
                                                                    

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 
Políticas Corporativas 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

Título: POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Restrições 
para Uso: 

Acesso Controle 

 Livre  Reservado  Confidencial  Controlada  Não Controlada  Em Revisão 

 

2 - RESPONSÁVEIS 

Etapa Área Responsável Cargo Data 

Elaboração Compliance Gerente de Compliance 07/05/2013 

Verificação Tecnologia da Informação 
(T.I.) 

Gerente de T.I. 04/06/2013 

Distribuição Compliance Gerente de Compliance 23/09/2013 

Aprovação 
Diretoria Executiva Diretor Presidente 14/06/2013 

Conselho de Administração Conselheiro 25/06/2013 

 

3 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Documento Data Objetivo 

Lei de Acesso 
à Informação 18/11/2011 

Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a 
informações. 

Procedimento 
Assessoria de 
Comunicação 

01/02/2013 
Padronizar as informações internas e externas, divulgadas pela Agência. 

LC105 10/01/2001 Dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras 
providências. 

Lei Nº 4.595 
Art.44 31/12/1964 Dispõe sobre as penalidades aplicáveis aos diretores, membros de conselhos 

administrativos, fiscais e semelhantes, e gerentes de Instituições Financeiras.  

 

4 – REVISÕES 

Número Data  Histórico do Resumo FOLHA 

00  Emissão inicial Todas 

R
ev

is
õe

s     
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A informação é um dos principais ativos da Agência. Um fluxo de informação de qualidade é capaz de 
decidir o sucesso de um empreendimento. Mas esse poder, somado à crescente facilidade de acesso, faz 
desse "patrimônio" um alvo de constantes ameaças. 
 
Quando não são gerenciados adequadamente, esses riscos e ameaças podem causar consideráveis danos 
à Agência e prejudicar seu crescimento. Atenta a isso, publica a Política de Segurança da Informação, o 
alicerce dos esforços de proteção à informação da Agência. 
 
Segurança da Informação são esforços contínuos para a proteção dos ativos de informação, que auxilia no 
cumprimento da missão institucional. Para tanto, visa implantar os seguintes atributos: 
 
Confidencialidade - garantir que as informações tratadas sejam de conhecimento exclusivo de pessoas 
especificamente autorizadas; 
Integridade – garantir que as informações sejam mantidas íntegras, sem modificações indevidas – 
acidentais ou propositais, incluindo controle de mudanças e garantia do seu ciclo de vida (criação, 
manutenção e descarte); 
Disponibilidade - garantir que a informação esteja sempre disponível para o uso legítimo, ou seja, por 
aqueles usuários autorizados pelo proprietário da informação; 
Autenticidade - garantir que a informação seja proveniente da fonte anunciada e que não foi alvo de 
adulterações ao longo de um processo; 
Irretratabilidade ou não repúdio - garantir a impossibilidade de negar a autoria em relação a uma 
transação anteriormente feita. 
 
 

 

 

A Política de Segurança da Informação deve ser de conhecimento de todos os colaboradores da 

Desenvolve, sendo responsáveis por orientar os prestadores de serviços (internos e externos), clientes e 

visitantes para que procedam de acordo com as diretrizes desta Política.  

 

 

 

3.1 - Proteção da Informação 

 

A informação é um importante ativo. Tal como os demais ativos, deve ser adequadamente manuseada e 

protegida. A informação está presente em diversos ambientes, tais como: sistemas de informação, diretórios 

de rede, bancos de dados, documentos impressos ou magnéticos, dispositivos eletrônicos, equipamentos 

portáteis e até mesmo na comunicação oral. Toda informação relacionada às operações, gerada ou 

desenvolvida nas dependências da Agência ou fora dela, durante a execução das atividades operacionais, 

constitui  ativo desta Instituição Financeira, essencial à condução de negócios, e em última análise, à sua 

2. Abrangência 

1. Objetivo 

3. Passos Críticos 
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existência. Independentemente da forma apresentada ou do meio pelo qual é compartilhada ou 

armazenada, a informação deve ser utilizada unicamente para a finalidade expressamente autorizada. A 

modificação, divulgação e descarte não autorizadas e oriundas de erros, fraudes, vandalismo, espionagem 

ou sabotagem causam danos aos negócios. É diretriz que toda informação de propriedade da Agência seja 

protegida de riscos e ameaças que possam comprometer os atributos básicos, segundo os padrões 

internacionais – Confidencialidade, Integridade, Disponibilidade, Autenticidade e Irretratabilidade. 

 

3.2 – Atribuições Gerais 

 

É de responsabilidade de cada colaborador, observar e seguir as políticas, padrões, procedimentos e 

orientações estabelecidas aos prestadores de serviço, clientes e visitantes para o cumprimento da presente 

Política de Segurança da Informação. É imprescindível que cada pessoa compreenda o papel da segurança 

da informação em suas atividades diárias. Todas as atividades devem ser executadas observando-se a 

legislação vigente e a normatização de órgãos e entidades reguladoras, com relação à segurança da 

informação. 

 

3.3 - Informações Confidenciais 

 

Informações confidenciais, para os fins desta Política, são quaisquer informações consideradas sigilosas, 

dados, especificações técnicas, desenhos, manuais, esboços, modelos, amostras, materiais promocionais, 

projetos e estudos, tangíveis ou em formato eletrônico, arquivos em qualquer meio, programas e 

documentação de computador, comunicações por escrito, verbalmente ou de outra forma reveladas pela 

Agência. O colaborador que receber informações confidenciais deverá mantê-las e resguardá-las em caráter 

sigiloso, bem como limitar seu acesso, controlar quaisquer cópias de documentos, dados e reproduções que 

porventura sejam extraídas da mesma. As informações confidenciais somente poderão ser utilizadas para 

fins de execução das atividades de negócio e operacionais da Agência. O colaborador deverá resguardar as 

informações confidenciais de forma estrita, e jamais poderá revelá-las a não ser para os envolvidos no 

processo. A parte que receber as informações será responsável pelo cumprimento desta Política e caso 

identifique uso ou revelação indevida da informação ou qualquer outra forma que caracterize o 

descumprimento desta Política, deverá informar à Ouvidoria, através do email ouvidoria@desenvolve-

al.com.br. As informações, seja no período de geração, guarda, uso, transferência e descarte devem ser 

tratadas em conformidade com cada etapa do ciclo. 
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As informações confidenciais devem ser protegidas pelo colaborador de alterações e estarem disponíveis 

apenas às pessoas autorizadas a trabalhá-las. Cabem ao colaborador todos os esforços necessários de 

segurança para protegê-las. 

 

Falhas no sigilo da informação, integridade ou disponibilidade deste tipo de informação trazem prejuízos à 

Agência, expressos em perdas financeiras diretas, perdas de produtividade ou imagem da Agência, 

podendo levar à extinção das operações ou prejuízos graves ao crescimento. 

 

São exemplos de informações confidenciais: 

- Informações de clientes que devem ser protegidas por obrigatoriedade legal, incluindo dados cadastrais 

(CPF, RG, etc.), situação financeira e movimentação bancária; 

- Produtos, projetos e documentos que revelem informações sigilosas, como projetos em andamento, 

produtos ainda não aprovados e estratégias em fase de aprovação; 

- Todo o material estratégico da Agência (material impresso, armazenado em sistemas, em mensagens 

eletrônicas) e, também, as informações de carater tácito (informações que os colaboradores detêm em 

reuniões); 

- Quaisquer informações da Agência que não devem ser divulgadas ao meio externo, antes da publicação 

pela Assessoria de Comunicação da Agência; 

- Todos os tipos de senhas a sistemas, redes, estações de trabalho e outras informações utilizadas na 

autenticação de identidades. Estas informações são também pessoais e intransferíveis. 

 

3.3.1 - Exceção 

 

O atendimento a quaisquer determinações decorrentes de lei ou emanadas do Poder Judiciário, tribunal 

arbitrais e de órgãos públicos administrativos, excetuam-se da obrigação de manutenção de 

confidencialidade disposta nesta Política. 

 

3.4 - Violação da Política, Normas e Procedimentos de Segurança da Informação 

 

As violações de segurança devem ser informadas à Ouvidoria, por meio telefônico (3315-2486 ou 0800 

0950617) ou email (ouvidoria@desenvolve-al.com.br). Toda violação ou desvio será analisado para a 

determinação das medidas necessárias, visando à correção da falha ou reestruturação de processos. 

 

Atitudes que podem resultar sanções administrativas: 

- uso ilegal de software; 
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- introdução (intencional ou não) de vírus de informática; 

- tentativas de acesso não autorizado a dados e sistemas; 

- acesso físico não autorizado ou desacompanhado de um colaborador de área distinta; 

- documentos confidenciais impressos e deixados na impressora; 

- compartilhamento de senhas de acesso a dados e sistemas; 

- compartilhamento de informações sensíveis do negócio; 

- divulgação de informações de clientes e das operações contratadas; e, 

- não cumprimento das diretrizes estabelecidas nesta Política. 

 

Os princípios de segurança estabelecidos na presente Política possuem total aderência da administração da 

Agência e devem ser observados por todos na execução de suas funções. A não conformidade com as 

diretrizes desta Política e a violação de normas derivadas da mesma, necessita de análise jurídica e da 

Diretoria Executiva para aplicação das sanções (advertência, suspensão ou demissão) e das penas de 

responsabilidade civil e criminal na máxima extensão que a lei permitir. 

 

3.5 - Acesso a Sistemas e Recursos de Rede 

 

O colaborador é totalmente responsável pela correta posse e utilização de suas senhas e autorizações de 

acesso a sistemas, assim como pelas ações decorrentes da utilização destes poderes. 

O acesso e o uso de todos os sistemas de informação, diretórios de rede, bancos de dados e demais 

recursos devem ser restritos a pessoas explicitamente autorizadas e de acordo com a necessidade para o 

cumprimento de suas funções. Acessos desnecessários ou com poder excessivo devem ser imediatamente 

reportados à Ouvidoria, através do registro de ocorrência e posteriormente retirados pela área de T.I. A 

concessão de acesso às informações e sistemas deve ser dada com base na regra de mínimo acesso 

necessário para o desempenho da função. 

Periodicamente, os acessos concedidos serão revistos nos trabalhos de Auditoria Interna. 

 

3.6 - Utilização dos Recursos de Informação 

 

Apenas os equipamentos disponibilizados e/ou homologados pela Agência podem ser instalados e 

conectados à rede. 

 

Todos os ativos de informação devem ser devidamente guardados de maneira segura no ambiente de 

trabalho, especialmente documentos em papel ou mídias removíveis. Documentos não devem ser 

abandonados após a sua cópia, impressão ou utilização. O reaproveitamento do papel (rascunho) deve ter 
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o conteúdo analisado antes de seu uso. Se classificado como informação confidencial, (vide item 3.3 desta 

Política), deve ser fragmentado nos equipamentos disponíveis para este fim. 

 

3.7 - Autenticação e Senha 

 

O colaborador é responsável por todos os atos executados com seu identificador (login/usuário), que é 

único e acompanhado de senha exclusiva para identificação/autenticação individual no acesso à informação 

e aos recursos de tecnologia. 

 

Os colaboradores devem: 

-  Manter a confidencialidade, memorizar e não registrar a senha em lugar algum. Ou seja, não deve 

divulgá-la nem anotá-la em qualquer meio; 

-  Alterar a senha sempre que existir qualquer suspeita do comprometimento dela ou quando houver 

orientação da T.I.; 

-  Selecionar senhas de qualidade, que sejam de difícil decifração (mínimo 6 caracteres, incluindo número, 

letra e caractere especial); 

-  Impedir o uso do seu equipamento por outras pessoas, enquanto este estiver conectado/ "logado" com a 

sua identificação; 

-  Bloquear sempre o equipamento ao se ausentar (Ctrl + Alt + Del). 

 

3.8 - Direito de Acesso (Autorização) 

 

O gestor é co-responsável por eventuais usos inadequados dos direitos de acesso que são atribuídos aos 

seus funcionários, estagiários e prestadores de serviços. O acesso de parceiros e visitantes, é de 

responsabilidade do colaborador que o acompanha, e em ambos os casos, é intransferível. 

A solicitação de acesso à informação (rede, e-mail e todos os sistemas) deve decorrer da necessidade 

funcional do colaborador, sendo de responsabilidade do gestor e da área de Recursos Humanos (R.H.), 

definir, registrar e arquivar estas liberações. Após esta definição, a área de R.H. encaminhará ao 

administrador do sistema, da rede e e-mail, que terá a função apenas de executar as solicitações 

previamente estabelecidas. 

 

3.9 - Direitos de Propriedade 

 

Todo produto resultante do trabalho dos colaboradores (coleta de dados e documentos, sistema, 

metodologia, dentre outros) é propriedade da Agência. Em caso de extinção ou rescisão do contrato de 
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prestação de serviços, por qualquer motivo, deverá o colaborador devolver todas as informações 

confidenciais geradas e manuseadas em decorrência da prestação dos serviços à Agência.  

Os comissionados e estagiários, devem atestar Termo de Confidencialidade, estabelecido pela Agência. Os 

demais vínculos (celetistas e prestadores de serviço internos e externos) atendem à cláusula de 

confidencialidade nos seus devidos contratos. 

 

3.10 - Equipamentos particulares/privados 

 

Computadores ou quaisquer dispositivos portáteis que possam armazenar e/ou processar dados, não 

devem ser usados para armazenar ou processar informações relacionadas com o negócio, nem devem ser 

conectados à rede interna da Agência.  

 

3.11 - Mesa Limpa 

 

Nenhuma informação confidencial deve ser deixada à vista, seja em papel ou em quaisquer dispositivos, 

eletrônicos ou não. 

 

Ao usar uma impressora coletiva, recolher o documento impresso imediatamente.  

 

É importante ressaltar que o não cumprimento deste item, ocasiona a violação desta Política e, por 

consequencia, poderá acarretar sanção na forma do disposta no item 3.4. 

 

3.12 - Conversas em Locais Públicos e registro de informações 

 

Não é aceito discutir ou comentar assuntos confidenciais em locais públicos ou por meio eletrônico. 

 

3.13 - Leis e Regulamentos 

 

É de responsabilidade do colaborador conhecer  a legislação  e cumprir os requisitos legais, normas e 

padrões locais vigentes. 

 

 

 

 

Os controles para avaliação desta Política estão descritos nos procedimentos operacionais específicos. 

4. Indicadores de Desempenho 



                                                                                                                            

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

            

ÁREA RESPONSÁVEL DATA DE VIGÊNCIA VERSÃO PÁG. 

Controles Internos Maio / 2013 00 8 

 

 
Políticas Corporativas 

 

 

 

 

5.1 - É de responsabilidade da Diretoria Executiva 

 

• Manter a Política aprovada junto ao Conselho de Administração; 

• Revisar os objetivos e estratégias para segurança da informação sempre que necessário; 

• Promover na instituição elevados padrões de ética, integridade e cultura organizacional voltada a 

segurança da informação; 

• Controlar e monitorar a Ouvidoria. 

 

5.2 - É de responsabilidade da Área de Compliance  

 

• Monitorar os controles internos necessários para segurança da informação; 

• Comunicar à Diretoria necessidades de correção e/ou melhorias na Política. 

 

5.3 - É de responsabilidade do Recursos Humanos 

 

• Incluir no ciclo de treinamentos a abordagem do assunto referente a segurança da informação; 

• Proceder as contratações conforme procedimento específico; 

• Definir, registrar e arquivar na pasta funcional de cada colaborador, os acessos liberados com cada 

gestor; 

• Encaminhar definições de acesso ao Administrador do Sistema, da rede e do e-mail para executar 

as solicitações; 

• Arquivar Termo de Confidencialidade dos Comissionados e Estagiários na pasta funcional de cada 

colaborador. 

 

 

5.4 - É de responsabilidade de todos os Colaboradores 

 

• Informar à Ouvidoria sobre quaisquer atividades que considerem atípica, suspeita ou ilícita, 

ressaltando que sua identificação será mantida em sigilo e não acarretará nenhum dano ou prejuízo 

quando a informação for prestada de boa-fé; 

5. Responsabilidades  
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• Manter sigilo quanto às informações; 

• Atender com excelência esta Política. 

 

5.5 – É de responsabilidade de todos os Gestores 

 

• Assegurar a implementação desta Política e das medidas de segurança da informação, assim como 

sua divulgação em todos os níveis da Agência; 

• Cumprir e zelar pelo atendimento das determinações desta Política. 

• Definir e registrar os acessos liberados com a área de R.H. 

 

5.6 – É de responsabilidade dos Administradores dos Sistemas: 

 

• Executar as solicitações de liberação de acesso, definidas pelos Gestores e encaminhadas pelo 

R.H. 

 

5.7 – É de responsabilidade da Ouvidoria: 

 

• Receber e analisar as não conformidades identificadas pelos colaboradores; 

• Encaminhar ao setor Jurídico as não conformidades quando houver necessidade da aplicação de 

sanções; 

• Auxiliar a área de Compliance para todas as necessidades, acerca dos controles e monitoramento 

da Segurança da Informação. 

 

5.8 – É de responsabilidade da área Jurídica: 

 

• Receber e analisar os registros apontados pela Ouvidoria; 

• Orientar a Diretoria Executiva, Gestores e Ouvidoria na aplicação da sanção de acordo com o que a 

lei permitir. 

 

 

 

Registro Identificação Proteção Armazenamento Retenção Descarte 

6. Registros 
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I – Registro de Ocorrência 

 

7. Anexos 
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ANEXO I 

Área: 
 

Descrição do Processo / Procedimento afetado: 
 
 
 

Descrição da Não Conformidade / origem da Ocorrência: 
 
 
 
 
 
 
 

Data: Colaborador: Assinatura: 
 
 

Solução adotada: 
 
 
 
 
 
 

Parecer do Responsável pela área: 
 
 
 
 
 
 

Data: Colaborador: Assinatura: 
 
 

Observação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


