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A Política de Segurança Cibernética da Desenvolve/AL, estabelece diretrizes, regras, e 
controles em todos os níveis da empresa, incluindo o gerenciamento dos riscos de segurança 
da informação e segurança cibernética. Seu escopo abrange o direcionamento estratégico 
para assegurar a proteção efetiva das informações. 

• Manutenção dos riscos de segurança da informação e segurança cibernética em níveis 

aceitáveis, com a utilização de controles adequados e efetivos, frente aos custos, tecnologia 

e objetivos de negócio; 

• Proteção adequada das informações e dos ativos de informação da Desenvolve/AL contra 
acessos indevidos ou não autorizados; 
• Disseminação da cultura de segurança da informação e segurança cibernética; 
• Apoio da alta administração na gestão efetiva de segurança da informação e segurança 
cibernética; 
• Destinação das informações somente às finalidades devidamente aprovadas pela 
Diretoria da empresa; 
• Consonância com os princípios estabelecidos no Código de Conduta da Desenvolve/AL; 
• Conformidade com normas internas e externas, leis e regulamentações vigentes; 
• Observância das diretrizes, objetivos e controles de segurança da informação e segurança 
cibernética da empresa por parte dos colaboradores e usuários. 

  

 

• Todos os usuários que compõem as estruturas organizacionais da entidade (di-rigentes, 
empregados e estagiários) e demais pessoas com acesso autorizado às informações da 
Desenvolve/AL, incluindo clientes, parceiros, empresas prestadoras de serviço e ao público 
em geral. 

 
 

 

• Confidencialidade:  
Garantia de que a informação é acessível somente às pessoas autorizadas;  

• Integridade:  
Defesa da autenticidade da informação e dos métodos de processamento;  

• Disponibilidade:  
Garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos 
correspondentes sempre que necessário;  

 

• Espaço cibernético 
▪ Incidente de segurança cibernética: 

a) Ameaças internas: ações maliciosas executadas por funcionários, terceiros,  
contratados e etc. 

b)  Ataques Destrutivos. Ataques destinados a destruir sua informação ou sistema de 
informação sem reparo. 
c)  Extorsão e Ransomware (Vírus). 

2. Abrangência: 

1. Objetivo: 

3. Definições: 
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d)  Infecção por Malware. 

e)  Ataques Web.  

f) Ataques DDoS. 
 

• Ataque cibernético:  
a) Vírus: software que causa danos à máquina, rede, softwares e banco de dados; 
b) Cavalo de troia (vírus): aparece dentro de outro software e cria uma porta para a 
invasão do computador;  
c) Spyware (vírus): software malicioso para coletar e monitorar o uso de informações;  
d) Ransomware (vírus): software malicioso que bloqueia o acesso a sistemas e bases de 
dados, solicitando um resgate para que o acesso seja reestabelecido. 

 

• Risco à segurança cibernética:  
 

Riscos de ataques Cibernéticos, oriundos de malware, técnicas de engenharia social, 
invasões, ataques de rede (DDoS e Botnets), fraudes externas, desprotegendo dados, 
redes e sistemas da empresa causando danos financeiros e de reputação consideráveis;  

 

• Ativos tecnológicos: (Físicos e Sistemas):  

Considera-se como ativo de TI aqueles itens físicos e virtuais que compõem uma rede 

corporativa. Portanto, o conceito engloba tanto recursos tangíveis quanto intangíveis. 
 

 

 

Indicadores Analisado Descrição do indicador Período Cálculo 

Total de 
Violações 

• - infecção por vírus 
ou Malware; 

• - invasão de 
hackers; 

• - Perda de dados. 

Este indicador mede o total de 
eventos que colocam em risco 

a segurança dos dados da 
empresa em um determinado 

período de tempo. 

Semestral 

Comparar o total de 
eventos ocorridos no 
semestre com o total 
do semestre anterior. 

Tempo 
médio para 
Detecção 

 

- O tempo que a 
empresa leva para 
detectar um evento 

de segurança. 

Este indicador mostra por 
quanto tempo as ameaças à 
segurança estão passando 
despercebidas na empresa. 

Horas 

Total de tempo 
(horas) que o setor 

de TI leva para 
identificar as 

ameaças. 

Tempo 
Médio de 
Reparo 

 

- O tempo que à 
empresa leva 

para corrigir as 

falhas na segurança. 

Se o tempo médio de reparo 
está aumentando é indício de 

que talvez seja necessário 
empregar mais recursos para 

mitigar as ameaças à 
segurança dos seus dados, 
como à implementação de 
processos ou tecnologias. 

Horas 

É calculado o 
momento em que 

ocorre a falha até o 
momento em que a 
correção é realizada 

e as operações 
voltam ao normal. 

Custo 
médio por 
incidente 

(USTs) 

 

- Custo destinado a 
cada correção/reparo 

de incidente 
ocorrido, (Uma 
média de 4 a 5 

USTs). 

Este indicador mostra quanto 
cada incidente de segurança 
custa, em média, aos cofres 
da sua empresa. (Em média 

R$ 2.000,00 cada UST). 

Anual 

Somatório do custo 
de todos os eventos 

em determinado 
período e dividir pelo 

total de eventos 
analisados. 

 

 
5. Responsabilidades  

4. Indicadores de Desempenho 

https://www.siteware.com.br/processos/fmea-exemplo-pratico/
https://www.siteware.com.br/processos/fmea-exemplo-pratico/
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5.1 - Com relação à segurança cibernética, a Desenvolve/AL dispõe das seguintes 
diretrizes gerais: 

5.1.1 Presidência e Conselho de Administração (na sua ausência):  

• Observar e zelar pelo cumprimento da presente Política e quando necessário, acionar 
os setores responsáveis para consultas sobre as situações que envolvam conflitos da 
mesma ou mediante a ocorrência de situações nela descritas.  

• Fazer cumprir as diretrizes estabelecidas nesta Política, cobrando a atualização de 
forma a garantir que quaisquer alterações no direcionamento sejam incorporadas a 
mesma.  

• Resguardar a proteção dos dados contra acessos indevidos, bem como contra 
modificações, destruições ou divulgações não autorizadas 

5.1.2 Gestores:  
 

• Resguardar a proteção dos dados contra acessos indevidos, bem como contra 

modificações, destruições ou divulgações não autorizadas; 

• Realizar a adequada classificação das informações e garantir a continuidade do 
processamento das mesmas, conforme os critérios e princípios indicados nos normativos 
internos vigentes sobre o tema; 

• Garantir que os sistemas e dados sob sua responsabilidade estejam devidamente 

protegidos e sejam utilizados apenas para o cumprimento de suas atribuições;  

• Zelar pela integridade da infraestrutura tecnológica na qual são armazenados, 
processados ou de qualquer outra forma tratados os dados, adotando as medidas 
necessárias para prevenir ameaças lógicas, como vírus, programas nocivos ou outras 
falhas que possam ocasionar acessos, manipulações ou usos não autorizados a Dados 
internos e confidenciais, por meio, dentre outros aspectos: (i) da manutenção de softwares 
antivírus e firewall instalados e atualizados; (ii) da manutenção dos programas de 
computador instalados no ambiente.  

 

5.1.3 Demais Usuários:  
 

• Zelar pela integridade da infraestrutura tecnológica na qual são armazenados, 
processados ou de qualquer outra forma tratados os dados, adotando as medidas 
necessárias para prevenir ameaças lógicas, como vírus, programas nocivos ou outras 
falhas que possam ocasionar acessos, manipulações ou usos não autorizados a dados 
internos e confidenciais, por meio, dentre outros aspectos: (i) da manutenção de softwares 
antivírus e firewall instalados e atualizados; (ii) da manutenção dos programas de 
computador instalados no ambiente;   

• Atender às leis e normas que regulamentam as atividades da Desenvolve/AL; 
 

É imprescindível que cada pessoa compreenda o papel da segurança da informação em 
suas atividades diárias e participe dos programas de conscientização. 

5.2- Em vistas ao cumprimento das diretrizes acima elencadas, a Desenvolve/AL: 

      5.2.1 Possui como objetivo de segurança cibernética: prevenir, detectar e reduzir a     
vulnerabilidade a incidentes relacionados com o ambiente cibernético. 
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5.2.2 Com relação às medidas de segurança, adota procedimentos e controles para 
reduzir a vulnerabilidade da Companhia a incidentes e atender aos objetivos de 
segurança cibernética, dentre eles: a autenticação, a criptografia, a prevenção e a 
detecção de intrusão, a prevenção de vazamento de informações, a realização periódica 
de testes e varreduras para detecção de vulnerabilidades, a proteção contra softwares 
maliciosos, o estabelecimento de mecanismos de rastreabilidade, os controles de acesso 
e de segmentação da rede de computadores e a manutenção de cópias de segurança 
dos dados e das informações. 
5.2.3 Controla, monitora, restringe o acesso aos ativos de informação a menor 
permissão e privilégios possíveis. 
5.2.4 Possui controles específicos, incluindo os voltados para a rastreabilidade da 
informação, que buscam garantir a segurança das informações sensíveis. 
5.2.5 Realiza o registro, a análise da causa e do impacto, bem como o controle dos 
efeitos de incidentes relevantes para as atividades da empresa, que abrangem inclusive 
informações recebidas de empresas prestadoras de serviços a terceiros. 
5.2.6 Identifica os incidentes de segurança de acordo com a classificação das 
informações envolvidas e o impacto na continuidade dos negócios da Desenvolve/AL. 
5.2.7 Adota processo de gestão de continuidade de negócios relativo a segurança da 
informação e cibernética. 
5.2.8 Estabelece regras e padrões para assegurar que a informação receba o nível 
adequado de proteção quanto à sua relevância. Toda informação possui um proprietário 
e a classificação deste, é obrigatória para assegurar os controles que garantam a 
confidencialidade. 
5.2.9 Realiza ações para prevenir, identificar, registrar e responder incidentes e crises 
de segurança que envolvam o ambiente tecnológico da Desenvolve/AL e que possam 
ocasionar o comprometimento dos pilares de segurança da informação ou gerar impacto 
de imagem, financeiros ou operacionais. 

5.3- Adota mecanismos para disseminação da cultura de segurança da informação e           
cibernética na Companhia, incluindo: 

5.3.1 A implementação de programa de treinamento para colaboradores; 
5.3.2 A prestação de informações a usuários finais sobre precauções na utilização de 

produtos e serviços oferecidos; 
5.3.3 O comprometimento da alta administração com a melhoria contínua dos 

procedimentos relacionados com a segurança da informação e cibernética. 
 

 

Para reduzir a vulnerabilidade da instituição a incidentes cibernéticos e atender aos 
demais objetivos de segurança cibernética, a Desenvolve/AL vem adotar procedimentos 
e controles, conforme porte e perfil de risco da entidade. Estes procedimentos e controles 
são aplicados para sistemas de informação desenvolvidos internamente ou adquiridos de 
terceiros. 

As informações de propriedade ou sob custódia da Desenvolve/AL, são mantidas em meio 
eletrônico ou físico, são classificadas de acordo com os requisitos de proteção esperados 
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; 

6. Procedimentos de Segurança da Informação:  
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A partir dessa política, são adotados mecanismos para disseminação da cultura de 
segurança cibernética na instituição.  

Complementam esta política e a ela se subordinam todas as normas e procedimentos 
operacionais que regulam a segurança cibernética no âmbito da Desenvolve/AL, bem 
como o monitoramento e controle dos riscos à ela relacionados. 

Com a presente Política, a Agência de Fomento de Alagoas S.A. assegura o cumprimento 

da determinação do Bacen, definindo as diretrizes para a realização de testes periódicos 

de segurança para os sistemas de informações, em especial os mantidos em meio 

eletrônico. 

6.1-Sistemas Informatizados: 

O antivírus corporativo, utilizado na Desenvolve, é um sistema de segurança que protege 
contra os ataques aos arquivos e sistemas corporativos. Dentre os principais recursos, estão: 

6.1.1- Segurança: bloqueia ataques direcionados e ataques persistentes avançados com 
proteção em camadas no endpoint; 

▪ A proteção contra ameaças à rede analisa os fluxos de dados que entram e bloqueia 
ameaças de forma proativa; 

▪ A análise de reputação da tecnologia Insight™ (anti-vírus) separa os arquivos em risco 
dos arquivos seguros para permitir uma detecção mais rápida e precisa; 

▪ A análise comportamental da tecnologia SONAR™ monitora o comportamento do 
aplicativo em tempo real e intercepto ataques direcionados e ameaças de dia zero; 

▪ Proteção de antivírus, antispyware (anti-vírus) e firewall robusta. 
 

6.1.2- Desempenho: otimizado para fornecer um desempenho robusto em ambientes 
físicos e virtuais: 

• A tecnologia Insight exige somente a verificação dos arquivos em risco, reduzindo em 
até 70% o tempo de verificação; 

• Tamanho do cliente reduzido com menor espaço na memória para sistemas 
incorporados; 

• Carga de rede reduzida com flexibilidade para controlar o número de conexões e a 
largura de banda da rede. 

 

6.1.3- Gerenciamento mais inteligente: console de gerenciamento único em 
plataformas físicas e virtuais com controle granular de políticas: 

• Agente único de alto desempenho com um único console de gerenciamento para 
Windows, Mac, Linux, máquinas virtuais e sistemas incorporados; 

 

• Suporte para implementação remota e gerenciamento de cliente para Windows e Mac; 

• Controle granular de políticas com bloqueio do sistema, controle de dispositivos e 
aplicativos e detecção de local. 

6.1.4- Links de Internet: 

A DESENVOLVE-AL tem três links de internet, fibra óptica do ITEC, circuito MPLS da 
INFOVIA-AL e link GVT, com as seguintes capacidades de 100Mbps, 50Mbps e 50Mbps, 
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respectivamente. Os links estão distribuídos no formato que permite a alta disponibilidade 
das conexões com a internet. 

6.1.5- Firewall: 

O Firewall utilizado na Desenvolve, é um equipamento com soluções de segurança 
integrada (UTM) que protege a rede contra-ataques unificados e ameaças avançadas. É 
um appliance com proteção integrada e em tempo real que integram as funcionalidades 
em uma plataforma de altíssima performance, como: 

• Unified Threat Management (UTM) 
• Antispam 
• Antivírus / Antispyware 
• Controle de Aplicação 
• Data Loss Prevention (DLP) 
• Segurança de banco de dados 
• Firewall 
• Endpoint Protection 
• Intrusion Prevention System (IPS) 
• IPv6 

• VoIP 
• Virtual Private Network (VPN) – 

IPsec e SSL 
• Segurança Virtual 
• Vulnerabilidade e Gerenciamento 

de Conformidade 
• Otimização de WAN 
• Web Filtering 
• Web Application Security 
• Wireless LAN (WLAN) 

O FortiGate Next Generation Firewall utiliza processadores de segurança específicos, 

serviços de segurança contra ameaças e a inteligência dos laboratórios FortiGuard para 

fornecer proteção de alto nível e alto desempenho, incluindo tráfego criptografado. O 

FortiGate reduz a complexidade com visibilidade automatizada de aplicativos, usuários, 

rede e fornece classificações de segurança para adotar as melhores práticas de segurança 

recomendadas. 

 

6.1.6- Backup e Restore:  

Software de backup e recuperação que fornece proteção abrangente dos dados, análise 

em tempo real e otimização guiada. 

Com base em uma arquitetura unificada que utiliza análise e automação, o protetor de 
dados da Desenvolve oferece proteção de dados abrangente, inteligência em tempo real e 
otimização orientada para garantir ações de backup e recuperação simples, confiáveis, 
inteligentes e econômicas. Ao padronizar o backup e a recuperação das informações 
espalhadas entre locais, aplicativos, formatos, plataformas de armazenamento, sistemas 
operacionais e hipervisores, o protetor de dados fornece a segurança para informações de 
missão crítica do núcleo até a borda em infraestruturas físicas, virtuais e de nuvem. 

Micro Focus Data Protector é uma solução enterprise de proteção de dados que permite 
o atendimento das condições de segurança de dados, construído de uma forma de otimizar 
as execuções de backup e restauração de forma diversificada, dinâmica e distribuída nos 
diversos ambientes da infraestrutura da TI. 

 

6.2-  Análise e Avaliação dos riscos: 

Os riscos desta politica são analisados e avaliados a partir dos eventos que possam 
proporcionar ameaças ou ocasionar perdas. As análises realizadas proporcionam as 
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estratégias para eliminar e/ou amenizar estes riscos, conforme mencionado no item 5.2 desta 
politica. 

A avaliação de risco considera, ainda, os impactos do tipo socioambiental, operacional, 
financeiro, as oportunidades de negócio, o cumprimento dos prazos e os requisitos legais.  

 

 

 SISTEMAS 

ROTINAS 
Antivírus Firewall 

Backup e 
Restore 

Corporativo 
De Crédito 

Periodicidade 
Em tempo real Em tempo real 

Diário, Semanal, 
Mensal e Anual 

Em tempo real 

Atualização 
Software 

Diária N/A N/A Mensal 

Atualização 
Regras 

N/A 
Novos objetos, 
usuários e/ou 

Policy 

Novos 
agendamentos 

e/ou clients 

Novas regras de 
negócio da 

Agência 

Gerenciamento Console Console Console N/A 

Hardware 
Hyper-V 

Redundante 
(contigência) 

Hyper-V e Tape 
Drive 

Redundante 

Plano de 
Continuidade 
Operacional 

Licenciamento 
com fabricante 

Em renovação  
Equipamento em 
garantia com o 

fabricante 

Ambientes de 
Produção, 

Contingência e 
Homologação 

Suporte 
Equipe TI e 
fabricante 

Equipe TI e 
fabricante 

Equipe TI e 
fabricante 

Equipe TI e 
fabricante 

Relatórios 
Gerenciais 

Sim Sim Sim Sim 

Relatórios 
Operacionais 

Sim Sim Sim Sim 

Base de Testes 
nível gerencial 

N/A N/A N/A Sim 

Base de Testes 
nível usuário 

N/A N/A N/A Sim 

Administração 
de Usuário  

Sim Sim Sim Sim 

 
Nota 01- Backups e Restore:  

• Diário: São aqueles Backups novos ou modificados diariamente; 

• Semanais: São aqueles Backups selecionados e arquivados após 07 dias; 

• Mensais: São aqueles Backups selecionados e arquivados após 30 dias; 

• Anuais: São aqueles Backups selecionados e arquivados após 365 dias. 

7. Registro, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança Cibernética:  
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O Firewall utilizado na Desenvolve, é um equipamento com soluções de segurança 
integrada (UTM) que protege a rede contra-ataques unificados e ameaças avançadas. É 
um appliance com proteção integrada e em tempo real que integram as funcionalidades em 
uma plataforma de altíssima performance, como: 

• Unified Threat Management (UTM) 

• Antispam 

• Antivírus / Antispyware 

• Controle de Aplicação 

• Data Loss Prevention (DLP) 

• Segurança de banco de dados 

• Firewall 

• Endpoint Protection 

• Intrusion Prevention System (IPS) 

• IPv6 

• VoIP 

• Virtual Private Network (VPN) – IPsec e SSL 

• Segurança Virtual 

• Vulnerabilidade e Gerenciamento de Conformidade 

• Otimização de WAN 

• Web Filtering 

• Web Application Security 

• Wireless LAN (WLAN) 
 

O FortiGate Next Generation Firewall utiliza processadores de segurança específicos, 
serviços de segurança contra ameaças e a inteligência dos laboratórios FortiGuard para 
fornecer proteção de alto nível e alto desempenho, incluindo tráfego criptografado. O 
FortiGate reduz a complexidade com visibilidade automatizada de aplicativos, usuários, 
rede e fornece classificações de segurança para adotar as melhores práticas de segurança 
recomendadas. 
 
FIREWALL (NGFW)  
Dispositivo de segurança de rede responsável pelo monitoramento, bloqueio ou permissão 
dos tráfegos de entrada e saída baseado num conjunto definido de regras de segurança. 
 
 

 

9.1- Planilha de Controles Operacionais e Tentativas de Ataques Cibernéticos. 

9. Anexos 

8. Violação: 
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