Política de Segurança da Informação e Cibernética
Divulgação ao Público

1. INTRODUÇÃO SOBRE A CORRETORA
Este documento se destina a estabelecer uma política de Segurança Cibernética, nos termos preconizados pela
Resolução nº 4.658, de 26 de abril de 2018. A Labor Sociedade Corretora de Câmbio é uma instituição de médio
porte, que se dedica a efetuar operações de câmbio em espécie, cartões pré-pagos, remessas e de importação e
exportação.
1.1. Natureza das Operações e Complexidade dos produtos
Por se tratar de uma Corretora de Câmbio, suas operações em grande maioria são presenciais, na sede ou em suas
filiais, sendo operações, de câmbio manual (compra ou venda de moeda estrangeira) e de prestação de serviços de
câmbio para importação e exportação. Os serviços requerem a responsabilidade quanto à prevenção à lavagem de
dinheiro.
2. SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO
Os sistemas de negociação e cadastro são armazenados em nuvem, fora da corretora, em ambientes com alta
proteção física e virtual, com redundâncias de energia, link de internet e servidores para garantir maior
disponibilidade.
2.1. Sensibilidade dos dados e informações sob a responsabilidade da Corretora
Os dados dos clientes e das operações são todos amparados pelo sigilo, e o maior risco é a invasão, apropriação ou
vazamento de dados. A possibilidade de ataque, para roubar informações ou desviar recursos é relativamente
pequena, dada a sistemática de execução dos serviços. As operações são transmitidas do balcão para os sistemas por
transferência de dados criptografados via internet, através de nossos sistemas de câmbio, onde somente pessoas
autorizadas tem acesso aos dados previamente armazenados, com backup rotineiro de todos dados e estrutura de
hospedagem.
3. OBJETIVOS DE TER UMA POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA
A Política de Segurança Cibernética adotada pela Labor Sociedade Corretora de Câmbio se destina a proteger os
dados cadastrais dos clientes, os documentos utilizados nas transações e os demais documentos exigidos pelo
Banco Central do Brasil. Os serviços de computação em nuvem estão de acordo com da legislação vigente. Além
disto a instituição busca a conscientização e orientações rotineiras de melhores práticas de segurança para utilização
dos sistemas da corretora, através de controles específicos, rastreabilidade, testes e confirmações de segurança.
4. PLANO DE AÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES
A empresa aprovou e implementou plano de ação e resposta a incidentes, visando garantir a continuidade dos
serviços mesmo em casos de ocorrência severa, dentro dos prazos estipulados naquele plano.

