
 

 

 

POLÍTICA CIBERNÉTICA DA INTERCAM 
 

 
Todos os dias, informações são trocadas, utilizando-se de serviços, tais como: 
bancários, comércio eletrônico, serviços públicos federais, estaduais e 
municipais, de ensino e pesquisa, das redes sociais, dentre outros, constituindo 
uma ampla rede de atividades digitais. 
 
A segurança cibernética vem se destacando nos últimos tempos, como função 
estratégica, dentro e fora das organizações, preparando-se para evitar ou 
minimizar ataques cibernéticos às redes e sistemas de informação. 
 
Diante deste cenário, é estabelecida a seguinte Política de Segurança 
Cibernética pela organização: 
 
A INTERCAM compromete-se a criar um ambiente que permita sistematizar a 
identificação, a monitoração, a minimização e a mitigação de riscos 
cibernéticos, impulsionando o desenvolvimento de ações preventivas, pró-
ativas, reativas e de repressão a todo e qualquer tipo de ameaças, no tocante à 
confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados e dos sistemas de 
informações utilizados, visando assegurar e defender seus interesses, de seus 
colaboradores, de seu órgão regulador, de seus clientes, de seus parceiros e 
de terceiros. Compromete-se, também, comunicar quaisquer ocorrências de 
incidentes e de interrupções de serviços relevantes ao seu órgão 
regulamentador.  

 
O B J E T I V O S  

 
Para atingir os objetivos de sua Política Cibernéti ca, a Intercam 
estabelece os princípios abaixo: 
 
− Confidencialidade : Proteção da informação compartilhada contra acessos 
não autorizados. Ameaça à segurança acontece quando há uma quebra de 
sigilo de uma determinada informação, permitindo que sejam expostos 
voluntária ou involuntariamente dados restritos e que deveriam ser acessíveis 
apenas por um determinado grupo de usuários. 
 
− Integridade : Garantia da veracidade da informação, pois a mesma não deve 
ser alterada enquanto está sendo transferida ou armazenada. Ameaça à 
segurança acontece quando uma determinada informação fica exposta ao 
manuseio por uma pessoa não autorizada, que efetua alterações não 
aprovadas e sem o controle do proprietário (corporativo ou privado) da 
informação. 



 

 

 

 
 
 
− Disponibilidade : Prevenção contra as interrupções das operações da 
organização como um todo. Os métodos para garantir a disponibilidade incluem 
um controle físico e técnico das funções dos sistemas de dados, assim como a 
proteção dos arquivos, seu correto armazenamento e a realização de cópias de 
segurança. As ameaças à segurança acontecem quando a informação deixa de 
estar acessível para quem necessita dela. 
 
− Acesso controlado : O acesso dos usuários à informação é restrito e 
controlado, significando que só as pessoas que devem ter acesso a uma 
determinada informação, tenham esse acesso. Ameaça à segurança acontece 
quando há descuido ou possível quebra da confidencialidade das senhas de 
acesso à rede. 
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