Esporadicamente serão enviados comunicados contendo dicas e recomendações 
sobre como adotar práticas seguras que garantam a segurança da informação e 
sobre como minimizar os riscos, evitando incidentes relacionados à segurança da 
informação. 

 
 Ao concluir o programa de conscientização, o participante deve responder um 

questionário que avaliará o nível de conhecimento adquirido nos temas de 
segurança da informação apresentados e obtenha pelo menos 75% de acertos. 
Caso o participante apresente nível inferior ao determinado pela área de Controles 
Internos, o mesmo deverá refazer o programa de conscientização em segurança da 
informação. 

 
  A área de Controles Internos, RH, Marketing e o Gestor são os responsáveis por 

garantir a eficácia e a implementação do programa de conscientização em 
segurança da informação. Uma reunião de alinhamento será feita anualmente para 
propor ajustes e melhorias à cultura de segurança cibernética. O Conselho de 
Administração deverá aprovar as decisões tomadas durante esta reunião anual, 
mediante a assinatura da ata. O quórum deste encontro anual deverá ser 
compatível com o exigido no estatuto da COGEM. 

 
A COGEM se obriga a divulgar e/ou compartilhar materiais sobre boas práticas 

em segurança da informação em seu site, acessível pelo público geral, ou qualquer 
outro meio de comunicação autorizado pelo Gestor. A área de Controles Internos, 
Marketing e RH são responsáveis por garantir a frequência e a qualidade da 
divulgação destes materiais no veículo utilizado para tal. 

33.4.3 Incidentes de segurança da informação 
 

 Todas as ocorrências que possam vir a ter impacto negativo sobre a 
confidencialidade, integridade ou disponibilidade dos ativos/serviços de informação 
ou recursos computacionais da COGEM serão caracterizadas como um incidente de 
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segurança da informação, devendo as referidas ocorrências serem tratadas de 
maneira a minimizar qualquer tipo de impacto e recuperar a confidencialidade, a 
integridade e a disponibilidade dos itens afetados. 

 
 Incidentes de segurança devem ser priorizados com base na criticidade dos 

ativos/serviços de informação ou recursos computacionais afetados, combinada 
com a estimativa de impacto prevista. Para efeitos de classificação da criticidade do 
incidente da informação, deve-se utilizar as seguintes categorias: 

 
 Preventiva 

 
Efeitos apresentados em testes de incidentes e continuidades dos negócios. 

 
 Alta 

 
Efeitos negativos severos. 

 
 Extrema Urgência 

 
Efeitos negativos extremos. 

 Todos os incidentes de segurança ou suspeitas, devem ser comunicados à 
empresa terceirizada responsável pela área de T.I. da Cooperativa através de e- 
mail e/ou telefone, imediatamente após detectados, para serem adequadamente 
registrados, classificados, investigados, corrigidos e documentados. 

 

  A empresa terceirizada de TI deverá determinar a criticidade do incidente através 
da avaliação do comportamento, confidencialidade, segurança física dos ambientes 
de operação e processamento, utilização de software e hardware e trilha de 
auditoria. Quando pertinente, comunicar as partes interessadas como, por exemplo, 
a Diretoria. 

 
  Na ocorrência de um incidente, incluindo interrupção de serviços, de segurança 

da informação, a área de Controles Internos ou colaboradores formalmente 
designados por ela sob a forma de Time de Resposta a Incidentes, deverá tomar as 
providências cabíveis à tratativa do incidente com base no documento Plano de 
Resposta a Incidentes da COGEM. 

 
 Um Relatório de Incidente de Segurança da Informação (RISI) deve ser 

preenchido para cada incidente ocorrido. 
 

 Se aplicável, a COGEM pode solicitar dos prestadores de serviços informações 
relacionadas ao serviço prestado e/ou ao incidente e estas devem ser 
inseridas no RISI. 

 
 A área de Controles Internos e o Gestor são responsáveis por garantir o 

funcionamento do seu Plano de Resposta a Incidentes. O plano deve ser revisado e 
verificado periodicamente por testes ativos ou passivos. 
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 A área de Controles Internos e o Gestor são responsáveis por garantir que o 
pessoal designado para executar o Plano de Resposta a Incidentes esteja 
suficientemente ciente dos detalhes do Plano. Isso pode ser feito de várias 
maneiras, tais como: exercícios práticos, participação em testes e programas de 
conscientização. 

 
 Todo incidente de segurança, após solucionado e documentado, deverá ser 

utilizado como uma ocorrência no documento Cenários de Incidentes, em que deve 
constar, no mínimo as seguintes informações sobre o incidente: nome, descrição e 
questões específicas relacionadas, sendo que o tratamento do incidente deverá ser 
adicionado ao Plano de Resposta a Incidentes, caso ainda não conste neste, para o 
caso de o mesmo incidente tornar a ocorrer. 

 

Sem prejuízo do direito de confidencialidade da COGEM e com aprovação do 
Gestor, linhas gerais dos incidentes devem ser divulgadas ao público geral através 
do site da COGEM. É responsabilidade do Gestor compartilhar com o Banco Central 
do Brasil as ocorrências de incidentes. 

 
33.4.4 Classificação e rotulagem da Informação 

 
Para efeitos de classificação da informação, a COGEM utiliza as seguintes 

categorias: 
 

 Gestor 
 

Classificar as informações, definir os direitos de acesso e os critérios de 
geração da informação sob sua responsabilidade, bem como garantir a 
exatidão das informações. 

 
 Funcionário 

 
Informação que pode ser divulgada para os Funcionários da COGEM, 
enquanto estiverem desempenhando atividades na empresa. Sua divulgação 
não autorizada ou acesso indevido podem causar impactos institucionais. 

 
 Fornecedor 

 
As empresas prestadoras de serviços que possuem acesso às informações, 
aos sistemas e/ou ao ambiente da COGEM devem conter cláusulas que 
assegurem o cumprimento das regras de segurança da informação, bem 
como penalidades no caso de descumprimento. 

 
 Pública 

 
Informação que pode ou deve ser tornada disponível para distribuição pública. 
Sua divulgação não causa qualquer dano à instituição. 
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A classificação da informação deverá ser realizada pelo Gestor, ou colaboradores 
designados por esta. Entretanto, a responsabilidade pela atribuição do nível de 
classificação permanece com o Gestor. 

 
O manuseio da informação da COGEM deverá obedecer às regras definidas 

abaixo: 
 

 Toda informação classificada como pública pode ser transmitida, copiada, 
enviada (qualquer que seja o meio) acessada por qualquer pessoa. 

 
 Toda informação classificada como de uso interno pode ser transmitida, 

copiada, enviada (qualquer que seja o meio), acessada somente por 
colaboradores da COGEM. 

 
 Toda informação classificada como confidencial pode ser transmitida, copiada, 

enviada (qualquer que seja o meio), acessada somente por pessoas 
autorizadas pelo Gestor. 

 
Depois de classificadas, as informações precisam ser rotuladas. Todo documento 

recebido sendo um e-mail ou qualquer outro dado, descrevendo a qual classificação 
ela pertence. O rótulo de um documento pode ser apresentado no seu cabeçalho. 

 
Documentos de uso interno ou confidenciais em formato eletrônico devem ser 

armazenados em ambientes com acesso controlado por mecanismos de 
autenticação seguros para impedir o acesso às pessoas não autorizadas. 

 
Anualmente deve ser realizada a reclassificação dos dados ou caso ocorra alguma 

alteração. 
 

33.4.5 Rastreabilidade da informação 
 

Todas as informações nos ativos/serviços de informação ou recursos 
computacionais da COGEM podem ser interceptadas, gravadas, lidas, copiadas, 
descriptografadas e divulgadas por, ou para, pessoas autorizadas para finalidades 
oficiais, incluindo investigações criminais, seja originada de sua rede interna e 
destinada a redes externas ou o contrário. Estas informações incluem dados 
sensíveis criptografados para cumprir as exigências de confidencialidade e de 
privacidade. 

 
Os acessos a informações classificadas como gestor devem ser rastreáveis, a fim 

de garantir que todas as ações passíveis de auditoria possam identificar 
individualmente o usuário responsável. 

 
A área de Controles Internos e o Gestor ficam responsáveis por garantir a 

rastreabilidade das informações, inclusive pela implementação de controles 
específicos voltados a este propósito. 
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33.4.6 Gestão de vulnerabilidades 
 

A COGEM disponibiliza ferramentas para detecção e proteção dos seus 
ativos/serviços de informação e recursos computacionais, incluindo estações de 
trabalho de usuários e servidores corporativos, contra intrusão e ameaças e 
programas maliciosos tais como vírus, cavalos de Tróia, vermes, ferramentas de 
captura de tela e dados digitados, softwares de propaganda e similares. 

 
Informações classificadas como gestor em formato eletrônico devem ser 

armazenadas em ambientes com acesso controlado, por meio de mecanismos 
seguros de autenticação, e criptografia para impedir o acesso às pessoas não 
autorizadas e possíveis vazamentos de informações sigilosas. 

 
A prevenção de ameaças e proteção do ambiente cibernético da COGEM é 

realizada através da adoção, implantação e melhoria contínua de testes e 
varreduras de vulnerabilidades. 

 
 Os testes e varreduras de vulnerabilidades devem ser realizados em todos os 

sistemas do ambiente cibernético da COGEM, incluindo sistemas contratados, 
desenvolvidos e/ou adquiridos de prestadores de serviços e desenvolvidos 
pela própria COGEM. 

 
 Os testes e varreduras de vulnerabilidades devem ser realizados anualmente, 

podendo ser executados por empresas terceirizadas mediante aprovação da 
área de Controles Internos e do Gestor. 

 
 Após todo teste e varredura de vulnerabilidade, caso tenham sido detectadas 

vulnerabilidades no sistema, as mesmas devem ser corrigidas, a fim de 
reduzir a chance de um incidente ocorrer, e um novo teste e varredura de 
vulnerabilidades deve ser feito. 

 
 Todo teste e varredura de vulnerabilidades deve ser documentado. 

Constituem artefatos de documentação obrigatórios: relatório gerado no teste 
e varredura de vulnerabilidades, relatório descrevendo correções realizadas 
no ambiente e relatório produzido após novo teste e varredura de 
vulnerabilidades, provando que as falhas foram corrigidas. 

 
A prevenção e detecção de intrusão no ambiente cibernético da COGEM deve ser 

realizada através da análise de registros de tráfego da rede da COGEM. 
 

 A análise deve ser executada semestralmente ou em período inferior, 
podendo ser realizada por empresas terceirizadas mediante aprovação do 
Gestor. 

 
Todo sistema ou informação relevante para a operação dos negócios da COGEM 

deve possuir cópia diária dos seus dados de produção para que, em eventual 
incidente de indisponibilidade de dados, seja possível recuperar ou minimizar os 
impactos nas operações da instituição. 
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A Internet cabeada estará disponível apenas para máquinas e equipamentos de 
propriedade da COGEM, com a finalidade restrita à realização de atividades 
inerentes ao desempenho de tarefas laborais dos colaboradores. 

 
A Internet sem fio deverá ser segregada, garantindo o isolamento da rede 

interna da COGEM, com o objetivo de fornecer acesso a sistemas e dados internos 
apenas para os colaboradores desempenharem suas tarefas; poderá haver outras 
redes com acesso apenas à Internet para disponibilizar a visitantes e usuários que 
não precisam/podem ter acesso aos dados internos. A definição de qual rede o 
usuário deverá ingressar ficará a cargo da área de Controles Internos e do Gestor 
após análise dos requisitos de acesso. 

 
33.4.7 Gerenciamento de riscos 

 
Um plano de contingência e continuidade (documento Plano de Continuidade de 

Negócios) para os principais sistemas e serviços da COGEM deverá ser implantado e 
testado no mínimo anualmente, visando reduzir riscos de perda de 
confidencialidade, integridade e disponibilidade dos ativos de informação. 

 
  O Plano de Continuidade de Negócios deverá abranger cenários de 

indisponibilidade dos sistemas, serviços fornecidos por prestadores de 
serviços e cenários de incidentes e prazo para normalização das atividades 
da COGEM, registrados no documento Cenários de Incidentes. 

 
  Os testes do Plano de Continuidade de Negócios avaliarão a eficácia do 

Plano de Continuidade de Negócios. Os responsáveis pelos testes deverão 
avaliar, para cada cenário testado: o tempo de solução, os mecanismos, 
procedimentos e controles utilizados e o conhecimento dos envolvidos no 
plano. Finalizados os testes, um relatório contendo o escopo e os resultados 
destes testes e as mudanças necessárias deverá ser criado e entregue à 
área de Controles Internos e ao Gestor. 

 
 Os testes do Plano de Continuidade de Negócios devem ser coordenados pela 

equipe de tecnologia em conjunto com a área de controles internos que 
definirão os testes. 

 
 Um plano de resposta a incidentes (documento Plano de Resposta a 

Incidentes) deverá ser implantado e testado no mínimo anualmente, 
visando garantir que os incidentes em segurança da informação sejam 
devidamente tratados.  

 
 O Plano de Resposta a Incidentes deverá também abranger resposta a 

incidentes específicos, cujo comportamento já é conhecido (devido a 
incidentes semelhantes anteriores) e cujo fluxo de resposta deve atender as 
suas especificidades e ser registrados no documento Resposta a Incidentes 

 
 

Política de Segurança Cibernética Aprovação: 27/06/2019 Vigência: 01/07/2019 Página 8 de 11 



POLÍTICA DE SEGURANÇA 
CIBERNÉTICA 

 

 
 

 Os testes do Plano de Resposta a Incidentes avaliarão a eficácia do Plano de 
Resposta a Incidentes, ou seja, se a COGEM possui recursos suficientes para 
responder a incidentes. Os responsáveis pelos testes deverão avaliar, para 
cada incidente testado: o tempo de solução, os mecanismos, procedimentos 
e controles utilizados e o conhecimento dos envolvidos no plano. Finalizados 
os testes, um relatório contendo o escopo, os resultados dos testes e as 
mudanças necessárias ao plano identificadas nos testes deverá ser criado e 
entregue à área de Controles Internos e ao Gestor. 

 
 Os testes do Plano de Resposta a Incidentes devem ser coordenados pela 

auditoria interna da COGEM, que definirá o escopo destes. 
 

A efetividade da política cibernética, do plano de ação e de resposta a incidentes 
e dos requisitos para a contratação de serviços de processamento e 
armazenamento de dados e de computação em nuvem deverá ser testada no 
mínimo anualmente, visando garantir que os procedimentos de segurança da 
informação adotados estão condizentes com o porte, o perfil de risco e o modelo de 
negócios da COGEM. 

 
 Os testes de efetividade avaliarão se todos os procedimentos de segurança da 

informação estão em conformidade com os requisitos da política de segurança 
da informação, do plano de ação e de resposta a incidentes e dos requisitos 
para a contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados 
e de computação em nuvem. 

 
 Os testes de efetividade devem ser coordenados pela auditoria interna da 

COGEM, que definirá o escopo dos testes. Os responsáveis pelos testes 
deverão avaliar a adoção dos mecanismos, dos procedimentos e dos controles 
de segurança da informação e a existência de documentação comprobatória 
dos mesmos. Finalizado os testes, um relatório contendo o escopo dos testes 
e mudanças necessárias à política de segurança da informação, ao plano de 
ação e de resposta a incidentes e aos requisitos para a contratação de 
serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em 
nuvem deverá ser criado. 

 
 Se existirem prestadoras de serviços contratadas, estas devem cumprir os 

requisitos para a contratação de serviços de processamento e 
armazenamento de dados e de computação em nuvem descritos no tópico 
“4.8. Prestadores de serviços” desta política e a verificação do cumprimento 
deverá estar inclusa no escopo dos testes a serem realizados, certificando 
também a existência de subcontratações de serviços relevantes não 
notificadas. 
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 As mudanças propostas a estes artefatos devem ser devidamente avaliadas e 
implementadas pela área de Controles Internos e pelo Gestor anualmente ou, 
ainda, caso a área de Controles Internos e o Gestor avaliem que uma mudança 
proposta é prescindível, esta pode solicitar dispensa de implementá-la à 
Diretoria da COGEM. A Diretoria da COGEM poderá conceder esta dispensa 
após uma reunião de mediação entre a área de Controles Internos e o Gestor e 
a auditoria interna, responsável pela proposta de mudança. 

 
33.4.8 Prestadores de serviços 

 
Prestadores de serviços e/ou terceiros que manipulem, gerenciem, armazenem 

ou processem dados e informações da COGEM devem adotar procedimentos e 
mecanismos que garantam a segurança dos dados e da informação em níveis de 
complexidade, abrangência e precisão compatíveis com os utilizados pela COGEM. 
As decisões para a contratação de serviços relevantes de processamento de dados e 
de computação em nuvem atenderão requisitos e critérios objetivos, devidamente 
fundamentados, de modo que identifiquem e avaliem os riscos da contratação. 

 
  A COGEM garante que os procedimentos e mecanismos adotados pela 

prestadora de serviços cumprem os requisitos exigidos em legislações, 
regulamentações e políticas e normas internas da COGEM, bem como a 
documentação destes procedimentos e mecanismos. 

 
  Prestadoras de serviços que manipulem, gerenciem, armazenem ou 

processem dados e informações da COGEM devem, anualmente, contratar 
empresa de auditoria especializada visando avaliar os procedimentos e 
mecanismos utilizados nos serviços fornecidos. O relatório gerado deve 
estar à disposição da COGEM. 

 
  Prestadoras de serviços que manipulem, gerenciem, armazenem ou 

processem dados e informações da COGEM devem prover recursos de 
gestão adequados ao monitoramento dos serviços e informações solicitadas 
pela COGEM referente aos serviços contratados. 

 
  Prestadoras de serviços que manipulem, gerenciem, armazenem ou 

processem dados e informações da COGEM devem informá-la, assim que 
constatado, de todo incidente que ocorra no ambiente da prestadora de 
serviços que possa afetar o serviço prestado.  

 
  Os incidentes devem ser reportados, prevenidos, tratados e respondidos, 

tendo como referência o Plano de Resposta a Incidentes da COGEM ou 
procedimentos estabelecidos durante a contratação. 

 
  Prestadoras de serviços que manipulem, gerenciem, armazenem ou 

processem dados e informações da COGEM devem garantir a 
confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, a identificação, a 
segregação de demais clientes e o acesso aos dados e às informações 
pertencentes à COGEM. 
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  Caso a prestadora de serviços subcontrate serviços de outra empresa e este 
faça parte do serviço fornecido à COGEM, a prestadora de serviços deve 
notificar a subcontratação. 

 
  Os sistemas contratados, desenvolvidos e/ou adquiridos que sejam 

mantidos por prestadores de serviços devem possuir mecanismos de 
prevenção e detecção de intrusão, estabelecidos durante a contratação. 

 
 Os mecanismos de prevenção e detecção de intrusão devem incluir testes e 

varreduras de vulnerabilidades realizados em todos os sistemas contratados 
pela COGEM. 

 
  Os testes e varreduras de vulnerabilidades devem ser realizados 

semestralmente ou conforme periodicidade estabelecida durante a 
contratação. 

 
  As correções às vulnerabilidades encontradas nos testes e varreduras de 

vulnerabilidades executados contra os sistemas da COGEM são de 
responsabilidade da empresa prestadora de serviços contratada, para o caso 
de sistemas fornecidos por prestadores de serviços externos, e de 
responsabilidade da área de desenvolvimento da COGEM, para o caso de 
sistemas desenvolvidos pela própria COGEM. 

33.5 Casos Omissos 
 

Os casos omissos serão avaliados pela área de Controles Internos e pelo Gestor 
para posterior deliberação. 

 
As diretrizes estabelecidas nesta política e nas demais normas e procedimentos 

de segurança, não se esgotam em razão da contínua evolução tecnológica e 
constante surgimento de novas ameaças. Desta forma, não se constitui rol 
enumerativo, sendo obrigação do usuário da informação da COGEM adotar, sempre 
que possível, outras medidas de segurança além das aqui previstas, com o objetivo 
de garantir proteção às informações da COGEM. 

 
33.6 Revisões 

 
Esta política será revisada no mínimo anualmente. 

 
33.7 Gestão da Política 

 
A Política Geral de Segurança da Informação é aprovada pelo Gestor, em 

conjunto com o Conselho de Administração da COGEM. 
 

A presente política foi aprovada no dia 27/06/2019. 
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33. POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA



33.1 Introdução



a) A COGEM estabelece sua Política de Segurança Cibernética, como parte integrante do seu sistema de gestão corporativo, alinhada às boas práticas e normas internacionalmente aceitas, com o objetivo de garantir níveis adequados de proteção a informações da organização ou sob sua responsabilidade.



b) A COGEM entende que a informação corporativa é um bem essencial para suas atividades e para resguardar a qualidade e garantia dos serviços ofertados a seus associados.



c) A COGEM compreende que a manipulação de sua informação passa por diferentes meios de suporte, armazenamento e comunicação, sendo estes vulneráveis a fatores externos e internos que podem comprometer a segurança das informações corporativas.



33.2 Objetivos



a) Esta política tem por propósito estabelecer diretrizes e normas de Segurança Cibernética que permitam aos colaboradores da COGEM adotar padrões de comportamento seguro, adequados às metas e necessidades da COGEM.



b) Orientar quanto à adoção de controles e processos para atendimento dos requisitos para Segurança Cibernética.



c) Proteger as informações da gestão da Cooperativa e de seus associados, preservando a integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações.



d) Assegurar a continuidade do negócio da Cooperativa em casos de incidentes.



e) Atender as especificações do Banco Central que trata de segurança cibernética.



f) Atender a todas as legislações que tratam de segurança da informação.



g) Prevenir, detectar e evitar possíveis incidentes, vulnerabilidades e das sanções legais à instituição e seus empregados, associados e parceiros.



h) Minimizar os riscos de perdas financeiras, de participação no mercado, da confiança de associados ou qualquer outro impacto negativo no negócio da COGEM como resultado de falhas de segurança.
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33.3 Escopo



a) Esta política se aplica a todos os usuários da informação da COGEM, incluindo qualquer indivíduo ou organização que possui ou possuiu vínculo com a COGEM, tais como empregados, ex-empregados, prestadores de serviço, ex-prestadores de serviço, colaboradores, ex-colaboradores, que possuíram, possuem ou virão a possuir acesso às informações da COGEM e/ou fizeram, fazem ou farão uso de recursos computacionais compreendidos na infraestrutura COGEM ou na infraestrutura de terceiros locada pela COGEM.



b) Esta política deve ser divulgada a todos os colaboradores da COGEM em linguagem compatível com as funções que desempenham e em proporção à sensibilidade das informações que utilizam em seu cotidiano e disposta de maneira que seu conteúdo possa ser consultado a qualquer momento e seja protegido contra alterações. O público geral deve ter acesso a um resumo da política de segurança da informação. O conteúdo deste resumo, acessível pelo público geral, deve ser autorizado pelo Conselho de administração.



c) Funcionários devem comunicar à área de Controles Internos da COGEM qualquer evento, imediatamente após constatado, que viole esta Política ou coloque/possa vir a colocar em risco a segurança das informações ou dos recursos computacionais da COGEM.

33.4 Diretrizes

33.4.1 É política da COGEM:



  Elaborar, implantar e seguir por completo políticas, normas e procedimentos de segurança da informação, garantindo que os requisitos básicos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação da COGEM sejam atingidos através da adoção de controles contra ameaças provenientes de fontes tanto externas quanto internas.



  Disponibilizar políticas, normas e procedimentos de segurança a todas as partes interessadas e autorizadas, tais como: empregados, terceiros contratados e, quando pertinente, o público geral.



  Garantir a educação e a conscientização a empregados, terceiros contratados e, quando pertinente, a associados, sobre as práticas de segurança da informação adotadas pela COGEM.



 Atender integralmente requisitos de segurança cibernéticas aplicáveis ou exigidos por regulamentações, leis e/ou cláusulas contratuais.



  Tratar integralmente incidentes de segurança, garantindo que os mesmos sejam adequadamente registrados, classificados, investigados, corrigidos, documentados e, quando necessário, comunicados às autoridades apropriadas.
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 Garantir a continuidade do negócio através da adoção, implantação, teste e melhoria contínua de planos de continuidade e recuperação de desastres.



 Melhorar continuamente a Gestão de Segurança da Informação através da definição e revisão sistemática anual de objetivos de segurança em todos os níveis da organização.

33.4.2 Cultura de segurança cibernética



  A COGEM deve promover a disseminação dos objetivos, princípios e diretrizes de Segurança da Informação por meio de programas de conscientização e capacitação e divulgação ao público sobre precauções na utilização dos serviços e produtos oferecidos com o objetivo de fortalecer sua cultura de segurança cibernética.



  Os programas de conscientização serão realizados anualmente a todas as partes interessadas e autorizadas no formato de cursos e material descritivo. Esporadicamente serão enviados comunicados contendo dicas e recomendações sobre como adotar práticas seguras que garantam a segurança da informação e sobre como minimizar os riscos, evitando incidentes relacionados à segurança da informação.



 Ao concluir o programa de conscientização, o participante deve responder um questionário que avaliará o nível de conhecimento adquirido nos temas de segurança da informação apresentados e obtenha pelo menos 75% de acertos. Caso o participante apresente nível inferior ao determinado pela área de Controles Internos, o mesmo deverá refazer o programa de conscientização em segurança da informação.



  A área de Controles Internos, RH, Marketing e o Gestor são os responsáveis por garantir a eficácia e a implementação do programa de conscientização em segurança da informação. Uma reunião de alinhamento será feita anualmente para propor ajustes e melhorias à cultura de segurança cibernética. O Conselho de Administração deverá aprovar as decisões tomadas durante esta reunião anual, mediante a assinatura da ata. O quórum deste encontro anual deverá ser compatível com o exigido no estatuto da COGEM.



A COGEM se obriga a divulgar e/ou compartilhar materiais sobre boas práticas em segurança da informação em seu site, acessível pelo público geral, ou qualquer outro meio de comunicação autorizado pelo Gestor. A área de Controles Internos, Marketing e RH são responsáveis por garantir a frequência e a qualidade da divulgação destes materiais no veículo utilizado para tal.

33.4.3 Incidentes de segurança da informação



 Todas as ocorrências que possam vir a ter impacto negativo sobre a confidencialidade, integridade ou disponibilidade dos ativos/serviços de informação ou recursos computacionais da COGEM serão caracterizadas como um incidente de
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segurança da informação, devendo as referidas ocorrências serem tratadas de maneira a minimizar qualquer tipo de impacto e recuperar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos itens afetados.



 Incidentes de segurança devem ser priorizados com base na criticidade dos ativos/serviços de informação ou recursos computacionais afetados, combinada com a estimativa de impacto prevista. Para efeitos de classificação da criticidade do incidente da informação, deve-se utilizar as seguintes categorias:



· Preventiva



Efeitos apresentados em testes de incidentes e continuidades dos negócios.



· Alta



Efeitos negativos severos.



· Extrema Urgência



Efeitos negativos extremos.

 Todos os incidentes de segurança ou suspeitas, devem ser comunicados à empresa terceirizada responsável pela área de T.I. da Cooperativa através de e- mail e/ou telefone, imediatamente após detectados, para serem adequadamente registrados, classificados, investigados, corrigidos e documentados.



  A empresa terceirizada de TI deverá determinar a criticidade do incidente através da avaliação do comportamento, confidencialidade, segurança física dos ambientes de operação e processamento, utilização de software e hardware e trilha de auditoria. Quando pertinente, comunicar as partes interessadas como, por exemplo, a Diretoria.



  Na ocorrência de um incidente, incluindo interrupção de serviços, de segurança da informação, a área de Controles Internos ou colaboradores formalmente designados por ela sob a forma de Time de Resposta a Incidentes, deverá tomar as providências cabíveis à tratativa do incidente com base no documento Plano de Resposta a Incidentes da COGEM.



 Um Relatório de Incidente de Segurança da Informação (RISI) deve ser preenchido para cada incidente ocorrido.



· Se aplicável, a COGEM pode solicitar dos prestadores de serviços informações relacionadas ao serviço prestado e/ou ao incidente e estas devem ser inseridas no RISI.



 A área de Controles Internos e o Gestor são responsáveis por garantir o funcionamento do seu Plano de Resposta a Incidentes. O plano deve ser revisado e verificado periodicamente por testes ativos ou passivos.
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 A área de Controles Internos e o Gestor são responsáveis por garantir que o pessoal designado para executar o Plano de Resposta a Incidentes esteja suficientemente ciente dos detalhes do Plano. Isso pode ser feito de várias maneiras, tais como: exercícios práticos, participação em testes e programas de conscientização.



 Todo incidente de segurança, após solucionado e documentado, deverá ser utilizado como uma ocorrência no documento Cenários de Incidentes, em que deve constar, no mínimo as seguintes informações sobre o incidente: nome, descrição e questões específicas relacionadas, sendo que o tratamento do incidente deverá ser adicionado ao Plano de Resposta a Incidentes, caso ainda não conste neste, para o caso de o mesmo incidente tornar a ocorrer.



Sem prejuízo do direito de confidencialidade da COGEM e com aprovação do Gestor, linhas gerais dos incidentes devem ser divulgadas ao público geral através do site da COGEM. É responsabilidade do Gestor compartilhar com o Banco Central do Brasil as ocorrências de incidentes.



33.4.4 Classificação e rotulagem da Informação



Para efeitos de classificação da informação, a COGEM utiliza as seguintes categorias:



· Gestor



Classificar as informações, definir os direitos de acesso e os critérios de geração da informação sob sua responsabilidade, bem como garantir a exatidão das informações.



· Funcionário



Informação que pode ser divulgada para os Funcionários da COGEM, enquanto estiverem desempenhando atividades na empresa. Sua divulgação não autorizada ou acesso indevido podem causar impactos institucionais.



· Fornecedor



As empresas prestadoras de serviços que possuem acesso às informações, aos sistemas e/ou ao ambiente da COGEM devem conter cláusulas que assegurem o cumprimento das regras de segurança da informação, bem como penalidades no caso de descumprimento.



· Pública



Informação que pode ou deve ser tornada disponível para distribuição pública. Sua divulgação não causa qualquer dano à instituição.
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A classificação da informação deverá ser realizada pelo Gestor, ou colaboradores designados por esta. Entretanto, a responsabilidade pela atribuição do nível de classificação permanece com o Gestor.



O manuseio da informação da COGEM deverá obedecer às regras definidas abaixo:



· Toda informação classificada como pública pode ser transmitida, copiada, enviada (qualquer que seja o meio) acessada por qualquer pessoa.



· Toda informação classificada como de uso interno pode ser transmitida, copiada, enviada (qualquer que seja o meio), acessada somente por colaboradores da COGEM.



· Toda informação classificada como confidencial pode ser transmitida, copiada, enviada (qualquer que seja o meio), acessada somente por pessoas autorizadas pelo Gestor.



Depois de classificadas, as informações precisam ser rotuladas. Todo documento recebido sendo um e-mail ou qualquer outro dado, descrevendo a qual classificação ela pertence. O rótulo de um documento pode ser apresentado no seu cabeçalho.



Documentos de uso interno ou confidenciais em formato eletrônico devem ser armazenados em ambientes com acesso controlado por mecanismos de autenticação seguros para impedir o acesso às pessoas não autorizadas.



Anualmente deve ser realizada a reclassificação dos dados ou caso ocorra alguma alteração.



33.4.5 Rastreabilidade da informação



Todas as informações nos ativos/serviços de informação ou recursos computacionais da COGEM podem ser interceptadas, gravadas, lidas, copiadas, descriptografadas e divulgadas por, ou para, pessoas autorizadas para finalidades oficiais, incluindo investigações criminais, seja originada de sua rede interna e destinada a redes externas ou o contrário. Estas informações incluem dados sensíveis criptografados para cumprir as exigências de confidencialidade e de privacidade.



Os acessos a informações classificadas como gestor devem ser rastreáveis, a fim de garantir que todas as ações passíveis de auditoria possam identificar individualmente o usuário responsável.



A área de Controles Internos e o Gestor ficam responsáveis por garantir a rastreabilidade das informações, inclusive pela implementação de controles específicos voltados a este propósito.
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33.4.6 Gestão de vulnerabilidades



A COGEM disponibiliza ferramentas para detecção e proteção dos seus ativos/serviços de informação e recursos computacionais, incluindo estações de trabalho de usuários e servidores corporativos, contra intrusão e ameaças e programas maliciosos tais como vírus, cavalos de Tróia, vermes, ferramentas de captura de tela e dados digitados, softwares de propaganda e similares.



Informações classificadas como gestor em formato eletrônico devem ser armazenadas em ambientes com acesso controlado, por meio de mecanismos seguros de autenticação, e criptografia para impedir o acesso às pessoas não autorizadas e possíveis vazamentos de informações sigilosas.



A prevenção de ameaças e proteção do ambiente cibernético da COGEM é realizada através da adoção, implantação e melhoria contínua de testes e varreduras de vulnerabilidades.



· Os testes e varreduras de vulnerabilidades devem ser realizados em todos os sistemas do ambiente cibernético da COGEM, incluindo sistemas contratados, desenvolvidos e/ou adquiridos de prestadores de serviços e desenvolvidos pela própria COGEM.



· Os testes e varreduras de vulnerabilidades devem ser realizados anualmente, podendo ser executados por empresas terceirizadas mediante aprovação da área de Controles Internos e do Gestor.



· Após todo teste e varredura de vulnerabilidade, caso tenham sido detectadas vulnerabilidades no sistema, as mesmas devem ser corrigidas, a fim de reduzir a chance de um incidente ocorrer, e um novo teste e varredura de vulnerabilidades deve ser feito.



· Todo teste e varredura de vulnerabilidades deve ser documentado. Constituem artefatos de documentação obrigatórios: relatório gerado no teste e varredura de vulnerabilidades, relatório descrevendo correções realizadas no ambiente e relatório produzido após novo teste e varredura de vulnerabilidades, provando que as falhas foram corrigidas.



A prevenção e detecção de intrusão no ambiente cibernético da COGEM deve ser realizada através da análise de registros de tráfego da rede da COGEM.



· A análise deve ser executada semestralmente ou em período inferior, podendo ser realizada por empresas terceirizadas mediante aprovação do Gestor.



Todo sistema ou informação relevante para a operação dos negócios da COGEM deve possuir cópia diária dos seus dados de produção para que, em eventual incidente de indisponibilidade de dados, seja possível recuperar ou minimizar os impactos nas operações da instituição.
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A Internet cabeada estará disponível apenas para máquinas e equipamentos de propriedade da COGEM, com a finalidade restrita à realização de atividades inerentes ao desempenho de tarefas laborais dos colaboradores.



A Internet sem fio deverá ser segregada, garantindo o isolamento da rede interna da COGEM, com o objetivo de fornecer acesso a sistemas e dados internos apenas para os colaboradores desempenharem suas tarefas; poderá haver outras redes com acesso apenas à Internet para disponibilizar a visitantes e usuários que não precisam/podem ter acesso aos dados internos. A definição de qual rede o usuário deverá ingressar ficará a cargo da área de Controles Internos e do Gestor após análise dos requisitos de acesso.



33.4.7 Gerenciamento de riscos



Um plano de contingência e continuidade (documento Plano de Continuidade de Negócios) para os principais sistemas e serviços da COGEM deverá ser implantado e testado no mínimo anualmente, visando reduzir riscos de perda de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos ativos de informação.



·  O Plano de Continuidade de Negócios deverá abranger cenários de indisponibilidade dos sistemas, serviços fornecidos por prestadores de serviços e cenários de incidentes e prazo para normalização das atividades da COGEM, registrados no documento Cenários de Incidentes.



·  Os testes do Plano de Continuidade de Negócios avaliarão a eficácia do Plano de Continuidade de Negócios. Os responsáveis pelos testes deverão avaliar, para cada cenário testado: o tempo de solução, os mecanismos, procedimentos e controles utilizados e o conhecimento dos envolvidos no plano. Finalizados os testes, um relatório contendo o escopo e os resultados destes testes e as mudanças necessárias deverá ser criado e entregue à área de Controles Internos e ao Gestor.



· Os testes do Plano de Continuidade de Negócios devem ser coordenados pela equipe de tecnologia em conjunto com a área de controles internos que definirão os testes.



· Um plano de resposta a incidentes (documento Plano de Resposta a Incidentes) deverá ser implantado e testado no mínimo anualmente, visando garantir que os incidentes em segurança da informação sejam devidamente tratados. 



· O Plano de Resposta a Incidentes deverá também abranger resposta a incidentes específicos, cujo comportamento já é conhecido (devido a incidentes semelhantes anteriores) e cujo fluxo de resposta deve atender as suas especificidades e ser registrados no documento Resposta a Incidentes
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· Os testes do Plano de Resposta a Incidentes avaliarão a eficácia do Plano de Resposta a Incidentes, ou seja, se a COGEM possui recursos suficientes para responder a incidentes. Os responsáveis pelos testes deverão avaliar, para cada incidente testado: o tempo de solução, os mecanismos, procedimentos e controles utilizados e o conhecimento dos envolvidos no plano. Finalizados os testes, um relatório contendo o escopo, os resultados dos testes e as mudanças necessárias ao plano identificadas nos testes deverá ser criado e entregue à área de Controles Internos e ao Gestor.



· Os testes do Plano de Resposta a Incidentes devem ser coordenados pela auditoria interna da COGEM, que definirá o escopo destes.



A efetividade da política cibernética, do plano de ação e de resposta a incidentes e dos requisitos para a contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem deverá ser testada no mínimo anualmente, visando garantir que os procedimentos de segurança da informação adotados estão condizentes com o porte, o perfil de risco e o modelo de negócios da COGEM.



· Os testes de efetividade avaliarão se todos os procedimentos de segurança da informação estão em conformidade com os requisitos da política de segurança da informação, do plano de ação e de resposta a incidentes e dos requisitos para a contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem.



· Os testes de efetividade devem ser coordenados pela auditoria interna da COGEM, que definirá o escopo dos testes. Os responsáveis pelos testes deverão avaliar a adoção dos mecanismos, dos procedimentos e dos controles de segurança da informação e a existência de documentação comprobatória dos mesmos. Finalizado os testes, um relatório contendo o escopo dos testes e mudanças necessárias à política de segurança da informação, ao plano de ação e de resposta a incidentes e aos requisitos para a contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem deverá ser criado.



· Se existirem prestadoras de serviços contratadas, estas devem cumprir os requisitos para a contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem descritos no tópico “4.8. Prestadores de serviços” desta política e a verificação do cumprimento deverá estar inclusa no escopo dos testes a serem realizados, certificando também a existência de subcontratações de serviços relevantes não notificadas.
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· As mudanças propostas a estes artefatos devem ser devidamente avaliadas e implementadas pela área de Controles Internos e pelo Gestor anualmente ou, ainda, caso a área de Controles Internos e o Gestor avaliem que uma mudança proposta é prescindível, esta pode solicitar dispensa de implementá-la à Diretoria da COGEM. A Diretoria da COGEM poderá conceder esta dispensa após uma reunião de mediação entre a área de Controles Internos e o Gestor e a auditoria interna, responsável pela proposta de mudança.



33.4.8 Prestadores de serviços



Prestadores de serviços e/ou terceiros que manipulem, gerenciem, armazenem ou processem dados e informações da COGEM devem adotar procedimentos e mecanismos que garantam a segurança dos dados e da informação em níveis de complexidade, abrangência e precisão compatíveis com os utilizados pela COGEM. As decisões para a contratação de serviços relevantes de processamento de dados e de computação em nuvem atenderão requisitos e critérios objetivos, devidamente fundamentados, de modo que identifiquem e avaliem os riscos da contratação.



·  A COGEM garante que os procedimentos e mecanismos adotados pela prestadora de serviços cumprem os requisitos exigidos em legislações, regulamentações e políticas e normas internas da COGEM, bem como a documentação destes procedimentos e mecanismos.



·  Prestadoras de serviços que manipulem, gerenciem, armazenem ou processem dados e informações da COGEM devem, anualmente, contratar empresa de auditoria especializada visando avaliar os procedimentos e mecanismos utilizados nos serviços fornecidos. O relatório gerado deve estar à disposição da COGEM.



·  Prestadoras de serviços que manipulem, gerenciem, armazenem ou processem dados e informações da COGEM devem prover recursos de gestão adequados ao monitoramento dos serviços e informações solicitadas pela COGEM referente aos serviços contratados.



·  Prestadoras de serviços que manipulem, gerenciem, armazenem ou processem dados e informações da COGEM devem informá-la, assim que constatado, de todo incidente que ocorra no ambiente da prestadora de serviços que possa afetar o serviço prestado. 



·  Os incidentes devem ser reportados, prevenidos, tratados e respondidos, tendo como referência o Plano de Resposta a Incidentes da COGEM ou procedimentos estabelecidos durante a contratação.



·  Prestadoras de serviços que manipulem, gerenciem, armazenem ou processem dados e informações da COGEM devem garantir a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, a identificação, a segregação de demais clientes e o acesso aos dados e às informações pertencentes à COGEM.



		Política de Segurança Cibernética

		Aprovação: 27/06/2019

		Vigência: 01/07/2019

		Página 10 de 11











·  Caso a prestadora de serviços subcontrate serviços de outra empresa e este faça parte do serviço fornecido à COGEM, a prestadora de serviços deve notificar a subcontratação.



·  Os sistemas contratados, desenvolvidos e/ou adquiridos que sejam mantidos por prestadores de serviços devem possuir mecanismos de prevenção e detecção de intrusão, estabelecidos durante a contratação.



· Os mecanismos de prevenção e detecção de intrusão devem incluir testes e varreduras de vulnerabilidades realizados em todos os sistemas contratados pela COGEM.



·  Os testes e varreduras de vulnerabilidades devem ser realizados semestralmente ou conforme periodicidade estabelecida durante a contratação.



·  As correções às vulnerabilidades encontradas nos testes e varreduras de vulnerabilidades executados contra os sistemas da COGEM são de responsabilidade da empresa prestadora de serviços contratada, para o caso de sistemas fornecidos por prestadores de serviços externos, e de responsabilidade da área de desenvolvimento da COGEM, para o caso de sistemas desenvolvidos pela própria COGEM.

33.5 Casos Omissos



Os casos omissos serão avaliados pela área de Controles Internos e pelo Gestor para posterior deliberação.



As diretrizes estabelecidas nesta política e nas demais normas e procedimentos de segurança, não se esgotam em razão da contínua evolução tecnológica e constante surgimento de novas ameaças. Desta forma, não se constitui rol enumerativo, sendo obrigação do usuário da informação da COGEM adotar, sempre que possível, outras medidas de segurança além das aqui previstas, com o objetivo de garantir proteção às informações da COGEM.



33.6 Revisões



Esta política será revisada no mínimo anualmente.



33.7 Gestão da Política



A Política Geral de Segurança da Informação é aprovada pelo Gestor, em conjunto com o Conselho de Administração da COGEM.



A presente política foi aprovada no dia 27/06/2019.
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