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Objetivo 

A Política de Segurança da Informação e Cibersegurança do Agibank estabelece as 
diretrizes que norteiam a definição de procedimentos que visam proteger sistemas, 
infraestrutura de tecnologia, ativos de informação, bem como assegurar a 
confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados e dos sistemas de 
informação utilizados. 

 
Diretrizes 

§ A informação é um ativo que possui valor estratégico e importância 
exponencial para o Agibank e seus negócios. 

§ As informações de propriedade do Agibank, dos seus clientes e parceiros de 
negócios são tratadas de forma ética e transparente, de acordo com as leis 
vigentes, regulações aplicáveis e normas internas apenas para a finalidade de 
negócio. 

§ Para a concessão de acessos aplicamos o conceito de privilégio mínimo, onde 
o colaborador possui acesso apenas aos recursos e informações 
imprescindíveis para a execução das atividades profissionais pertinentes ao 
Agibank. 

§ Cada usuário possui uma identificação única (login de acesso), pessoal e 
intransferível, com garantia de rastreabilidade e não repúdio das ações 
executadas em recursos e informações do Agibank, de seus clientes e 
parceiros de negócios. 

 

Estratégia de Segurança da Informação e Cibersegurança 
 
A estratégia de Segurança da Informação do Agibank é baseada em arquitetura com 
os seguintes domínios: Gestão de Segurança da Informação, Gestão de Identidades 
e Acessos, Segurança Ofensiva, Segurança Defensiva e Gestão de Continuidade de 
Negócios. 
Para manter a qualidade e assegurar uma prestação de serviços dentro dos padrões 
esperados pela alta administração e pelos clientes do Agibank, o processo de Gestão 
de Continuidade do Negócio prevê testes anuais de procedimentos que permitam 
mapear e agir de maneira proativa na hipótese de episódios de crise, garantindo a 
contingência no ambiente de TI.  
 
Possuímos um Centro de Operações de Segurança (SOC), responsável por monitorar, 
detectar e reagir a incidentes de Segurança. Adicionalmente, contamos com um 
processo definido de gestão de incidentes. 
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Disseminação da Cultura de Segurança 
 
Visa o fortalecimento da cultura de Segurança da Informação, para tanto anualmente 
são realizados trabalhos de conscientização em segurança da informação e 
segurança cibernética, com diretiva educacional para um comportamento seguro dos 
colaboradores e clientes do Agibank. 

No que tange  a prestação de informações sobre precauções na utilização de 
produtos e serviços financeiros a clientes e usuários, o Agibank dispõe de Cartilha 
Digital disponível em nosso web site institucional: https://www.agibank.com.br/dicas-
de-seguranca.  

 
 


