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1. Objetivo 

Esta política define as instruções e os princípios obrigatórios sobre segurança da informação, definidos 

no artigo 14 da Instrução CVM Nº 558, aplicáveis ao conglomerado Credit Suisse. 

 

2. Princípios básicos 

Os seguintes princípios básicos norteiam esta política: 

 confidencialidade 

 treinamento e conscientização sobre segurança da informação para todos os colaboradores 
do conglomerado Credit Suisse 

 testes periódicos dos sistemas de informação do conglomerado 

 

3. Palavras-chave 

Recursos tecnológicos, informações confidenciais, segurança, controle de acessos 

 

4. Confidencialidade e controle de acesso 

No conglomerado Credit Suisse, o acesso aos sistemas é liberado com base no princípio da 

necessidade da informação para a execução da função do colaborador (need-to-know/need-to-have 

principle). O controle é feito por meio dos perfis de acesso, que segregam as funções realizadas pelas 

diversas áreas do conglomerado. Cada área possui um conjunto de perfis relacionados às suas 

atividades, e o Credit Suisse dispõe de controles internos para que o acesso seja liberado mediante 

aprovação. 



 

ICVM 558/15 4 

5. Treinamento e conscientização 

Os colaboradores do conglomerado recebem treinamento sobre segurança da informação e assinam o 

termo de ciência da Política de Segurança interna do Banco no momento da sua contratação. 

O Credit Suisse oferece avaliações e treinamentos periódicos aos quais os colaboradores são 

submetidos durante o ano, com o objetivo de conscientizá-los sobre confidencialidade das 

informações, cyber segurança, engenharia social, phishing, entre outras potenciais ameaças à 

integridade dos sistemas de informação. 

O Credit Suisse mantém em sua página na Intranet, disponível para os colaboradores, guias de 

conscientização sobre essas ameaças e de como se proteger delas e responder a elas.  

 

6. Testes periódicos de segurança 

O Credit Suisse dispõe de tecnologias de defesa contra possíveis ataques aos seus sistemas de 
informação e realiza testes periódicos no sistema disponível na rede mundial de computadores (SITE), 

denominados Penetration Test, que são executados por um terceiro especializado. 
Testes são realizados anualmente com os próprios colaboradores, que são submetidos a uma 

simulação de phishing. 

Adicionalmente, o Credit Suisse realiza testes anuais de contingência para validar o Plano de 

Continuidade de Negócios.  
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7. Glossário 

Confidencialidade 

Princípio que determina que os dados sejam acessados apenas por pessoas autorizadas.  

Need-to-know / need-to-have principle 

Colaboradores recebem acesso somente a informações que forem essenciais para a execução de 

suas funções. 

Engenharia social 

Tentativa de obter informações confidenciais por meio de manipulação da confiança dos usuários. 

Phishing 

Tentativas fraudulentas de roubo de informações (logins, senhas, etc.) por e-mail, que pode conter 
links suspeitos para páginas falsas ou anexos infectados. Nesse tipo de ataque, é comum a utilização 

de um tom de urgência para pressionar a vítima a compartilhar informações confidenciais. 

Penetration Test 

Ataques simulados com o objetivo de identificar vulnerabilidades no sistema. 

Plano de Continuidade de Negócios 

Criado para garantir que o Credit Suisse mantenha todas as suas atividades críticas e obrigações 
legais, em caso de desastre. 
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