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1 - OBJETIVO 
 

A Política de Segurança Cibernética da Copetro tem o objetivo de assegurar a confi-
dencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados e dos sistemas de informação 
utilizados, protegendo os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre 
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 
 
2. REFERÊNCIA 
 
Resolução BACEN 4658 de 26/04/2018 - 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 financeiras 
e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
 
 
3. DA POLÍTICA 
 
3.1 – Contratação dos serviços:  

 
3.1.1 - No processo de tomada de preços deve-se considerar sejam atendidos e consta-

rem na proposta, no mínimo: 
 
- Conter cláusulas que garantam a disponibilidade, a integridade, à confidencialidade 

e a autenticidade das informações hospedadas na nuvem, em especial aquelas sob 
custódia e gerenciamento do prestador de serviço. 

 
- Disponibilidade: de que a informação esteja acessível e utilizável sob demanda por 

uma pessoa física ou determinado sistema, órgão ou entidade;  
 
- Integridade: de que a informação não seja modificada ou destruída de maneira não 

autorizada ou acidental;  
 
- Confidencialidade: de que a informação não esteja disponível ou revelada a pessoa 

física, sistema, órgão ou entidade não autorizado e credenciado;   
 
- Autenticidade: de que a informação foi produzida, expedida, modificada ou destruí-

da por uma determinada pessoa física, ou por um determinado sistema, órgão ou 
entidade; 

 
- Se mantem Política de Segurança da Informação 
 
- Se possui Plano de Continuidade Operacional 
 
- Se mantem Gestão de Incidentes 



- Garantir permissão de acesso da Cooperativa aos dados e informações a serem 
processadas ou armazenadas pelo prestador dos serviços, bem como a recupera-
ção de dados. 

 
- Qualidade dos controles de acesso voltados para a proteção de dados e informa-

ções dos cooperados 
 
- Adoção de controles que mitiguem eventuais vulnerabilidades na liberação de no-

vos aplicativos no caso de serem executados através da internet 
 

3.1.2 - As seguintes práticas de gestão devem fazer parte da Política de Segurança Ci-
bernética da Copetro: 

 
1. Proteger as informações necessárias ao desenvolvimento das atividades 

COPETRO, preservando sua confidencialidade, integridade, disponibilidade e auten-
ticidade; 

 
2. Prevenir eventual interrupção, total ou parcial, dos serviços de TI acessado pela 

COPETRO e pelos cooperados e, no caso de sua ocorrência, a redução dos impac-
tos dela resultantes; 

 
3. Tratar e prevenir incidentes de segurança cibernética; 
 
4. Qualificar os recursos humanos à área de segurança cibernética; 
 
5. Promover intercâmbio de conhecimentos entre as demais instituições financeiras, 

órgãos e entidades públicas a respeito da segurança cibernética. 
 

4. RESPONSABILIDADE  

4.1 - Responsabilidades do Conselho de Administração e Diretoria Executiva: 
 

a) aderir e cumprir as diretrizes contidas nesta política e nos procedimentos de segu-
rança cibernética regulamentados no Procedimento Operacional 017/2019, deriva-
do desta política; 

 
                       

b) facilitar e fazer cumprir as operações do PO 003/2018 – Plano de Contingência, de-
rivado desta política;  

 
c) desenvolver produtos e serviços compatíveis com a demanda, a regulamentação 

aplicável, as condições operacionais e as estratégias da Cooperativa. 
 

d) supervisionar o cumprimento desta política e do Procedimento Operacional 
017/2019 derivado desta política; 



 
e) promover a disseminação da cultura de gerenciamento de segurança cibernética; 

 
f) responsabilizar-se pela capacitação adequada dos empregados e/ou terceirizados 

que compõem a estrutura de gerenciamento de segurança cibernética, acerca das 
políticas, dos planos e dos controles; 

 
g) atender, tempestivamente, as requisições encaminhadas pelas auditorias diretas 

e/ou indiretas, certificando-se da suficiência das informações a serem fornecidas; 
 

h) definir o diretor responsável pela gestão de segurança cibernética. 
 
4.2. Responsabilidades dos colaboradores 
 

a) aderir e cumprir as diretrizes contidas nesta política e regulamentados no Procedi-
mento Operacional 017/2019 derivado desta política; 

 
b) elaborar e encaminhar, à Diretoria Executiva da Cooperativa, relatórios gerenciais 

relacionados à segurança cibernética; 
 

c) supervisionar o cumprimento desta política e do PO 003/2018 – Plano de Contin-
gência, derivado desta política, empreendendo ações preventivas e corretivas, 
quando for o caso; 

 
d) participar de treinamentos; 

 
e) atender, tempestivamente, as requisições encaminhadas pelas auditorias direta 

e/ou indireta, bem como da Diretoria Executiva, certificando-se da suficiência das 
informações a serem fornecidas; 

 
f) informar à Diretoria Executiva, sobre situações que representem não conformidade 

com esta política, apresentando propostas de medidas mitigadoras; 
 

g) informar à Diretoria Executiva da Cooperativa sobre incidentes cibernéticos rele-
vantes. 

 
4.3. Responsabilidades Da Contratada 

A Contratada deverá ter todos os dados operacionalizados por ela, hospedados em Da-
taCenter com disponibilidade de tempo (99,95%), em nuvem, utilizando estrutura de alta 
segurança. 

- O suporte à operacionalização feito sempre através do atendimento on line às con-
sultas feitas pela Copetro relativas ao uso das funcionalidades do SISTEMA. 

 



- liberar as novas versões, incorporando implementos e modificações gerados por so-
licitação dos usuários e aqueles impostos pela legislação exclusivamente federal 
aplicáveis ao caso, quando solicitará à Copetro autorização para atualizar a Base de 
Dados de Homologação (BDH); 

 
- disponibilização para uso de todos os módulos licenciados do SISTEMA, sem a ne-

cessidade de instalação de softwares nas estações-clientes da Copetro e com a dis-
pensa de aquisição de licenças dos softwares de banco de dados, sistema operaci-
onal e antivírus, necessários aos servidores em nuvem; 

 
- realização de backup em nuvem, totalmente automatizado, em ambiente de alta dis-

ponibilidade e durabilidade, com garantia da integridade dos dados por meio de res-
taurações periódicas em ambiente de homologação e confidencialidade das infor-
mações; 

 
- acompanhamento do banco de dados, contemplando desde o dimensionamento, 

instalação e configuração até tuning, backup/recover, monitoramento e aplicação de 
patches; e, 

 

- monitoramento de servidores e serviços, com notificações em caso de falhas, com 
características Proativas (ações para antecipação de falhas), Reativas (ações de 
resposta a eventuais falhas) e Preventivas (ações para minimizar probabilidade de 
falhas). 

 
- efetuar backup diário de todo o Banco de Dados, utilizando ambiente redundante 

(replicado) e de alta disponibilidade (99,9999999% de durabilidade e de 99,95% de 
disponibilidade), inclusive nos sábados, domingos e feriados nacionais; 

 
- os backups deverão serão testados semanalmente (restauração em ambiente de ho-

mologação) para garantir sua integridade; 
 

- disponibilizar, diariamente, um arquivo contendo o backup lógico do banco de dados 
da Copetro. Por questões de segurança, este arquivo estará disponível dentro do ser-
vidor de alta segurança para a realização da transferência (download) para uma má-
quina local utilizando-se do recurso de copiar e colar (Ctrl+C e Ctrl+V) por usuários 
habilitados a  ter acesso ao arquivo.  
 

- garantir o correto funcionamento técnico dos módulos licenciados do SISTEMA, man-
tendo todas suas funções em plena operacionalidade e provendo as soluções aos 
eventuais problemas técnicos registrados no FacCRM ).  

 
- efetuar, nos módulos do SISTEMA ora licenciados, em tempo hábil, todos os imple-

mentos comprovadamente necessários para a adequação à legislação exclusivamen-
te federal em vigor, sem ônus adicional para a Copetro. 

 



- fornecer suporte técnico, solucionando ou oferecendo previsão para solução de pro-
blemas quanto ao bom funcionamento dos serviços; 

 
- informar à Copetro, com 2 (dois) dias úteis de antecedência, sobre as interrupções 

necessárias para ajustes técnicos ou manutenção que demandem mais de 2 (duas) 
horas de duração e que possam causar prejuízo à operacionalidade da plataforma, 
salvo em caso de urgência; 

 
- implementar e manter controles de segurança incluindo, sem limitação, segurança de 

hardware e software, firewalls, filtros e outras ferramentas de segurança; 
 
- armazenar e transmitir as credenciais de acesso e demais informações confidenciais 

de maneira criptografada; 
 
- garantir a segregação de acesso entre os ambientes de seus diferentes clientes, im-

pedindo o acesso não autorizado às informações da Copetro. 
 
- garantir que os acessos sigam a diretriz do privilégio mínimo, onde os acessos aos 

ambientes devem ser concedidos baseando-se somente na real necessidade; 
 
- disponibilizar informações para auditorias (internas e externas) e investigações judici-

ais quando solicitadas. Caso sejam encontradas desconformidades, deverá prover um 
plano de ação para correção; 

 
- seguir, em caso de eventuais desastres, os procedimentos preconizados pela própria 

empresa responsável pelos servidores de alta segurança, em seu processo interno; 
 
- identificar e segregar os dados dos nossos diferentes clientes por meio de controles 

físicos ou lógicos. 
 
- manter a Copetro permanentemente informada sobre eventuais limitações que pos-

sam afetar a prestação dos serviços ou o cumprimento da legislação em vigor. 
 
- manter, por si e por seus prepostos, completo sigilo e confidencialidade sobre os da-

dos, informações e pormenores fornecidos pela Copetro na execução do Contrato, 
bem como não divulgar estes dados, informações e pormenores, relacionados com o 
objeto do mesmo. 

 
- Lei Geral de Proteção de Dados – A CONTRATADA declara que suas condutas estão 

adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados, de forma que se compromete a não 
realizar nenhum tratamento de dado pessoal ou dado pessoal sensível sem que haja 
base legal para tal, tampouco será realizado o tratamento em desacordo com os prin-
cípios da finalidade e da adequação.  

 
 



 
5. DOS PROCEDIMENTOS E CONTROLES 

5.1 Pontos de atenção para reduzir a vulnerabilidade da COPETRO a incidentes ci-

bernéticos:  

a) Acompanhar complexidade e qualidade das credenciais utilizadas para acesso aos 

sistemas e aos dados sob responsabilidade da Cooperativa; 

b) Adotar solução de proteção contra ameaças avançadas em e-mail e no acesso a 

sites na internet, solução de proteção de dispositivos, antivírus de borda; 

c) Criar gerenciador de eventos e incidentes em segurança que mantém registro dos 

eventos do ambiente, permitindo a rastreabilidade de vários tipos de ocorrências; 

d) Manter de cópias de segurança dos dados e das informações. 

 

5.2 Aplicação 

Os procedimentos e controles se aplicam para sistemas de informação desenvolvidos in-

ternamente ou adquiridos de terceiros. 

5.3 Acompanhamento 

Deve ser estabelecido plano de ação e de resposta a incidentes.  

6. GUARDA DAS INFORMAÇÕES 

Todas as informações de propriedade ou sob custódia da COPETRO, mantidas em meio 

eletrônico ou físico, estão classificadas de acordo com os requisitos de proteção espera-

dos em termos de sigilo, valor, requisitos legais, sensibilidade e necessidades do negócio, 

de modo que busquem assegurar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade  

dos dados e dos sistemas de informação utilizados. 

 

7. TREINAMENTO 

Mecanismos para disseminação da cultura de segurança cibernética: 

a) Incluir a Segurança Cibernética no programa de treinamento da COPETRO; 

b) Alertar e informar a clientes e usuários sobre precauções na utilização de produtos 

e serviços financeiros. 

 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS 



Complementam esta política e a ela se subordinam todas as normas e procedimentos 

operacionais que regulam a segurança cibernética no âmbito da Cooperativa. 

• Esta Política deve ser aprovada e avaliada periodicamente pela Diretoria Executi-

va.  

• Na revisão desta Política devem ser considerados os resultados da execução dos 

exames das auditorias diretas e/ou indiretas, das experiências das entidades su-

pervisoras, de apontamentos do Banco Central do Brasil e da legislação aplicável 

vigente.  

• As normas legais prevalecem sobre esta Política, sempre que houver divergên-
cia ou conflito. 

A presente política de segurança cibernética deverá ser divulgada a todos os colabo-
radores da cooperativa, bem como às empresas prestadoras de serviços terceiriza-
dos. 

 

 

 

MAPA DE REVISÃO 

Revisão 
Item 

Data OBS: 
Inclusão Alteração 

00    As revisões deste PGC de-
vem ser aprovadas e regis-
tradas em Ata do CA 

01  3.1 07/11/2020 Adequação aos apontamen-
tos do Banco Central 

  4.3 07/11/2020 Adequação aos apontamen-
tos do Banco Central 

 



 
 
 


