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1. OBJETIVO
Apresentar aos fornecedores contratados pela Credicitrus os requisitos mínimos de Segurança da
Informação para o estabelecimento de condutas e tratamento das informações, que devem ser
protegidas conforme a lei vigente e as políticas internas da cooperativa.

2. DIRETRIZES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
2.1. ANÁLISE DE RISCOS DE INFORMAÇÃO
O fornecedor é responsável por analisar e identificar ameaças e fragilidades, em sua empresa, que
possam expor a Credicitrus e seus associados a riscos de informação.
As ameaças e fragilidades devem ser analisadas considerando os pilares de tecnologia, processos,
pessoas, ambiente de datacenter e instalações físicas.
Recomenda-se a estruturação de plano de mitigação de risco para direcionamento das ações
corporativas de Segurança da Informação.

2.2. CONSCIENTIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
O fornecedor deve promover o envolvimento de seus funcionários em programas corporativos de
conscientização de Segurança da Informação, desde sua contratação até a completa aderência às
políticas internas.

2.3. ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE
O fornecedor deverá celebrar, em contrato, acordo com a Credicitrus para atestar a aderência aos
requisitos de confidencialidade das informações.
Recomenda-se a celebração de um acordo com demais parceiros ou subcontratados.
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3. DIRETRIZES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA
O fornecedor deverá estar ciente da Política de Segurança Cibernética da Credicitrus para alinhar a
execução de suas atividades à Segurança da Informação.

4. GESTÃO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS
É de extrema importância que o fornecedor se preocupe com a contínua entrega dos serviços e/ou
produtos que fazem parte do escopo de relacionamento comercial com a Credicitrus.
Recomenda-se a elaboração de um planejamento, considerando possíveis incidentes, desastres e/ou
ocorrências que venham ocorrer.

5. REFERÊNCIAS
ISO/IEC 27002 - Tecnologia da Informação - Técnicas de Segurança - Código de Prática para controles
de segurança da informação.
ISO/IEC 22301 - Segurança da sociedade - Sistema de gestão de continuidade de negócios.
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