POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CIBERNÉTICA
A Política de Segurança da Informação e Cibernética estabelece diretrizes e
normas que permitam aos colaboradores do Banco Induscred, a seguirem
padrões de comportamento adequados às necessidades do negócio, da
proteção legal e do indivíduo no tocante à segurança da informação e segurança
cibernética.
A informação do Banco Induscred, produzida ou recebida deverá ser utilizada
com senso de responsabilidade e de modo ético e seguro, em benefício
exclusivo dos negócios corporativos.
A Segurança da Informação e Cibernética é uma das atividades necessárias
para Proteção de Infraestrutura Crítica de Informação atuando continuamente
para a proteção dos ativos de informações, auxiliando os administradores no
cumprimento de sua missão de preservar as informações do Banco Induscred
quanto a:
Confidencialidade: garantir que as informações tratadas
conhecimento exclusivo de pessoas especificamente autorizadas;

sejam

de

Integridade: garantir que as informações sejam mantidas íntegras, sem
modificações indevidas – acidentais ou propositais;
Disponibilidade: garantir que as informações estejam disponíveis à todas as
pessoas autorizadas a tratá-las.
Refere-se a resiliência cibernética, a capacidade da organização em gerenciar e
implementar os controles necessários para prevenir, detectar e gerenciar
ataques cibernéticos, tais como os mecanismos de identificação, proteção e
detecção dos mesmos e, também, a capacidade de resposta e recuperação de
suas atividades quando ele ocorre.
A Política, em sua versão integral, estabelece diretrizes para o tratamento:
● Do armazenamento em nuvem,
● Das responsabilidades de todos os envolvidos,

● Da identificação e autenticação de informações e acessos, Dos
computadores e recursos tecnológicos,
● Do uso de dispositivos móveis,
● Do uso de correio eletrônico,
● Do uso da internet,
● Da instalação de softwares,
● Do uso de impressoras,
● Do datacenter,
● Do backup, e
● Das infrações e penalidades.
Assim como a ética, a segurança deve ser entendida como parte fundamental da
Cultura Interna do Banco Induscred. Ou seja, qualquer incidente de segurança,
subentende-se como alguém agindo contra a ética e os bons costumes regidos
pelo banco.
A informação é um dos principais patrimônios do mundo dos negócios. Um fluxo
de informação de qualidade é capaz de decidir o sucesso de qualquer empresa,
mas, esse poder, somado à crescente facilidade de acesso, faz desse "ativo" um
alvo de constantes ameaças internas e externas.
Quando não gerenciados adequadamente, esses riscos e ameaças podem
causar consideráveis danos ao Banco e prejudicar o crescimento e as vantagens
competitivas. Atentos a isso, a Política de Segurança da Informação e
Cibernética é o alicerce dos esforços de proteção às informações do Banco
Induscred.
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