RESUMO - PSCI
A LEVYCAM estabeleceu sua Política de Segurança Cibernética, que ora nos
referimos como “PSCI”, com o principal objetivo de assegurar a proteção de seus
ativos de informação contra ameaças, internas ou externas, reduzir a exposição às
perdas ou danos decorrentes de falhas de cibersegurança e garantir que os recursos
adequados estarão disponíveis, mantendo um processo de segurança efetivo de
nossos negócios.
Possuímos controles adotados para prevenir, detectar e reduzir a vulnerabilidade a
incidentes relacionados com o ambiente cibernético, com o objetivo de:
- Garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações;
- Proteger adequadamente os sistemas e informações da LEVYCAM;
- Garantir a continuidade dos negócios, protegendo os processos críticos de
interrupções;
- Garantir que os usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos
correspondentes sempre que necessário.
A PSCI é de responsabilidade da área de TI da LEVYCAM.
Conforme a Resolução vigente, do Conselho Monetário Nacional, para a contratação
de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em
nuvem, estamos alinhados e em observância quanto a aderência às regras previstas
na regulamentação em vigor através de nossas Políticas e Procedimentos Internos.
A gestão de incidentes de segurança da informação garante um plano de resposta
para os cenários de incidentes considerados no Plano de Continuidade de Negócios
da LEVYCAM. O plano garante a identificação, contenção e tratamento do incidente e
seus respectivos efeitos, alinhado ao processo e à política de resposta a incidentes.
O processo de continuidade de negócios é implementado através da Política de
Segurança para Continuidade de Negócio, prevendo emergências que possam
interromper os seus negócios, bem como planejar as estratégias e ações para a
retomada das atividades em um curto espaço de tempo, minimizando os impactos de
eventual situação de contingência.
O Plano prevê nesse processo, a continuidade de negócios relativos aos serviços
contratados na nuvem e os testes previstos para os cenários de ataques cibernéticos.

A LEVYCAM possui Programas de Conscientização, através da disseminação de
Cultura e ainda promove treinamentos com periodicidade mínima, bem como testes de
aderência a todos seus os colaboradores.
Através de nossas políticas e gerenciamento de riscos, podemos assegurar a
confiabilidade de nossos sistemas e a continuidade do Negócio.
A diretoria da LEYCAM está comprometida com sua Política de Segurança Cibernética
e com a melhoria contínua dos processos de segurança cibernética, tendo designado
um diretor responsável pela política e pela execução do plano de ação e de resposta a
incidentes.

