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1. APRESENTAÇÃO 

 

Este documento descreve a política de segurança cibernética que define as diretrizes, 

processos, implantações tecnológicas e conscientização declarando as etapas do procedimento de 

proteção dos ativos das empresas do grupo, sejam eles, os dados de clientes, informações sigilosas, 

dados de aplicações, nome da marca, entre outros.  

As medidas e os controles em Segurança da Informação estão estruturados para assegurar a 

implantação e efetividade com ações de prevenção, proteção, detecção, recuperação e atuação 

frente à exposição à riscos e ameaças cibernéticas. 

 

1.1 Aplicabilidade 

Esta política é aplicável a todos os colaboradores e prestadores de serviços (Parceiros) que 

realizem suas atividades nas dependências de todas as empresas do denominado Grupo Sorocred 

(GS). Observa-se que o conceito de Grupo Sorocred é adotado apenas para o alinhamento deste 

documento, cujo conjunto de empresas é constituído pelas seguintes instituições:  

• Sorocred - Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (SCFI) 

• Alphamoney Promotora de Vendas Ltda. 

• Cejud Cobranças Extrajudiciais Ltda. 

• S@Net Soluções e Serviços de Tecnologia Ltda. 

• Scard Administradora de Cartões de Crédito Ltda. 

• Sorocred Meios de Pagamento Ltda. (SMP). 
 

1.2 Objetivo 

Este documento tem por objetivo descrever a Política de Segurança Cibernética aprovada pelo 

Conselho de Diretores do grupo Sorocred e divulgada em 03/05/2019.  

Todos os funcionários da Sorocred devem cumprir os termos desta política imediatamente. 

Gerentes, funcionários e pessoal técnico devem modificar configurações e procedimentos do 

sistema, se necessário, para cumprir os termos desta política que entra em vigor a partir da data de 

sua divulgação. 
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1.3 Abrangência 

Esta política traz uma conscientização sobre segurança cibernética, abrangendo os seguintes 

pontos de controle: 

• Realização de avaliações periódicas de riscos de segurança da informação; 

• Configuração segura de sistemas e serviços; 

• Protegendo-se contra acesso não autorizado; 

• Realização de monitoramento de segurança, prevenção e redução de riscos; 

• Atualização dos programas de conscientização e treinamento em segurança da 
informação; 

• Implementações e testes regulares para controle em torno dos sistemas críticos; 

• Revisão, atualização e teste de resposta a incidentes e planos de continuidade de 
negócios; 

• Compartilhamento de informações com o setor e órgãos reguladores. 
 

 

2. PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA 

 

Os procedimentos em Segurança da Informação visam priorizar ações preventivas e corretivas 

para evitar incidentes antes que eles ocorram e possam trazer danos ou prejuízos, principalmente 

financeiros ou de reputação da marca. 

Ao se estabelecer os procedimentos de proteção nos ambientes computacionais do grupo 

Sorocred, tem-se as seguintes fases pré-definidas:  

• Identificação dos ativos da empresa, políticas, procedimentos e os riscos associados; 

• Proteção em camadas com controle de acesso, proteção de dados e a gestão dos ativos 
de segurança; 

• Detecção com monitoramento contínuo do ambiente operacional para identificar 
anomalias; 

• Análise e resposta à incidentes para executar os planos de comunicação e resposta ao 
se identificar incidentes de segurança; 

• Recuperação para se ter a continuidade de negócios como padrão para que os 
incidentes tenham o menor impacto possível sobre as atividades. 
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Os processos de transmissão, processamento e armazenamento da informação, devem ser 

implantados da forma mais segura possível, garantindo que sejam aplicadas as principais 

propriedades de Segurança da Informação: confidencialidade, integridade e disponibilidade. 

A confidencialidade é uma propriedade para se ter o sigilo, com os dados tratados de forma 

confidencial e restritos apenas a quem tem o direito de conhecimento. A integridade se refere a 

garantir que o dado esteja inalterado após qualquer processamento ou manipulação. Já a 

disponibilidade se refere a criar mecanismos para se ter acesso ao dado sempre que necessário, 

mesmo em situações de falhas. Portanto, esta propriedade é fundamental quando se planeja ter a 

continuidade de negócio. 

Os procedimentos e controles dos tópicos descritos nesta Política de Segurança Cibernética, 

estão desenvolvidos em projetos e rotinas diárias relacionados às ações em tecnologia, tais como, 

autenticação, criptografia, prevenção e detecção de intrusão, prevenção a vazamento de 

informações, realização de testes e detecção de vulnerabilidades, proteção contra softwares 

maliciosos, mecanismos de rastreabilidade de dados, controle de acesso, segmentação de rede e 

manutenção de cópias de segurança das informações. já em gestão e governança, tem-se, 

comprometimento da alta gerência disseminação da cultura de segurança, classificação de dados, 

SOC - gestão de incidentes de segurança, gerenciamento de riscos cibernéticos, gestão de segurança 

em prestadores de serviços, gestão de continuidade de negócios, metodologia de DEVSECOPS 

(aplicações seguras), capacitação contínua dos profissionais de si e auditoria interna e comitê de 

segurança da informação. 

 

2.1 Autenticação 

As regras de autenticação estão estabelecidas para garantir que os acessos sejam restritos e 

protegidos por protocolos de autenticação confiáveis e que tenham duplo fator, principalmente 

quando se tem a necessidade de acesso remoto aos sistemas (por exemplo, por redes virtuais 

privadas - VPN). A Sorocred utiliza contas de usuários de domínio de rede com autenticação 

utilizando o produto Active Directory baseado em LDAP da Microsoft e aplica Single Sign-on para a 

maioria das aplicações que possui compatibilidade. 

 

2.2 Criptografia 

Os mecanismos de criptografia são implantados em todos os meios de transmissão de dados 

envolvendo conectividades seguras com parceiros e clientes, seguindo as melhores práticas através 

de protocolos SSL/TLS/IPSEC e gestão de certificados digitais. O armazenamento seguro dos dados 

em camada de banco de dados utiliza o mascaramento de dados sensíveis. Já em criptografia no 

disco das estações de trabalho tem-se a implantação de criptografia com algoritmo mínimo 3DES.  
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2.3 Prevenção e detecção de intrusão 

A Sorocred garante que os sistemas de proteção e detecção, como os sistemas de detecção 

de intrusões e a proteção antivírus, estejam atualizados e que as regras de firewall sejam 

configuradas corretamente e revisadas periodicamente. 

Os alertas para detectar vulnerabilidades e ameaças externas estão implantadas em camada 

de firewall onde tem-se o monitoramento para identificar, impedir e conter tentativas de ataque de 

todas as origens. 

Dentre as funcionalidades implantadas nos firewalls Sorocred, tem-se em produção a 

proteção contra os ataques de intrusão (IDS/IPS) e proteger aplicações expostas na web com regras 

ativas de WAF- Web Application Firewall, entre outros. 

 

2.4 Prevenção a vazamento de informações 

A Sorocred realiza controles de prevenção a perda de dados com a funcionalidade de DLP 

(Data Loss Prevention) ativada em camada perimetral no firewall, bem como, na camada de 

mensageria eletrônica através de regras de DLP no portal do Microsoft Office365 Protection.  

Estas regras estão filtrando todo o fluxo interno e externo onde trafegam dados de cartão de 

crédito, entre outros dados sensíveis. Para navegação segura à Internet existem o filtro de conteúdo 

com o Web filtering, Application control e anti-malware ativados a todos os usuários e com níveis 

de permissões separados pelos grupos de controle com integração com o domínio AD do grupo 

Sorocred. A Sorocred também utiliza o serviço externo de Threat Intelligence para monitoramento 

e proteção em tempo real da marca Sorocred exposta indevidamente na Internet. Dentre estes 

serviços, tem-se o monitoramento em websites da Darkweb e Deepweb, tais como PasteBin por 

exemplo, onde se divulgam dados de cartão de crédito por fraudadores. 

 

2.5 Realização de testes e detecção de vulnerabilidades 

Para realizar o diagnóstico de possíveis ameaças na Internet, a Sorocred possui proteção 

contra ataques de negação de serviço com os serviços de antiDDoS implantados em todos os 

ambientes das operadoras que fornecem os circuitos Internet. Outra solução para avaliar as demais 

vulnerabilidades provindas de ameaças externas, tem-se o recurso anti-ATP (Advanced Theart 

Protection) com uma visão de monitoramento em dashboard ao time operacional de segurança 

(SOC-Security Operations Center). 

 

2.6 Proteção contra softwares maliciosos 

A Sorocred utiliza uma solução de proteção contínua contra vírus e malwares nos endpoints 

(estações de trabalho e servidores). O controle de atualização e efetividade é feito de forma 

contínua. Um procedimento de identificação e atualização de patches de segurança é aplicado em prática através 

de critérios de homologação. 
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2.7 Mecanismos de rastreabilidade de dados 

Os logs de acessos no ambiente Sorocred estão todos registrados nos dispositivos críticos e 

visualizados através do analisador de logs. Já para aplicações tem-se os logs armazenados nos 

servidores e dispositivos de redes de cada ambiente onde é possível se coletar eventos conforme 

demanda de ocorrências. 

 

2.8 Controle de acesso 

Este processo faz parte da gestão de identidade onde existe o mapeamento de acessos 

utilizando critérios bem definidos de que sejam liberados apenas as permissões realmente 

necessárias ao login individual e intransferível. 

A Sorocred limita o número de credenciais com privilégios elevados em todo ambiente 

computacional, especialmente contas de administrador, e a capacidade de atribuir facilmente 

privilégios elevados que acessam sistemas críticos. Os direitos de acesso são revisados 

periodicamente para reconfirmar que as aprovações são apropriadas para a função de trabalho. 

Prazos de expiração rigorosos foram estabelecidos para credenciais não utilizadas, os logs são 

monitorados para uso de credenciais antigas e as credenciais não utilizadas ou não garantidas são 

prontamente encerradas.  

 

2.9 Segmentação de rede 

A Sorocred possui uma topologia segregada por firewalls de borda interna e externa. As 

configurações dos ambientes garantem a segmentação lógica de redes para isolamento de 

ambientes críticos e com dados sensíveis, principalmente de cartão de crédito. A gestão desta 

proteção é feita através de configurações em camadas de firewall onde estão segregados com 

dispositivos para acessos externos e outros dispositivos para controle de rede interna com 

configurações de vlans por departamentos de usuários e por servidores de diferentes ambientes de 

teste, desenvolvimento, homologação e produção.  

 

2.10 Manutenção de cópias de segurança das informações 

A Sorocred utiliza técnicas de cópias de segurança de arquivos e sistemas para posterior 

restauração em caso de necessidade, como um desastre natural, incêndio ou até mesmo um ataque 

hacker que cause perda de informações. O sistema de servidor de arquivos permite a criação de 

backups pelos usuários finais de maneira simples e rápida, assim como a restauração das cópias. 

Porém, também realiza cópias de segurança dos arquivos e base de dados dos sistemas críticos para 

permitir uma restauração em caso de necessidade. O armazenamento dos backups é realizado em 

fitas apropriadas e guardadas externamente em local seguro e controlado. Para evitar dados 

corrompidos, realizam-se testes nas cópias criadas sempre que possível verificando sua integridade. 
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2.11 Classificação de dados 

Todas as informações produzidas pelos colaboradores e parceiros dentro das dependências 

e/ou utilizando recursos do Grupo Sorocred serão classificadas conforme abaixo: 

PÚBLICA: São informações corporativas que podem ser divulgados para todos os públicos 

(clientes, colaboradores e público em geral). Informes publicitários, informações institucionais e 

apresentações de produtos são alguns exemplos de informações que podem ser classificadas como 

PÚBLICA;  

INTERNA: São todas as Informações que só podem ser divulgadas internamente aos nossos 

colaboradores e em alguns casos aos nossos parceiros. Políticas e informativos do departamento de 

Recursos Humanos são alguns exemplos de informações que podem ser classificadas como 

INTERNA;  

RESTRITA: São informações somente disponibilizadas a pessoas específicas da organização e 

em alguns casos aos nossos parceiros. Dados dos nossos colaboradores e relatórios de auditoria são 

alguns exemplos de informações classificadas como RESTRITA; e  

CONFIDENCIAL: São informações com o mais alto nível de confidencialidade em nossa 

organização. Geralmente são informações que possuem dados estratégicos e caso sejam acessadas 

por pessoas não autorizadas podem impactar, de maneira prejudicial, os negócios do Grupo 

Sorocred afetando todos nossos clientes, colaboradores e parceiros. Dados dos nossos clientes e 

planejamentos estratégicos são alguns exemplos de informações que podem ser classificadas como 

CONFIDENCIAL. 

Todos os documentos que não tiverem sua classificação descrita, devem ser tratados como 

informação CONFIDENCIAL, ou seja, apenas para uso restrito das pessoas em que o documento foi 

endereçado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Política de Segurança Cibernética – Grupo Sorocred 

 

Este documento e seu conteúdo estão sujeitos à confidencialidade, não podendo o seu conteúdo, total ou parcial,  
ser copiado, transcrito ou replicado sem a permissão por escrito das empresas pertencentes ao Grupo Sorocred. 

 

3. GERENCIAMENTO DE RISCOS CIBERNÉTICOS 

 

Em geral, a gestão de risco de cibersegurança envolvem governança, alocação de recursos, 

treinamentos e conscientização dos funcionários para garantir um programa eficaz de segurança 

cibernética em toda a empresa.  

O Conselho de Administração e a Alta Administração são responsáveis por: 

• Elaborar um plano para conduzir a avaliação que inclua, no mínimo, os seguintes fatores 
de avaliação: 

• Governança: Inclui supervisão, estratégias, políticas e gerenciamento de ativos 
de TI para implementar uma governança eficaz do programa de segurança 
cibernética; 

• Gerenciamento de Risco: Inclui um programa de gerenciamento de risco, 
processo de avaliação de risco e função de auditoria para gerenciar com eficácia 
os riscos e avaliar a eficácia dos principais controles; 

• Recursos: Inclui pessoal, ferramentas e processos orçamentários para garantir 
que a equipe ou os recursos externos tenham conhecimento e experiência 
compatíveis com o perfil de risco da SOROCRED; 

• Treinamento e Cultura: Inclui o treinamento de funcionários e programas de 
conscientização do cliente, contribuindo para uma cultura organizacional que 
enfatiza a mitigação de ameaças de segurança cibernética; 

 

• Liderar os esforços dos funcionários durante a avaliação para facilitar respostas 

oportunas de toda a Sorocred; 

 

• Estabelecer o estágio alvo da preparação para a segurança cibernética que melhor se 

alinhar ao risco desejado (ou aprovado) pelo Conselho de Administração; 

 

• Revisar, aprovar e apoiar planos para abordar os pontos fracos do gerenciamento de 

riscos e controle; 

 

• Analisar e apresentar resultados para a supervisão executiva, incluindo os principais 

interessados do Conselho de Administração; 

 

• Supervisionar o desempenho do monitoramento contínuo para ter agilidade na 

abordagem de áreas em evolução do risco de segurança cibernética; 

 

• Supervisionar mudanças para manter ou aumentar a disponibilidade imediata de 

segurança cibernética desejada; 

 

• Discutir a segurança cibernética quando os ataques cibernéticos são amplamente  

     divulgados ou quando a Sorocred passa por um ataque.  
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É da responsabilidade do Comitê de Tecnologia da Informação e do Diretor de Tecnologia 

da Informação: 

• Envolver a administração no estabelecimento da visão da Sorocred, na importância de 

gerenciamento de risco e na direção estratégica geral; 

 

• Aprovar planos para usar a avaliação; 

 

• Realizar a análise da administração sobre os resultados da avaliação, incluindo quaisquer 

revisões ou opiniões sobre os resultados emitidos por funções independentes de 

gerenciamento de risco ou de auditoria interna em relação a esses resultados; 

 

• Analisar a determinação da gestão de Segurança da Informação se a preparação para a 

segurança cibernética da instituição está alinhada com seus riscos; 

 

• Analisar e aprovar planos para lidar com qualquer deficiência no gerenciamento de 

riscos ou controle; 

 

• Analisar os resultados do monitoramento contínuo sobre a exposição e preparação da 

instituição para ameaças cibernéticas; 

 

• Discuta rotineiramente as questões de segurança cibernética em reuniões com o 

Conselho de Diretores e a Alta Administração para promover a conscientização de alto 

nível a fim de construir uma cultura sólida de segurança. Como afirmado anteriormente 

nesta política, esse forte processo de governança inclui funções e responsabilidades 

claramente definidas que atribuem responsabilidade para identificar, avaliar e gerenciar 

os riscos de segurança cibernética em todas as áreas da Sorocred. 

 

4. GESTÃO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS 

O Grupo Sorocred e seus Provedores de Serviços incorporaram o potencial impacto de um 

evento cibernético em seus respectivos processos de Plano de Continuidade de Negócios 

(PCN/BCP), que estão em vigor devido à crescente sofisticação e volume das ameaças cibernéticas 

e sua capacidade de interromper as operações ou corromper os dados podendo afetar a resiliência 

dos negócios da instituição. 

O Departamento de TI é responsável pela gestão e disponibilização dos recursos tecnológicos 

em ambientes secundários que possibilitem a retomada das atividades do Grupo Sorocred em casos 

de desastres ou incidentes que impactem a estrutura principal da nossa organização. 

As áreas de negócio são responsáveis pela elaboração, manutenção e testes do Plano de 

Continuidade de Negócios (PCN), o qual deve prever possíveis cenários de desastres ou incidentes 

que impactem a estrutura principal da nossa organização e definir os responsáveis  e ações a serem 
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executadas, utilizando o ambiente tecnológico secundário disponibilizado pelo departamento de TI, 

para que as principais atividades do Grupo Sorocred sejam retomadas. 

Em geral, o cenário de ameaças cibernéticas está em constante mudança podendo incluir os 

seguintes riscos a serem tratados: 

• Proliferação de malware (ameaça que explora vulnerabilidades no ambiente e 

sistemas); 

• Ameaças internas (ação de colaboradores intencional ou não para causar um evento 

perturbador/inesperado que traz impacto ao ambiente); 

• Destruição e corrupção de dados ou sistemas (ataque cibernético direcionado aos dados 

de produção ou backups offline); 

• Interrupção da infraestrutura de comunicações (ataques que causam indisponibilidade 

ou degradação do ambiente); 

 

5. REQUISITOS DE RESPOSTA A INCIDENTES 

Os processos de resposta a incidentes foram desenvolvidos para tratar de preocupações 

relacionadas à disponibilidade, confidencialidade e integridade de dados com diferentes 

sensibilidades. Com isso, a Sorocred e seus provedores de serviços atualizam periodicamente e 

testam seu plano de resposta a incidentes para garantir que funcionem conforme o planejado, dado 

o cenário de ameaças que muda rapidamente. 

Caso a empresa venha a sofrer um ataque cibernético, a administração pode precisar 

investigar simultaneamente um incidente de segurança em andamento e executar as estratégias de 

recuperação. Como resultado, deve-se considerar a identificação e o preparo antecipado de serviços 

de gerenciamento forense e de incidentes de terceiros. Além disso, no caso de a administração 

depender desses serviços de terceiros, a Sorocred deve planejar a disponibilidade limitada em 

potencial durante um evento cibernético em grande escala. 

A política da Sorocred visa proteger seus clientes e o sistema financeiro em geral contra essas 

ameaças por meio de relatórios oportunos e completos dos seguintes Relatórios de Atividade 

Suspeitas (RASs). 

6. GERENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS 

Todas as empresas terceiras (parceiros) contratadas pelo Departamento de TI devem ser 

avaliadas tempestivamente. Todas as avaliações devem ser documentadas e aprovadas pelo 

departamento de Compras e, quando aplicável, pelo Comitê de Segurança da Informação. 

A área contratante deve avaliar a capacidade do parceiro contratado seguindo um checklist 

de baseline para assegurar os devidos controles de prevenção e proteção aos dados armazenados 

e ou processados em ambientes terceirizados. 
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7. TREINAMENTOS EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Essa política requer o desenvolvimento de um programa contínuo e efetivo de educação 
para a conscientização da proteção da informação para todos os administradores e funcionários, 
direcionado para suas atividades e responsabilidades específicas. Também requer treinamento 
administrativo e tecnológico específico para os indivíduos encarregados de responsabilidades de 
proteção especial. É responsabilidade do Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação 
supervisionar o desenvolvimento interno de programas relevantes de educação e treinamento e 
auxiliar o pessoal no desempenho de suas responsabilidades no planejamento e na condução 
desses programas. Os departamentos de Recursos Humanos e de Tecnologia da Informação são 
responsáveis pela elaboração/aquisição, manutenção, atualização e aplicação dos treinamentos, 
aos nossos colaboradores e parceiros, com o objetivo de disseminar a cultura da Segurança da 
Informação. Os conhecimentos adquiridos pelos nossos colaboradores e parceiros serão avaliados 
tempestivamente, a fim de garantir que todo o conhecimento mínimo necessário seja assimilado 
e disseminado. 

 

8. MELHORIAS E AUDITORIAS CONTÍNUAS 

 O Programa de Auditoria de Tecnologia da Informação deve ser bem planejado e 
adequadamente estruturado, que forneça ao Comitê de Auditoria, à Alta Administração e ao 
Diretor de Tecnologia da Informação avaliações independentes para avaliar os seguintes itens: 

 

• Qualidade dos controles internos associados à aquisição, desenvolvimento, 

implementação e uso operacional da tecnologia da informação; 
 

• Exposição a riscos em todo o ambiente interno e seus prestadores de serviços nas 

áreas de operações de usuários e data centers, arquitetura, redes locais e de longa 

distância, telecomunicações, segurança da informação, intercâmbio eletrônico de 

dados, desenvolvimento de sistemas e contingência planejamento, incluindo 

técnicas de gestão e mitigação de riscos implementadas na Sorocred; e  

 

• Conformidade com esta e outras políticas, procedimentos e processos relacionados 

aos riscos relacionados à tecnologia da informação. 

 
 
O Programa de Auditoria de Tecnologia da Informação da Sorocred é focado no risco, 

promove controles sólidos de TI e garante a resolução oportuna de deficiências de auditoria. É 
responsabilidade dos auditores internos e externos detectar e relatar riscos significativos à 
administração e ao Conselho de Administração em tempo hábil e promover uma operação 
segura, sólida e eficaz. É de responsabilidade do Comitê de Auditoria do Conselho de Diretores, 
da Alta Administração e do Diretor de Tecnologia da Informação tomar as medidas apropriadas 
para corrigir quaisquer exceções encontradas como resultado da auditoria. 
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I. ANEXO – DEFINIÇÕES DE TERMOS E SIGLAS  

 

"POLÍTICA" refere-se à Política de Segurança da Informação. 

"SOROCRED" refere-se às empresas do grupo Sorocred. 

"CLIENTES" refere-se aos clientes da SOROCRED, antigos, atuais e potenciais clientes. 

“SISTEMA DA INFORMAÇÃO” significa um conjunto discreto de recursos eletrônicos de 

informação organizados para a coleta, processamento, manutenção, uso, compartilhamento, 

disseminação ou disposição de informações eletrônicas, bem como qualquer sistema 

especializado, como sistemas de controles industriais / de processo, comutação telefônica e 

privada. Sistemas de troca de filiais e sistemas de controle ambiental. 

“INFORMAÇÕES NÃO PÚBLICAS” significa todas as informações eletrônicas que não são 

informações publicamente disponíveis e são: 

1. Informações relacionadas ao negócio de uma Entidade Abrangida cuja adulteração, ou 

divulgação não autorizada, cujo acesso ou uso possa causar um impacto adverso relevante nos 

negócios, operações ou segurança da Entidade Coberta; 

2. Qualquer informação relativa a um indivíduo que por causa de nome, número, marca pessoal 

ou outro identificador pode ser usado para identificar tal indivíduo, em combinação com 

qualquer um ou mais dos seguintes elementos de dados: (i) número de carteira de identidade 

(RG) ou cadastro de pessoa física (CPF), (ii) número da carteira de motorista ou número do cartão 

de identificação do motorista, (iii) número da conta, número do cartão de crédito ou débito, (iv) 

qualquer código de segurança, código de acesso ou senha que permita o acesso à conta 

financeira do indivíduo, ou (v) registros biométricos; 

3. Qualquer informação ou dados, exceto idade ou sexo, em qualquer forma ou meio criado por 

ou derivado de um prestador de cuidados de saúde ou um indivíduo e que se relaciona com (i) a 

condição ou condição física, mental ou comportamental passada, presente ou futura de qualquer 

indivíduo ou um membro da família do indivíduo, (ii) a prestação de cuidados de saúde a qualquer 

indivíduo, ou (iii) pagamento pela prestação de cuidados de saúde a qualquer indivíduo. 

"SENHAS" refere-se a uma sequência de caracteres que, quando possível, tem pelo menos 8 

caracteres e contém pelo menos três dos seguintes: letra maiúscula, letra minúscula, um número, 

um caractere especial (%, &, #, etc). 

"PESSOA" significa qualquer entidade individual ou não governamental, incluindo, mas não se 

limitando a qualquer parceria não governamental, corporação, ramo, agência ou associação. 

"TERCEIROS" refere-se a uma pessoa ou empresa que não é afiliada da SOROCRED que presta 

serviços à SOROCRED e que mantém, processa ou permite o acesso a INFORMAÇÕES NÃO 

PÚBLICAS através da prestação de serviços à SOROCRED. 

“GESTÃO S.I.” refere-se à gerência de Segurança da Informação 
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“RANSOMWARE” são códigos maliciosos que sequestram arquivos ou todo o sistema da vítima 

por meio de técnicas de criptografia. Após o “sequestro”, o malware exibe mensagens exigindo 

o depósito de uma quantia, ou a compra de um determinado produto, prometendo o envio de 

senha que irá liberar os arquivos. Porém, mesmo após o pagamento, a vítima não recebe senha 

alguma. 

“PHISHING” refere-se a uma técnica de fraude online, utilizada por criminosos no mundo da 

informática para roubar senhas de banco e demais informações pessoais, usando-as de maneira 

fraudulenta, como por exemplo os ataques de engenharia social por meio de e-mails de phishing, 

que tentam adquirir informações confidenciais fingindo ser uma entidade confiável. 

“MALWARE” refere-se a qualquer tipo de programa de computador, celular ou outro dispositivo, 

que seja capaz de se reproduzir, que se instale sozinho e/ou cause danos, realizando operações 

indesejadas nos computadores atingidos, roubando dados ou simplesmente causando 

transtorno ao usuário da máquina.  

“BASELINE” refere-se a um ponto de referência de determinado serviço que foi formalmente 

revisado e aprovado, fornecendo os detalhes e requerimentos mínimos e aceitáveis de um ou 

mais Itens de Configuração relacionados entre si. Uma configuração de referência (baseline) 

geralmente é utilizada para guardar formalmente as configurações de um serviço em um 

determinado instante. 

“DUE DILLIGENCE” em TI refere-se ao processo de investigação para se ter uma confirmação de 

que os serviços de TI suportam as áreas e as funções do negócio hoje e no futuro, através de uma 

avaliação dos riscos existentes e as ações de identificação, monitoração, revisão e atuação sobre 

os eventos de riscos. Além disso, também oferece a confirmação das capacidades de manter a 

continuidade do negócio e a recuperação em eventos de desastre e manter as informações da 

organização estão protegidas. 


