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Resumo Política de Segurança Cibernética e da Informação 
 

A Política de Segurança Cibernética e da Informação é um conjunto de diretrizes que definem 
formalmente as regras, os direitos e deveres de todos os colaboradores, visando à proteção adequada dos 
que compartilham a informação. Ela também define as atribuições de cada um dos profissionais em relação à 
segurança dos recursos com os quais trabalham, além disso, prevê o que pode ser feito e o que será 
considerado inaceitável.  

A Política foi elaborada de acordo com os requisitos da Circular Nº 3.909, de 16 de agosto de 2020, 
do Banco Central do Brasil e visa estabelecer os princípios, conceitos, valores e práticas que devem ser 
adotados pelos administradores, funcionários e / ou outros colaboradores da Verde – Administradora de 
Cartões de Crédito S.A. (“Verde Card” ou “companhia”) na sua atuação interna e com o mercado. 

O objetivo é reduzir os riscos com vazamentos, fraudes, erros, uso indevido, sabotagens, roubo de 
informações e diversos outros problemas que possam comprometer os princípios básicos de segurança 
cibernética, que são: confidencialidade, integridade, disponibilidade e acesso controlado. Além disso, nossas 
diretrizes são: 

Diretrizes: 

i. Construção e Manutenção de Redes Seguras; 
ii. Testes e Monitoração de Rede; 
iii. Controle de Acesso Lógico; 
iv. Proteção a Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis; 
v. Gerenciamento de Vulnerabilidades; 
vi. Restrição de Acesso Físico a Dados; 
vii. Proteção e Monitoramento de Salas com Computadores; 
viii. Monitoramento de Atividades (Log); 
ix. Segurança de Mídias e Documentos Físicos; 
x. Segurança de Mídias em trânsito; 
xi. Aplicação de Perímetro de Segurança; 
xii. Segurança de Equipamentos; 
xiii. Procedimento para Descarte de Mídias Físicas; 
xiv. Conscientização e Treinamento; 
xv. Definição de Requisitos para Contratações; 
xvi. Auditoria Interna; 
xvii. Plano de Contingência; 
xviii. Gestão de Mudanças; 
xix. Regras para Uso do Computador; 
xx. Regras para Uso da Internet; 
xxi. Regras para Uso do Correio Eletrônico (e-mail); 
xxii. Controles Específicos; 
xxiii. Tratamento de Incidentes; e 
xxiv. Programa de Testes. 
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