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1. OBJETIVO 

 

O objetivo desta Política de Segurança da Informação, aqui denominada como PSI é 

estabelecer as normas e diretrizes de segurança da informação, visando proteger as informações 

da organização, dos clientes, parceiros, fornecedores e do público em geral. 

2. ABRANGÊNCIA 

 

Esta política aplica-se a todos os funcionários, estagiários, menores aprendizes, parceiros, 

fornecedores e/ou prestadores de serviços assim como das demais controladas da WIDE IT. 

3. CONCEITO  

A informação é um dos principais patrimônios do mundo dos negócios. Um fluxo de 

informação de qualidade é capaz de decidir o sucesso ou o fracasso de um empreendimento. Mas 

todo esse poder, somado à crescente facilidade de acesso, faz desse "ativo" um alvo de 

constantes ameaças internas e externas, pois quando não gerenciados adequadamente, esses 

riscos e ameaças podem causar consideráveis danos a WIDE IT e prejudicar nosso crescimento 

e vantagem competitiva. 

Atentos a isso, elaboramos nossa Política de Segurança da Informação, que é documento 

que estabelece as diretrizes corporativas da WIDE IT para a proteção desses “ativos” nos 

auxiliando assim cumprir nossa missão de atingir os principais pilares da segurança: 

 

• 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; 

• Disponibilidade: garantir que as informações estejam disponíveis a todas as 

pessoas autorizadas a tratá-las 

 

Esta Política de Segurança da Informação foi elaborada tendo como base as 

recomendações propostas pela norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, que é reconhecida 

mundialmente como um código ético e de melhores práticas para a gestão da segurança da 

informação, bem como está de acordo com as leis vigentes em nosso país. 

 

4. POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – PSI 

4.1. Proteção da informação 

 

A informação é um importante ativo para a operação das atividades comerciais e para 

manter a vantagem competitiva no mercado, tal como os ativos da WIDE IT, a informação deve 

ser adequadamente manuseada e protegida.  
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A informação pode estar presente em diversas formas, tais como: sistemas de informação, 

diretórios de rede, bancos de dados, mídia impressa, magnética ou ótica, dispositivos eletrônicos, 

equipamentos portáteis, microfilmes e até mesmo por meio da comunicação oral. 

 

Toda informação relacionada às operações da WIDE IT, gerada ou desenvolvida nas 

dependências da WIDE IT ou em um de seus parceiros ou fornecedores, durante a execução das 

atividades de prestador de serviços, constitui “ativo” da WIDE IT, essencial à condução de 

negócios, e em última análise, à sua existência, independentemente da forma apresentada ou do 

meio pelo qual é compartilhada ou armazenada, a informação deve ser utilizada unicamente para 

a finalidade para a qual foi autorizada. 

 

A modificação, divulgação e destruição não autorizadas e oriundas de erros, fraudes, 

vandalismo, espionagem ou sabotagem causam danos aos negócios da WIDE IT.  

 

É diretriz que toda informação de propriedade da WIDE IT seja protegida de riscos e 

ameaças que possam comprometer a confidencialidade, integridade ou disponibilidade destas. 

4.2. Responsabilidade 

 

É missão e responsabilidade de cada funcionário, funcionário temporário, gestor, parceiro 

ou fornecedor, seja por meio de seu funcionário, estagiário, prestador de serviços, parceiro ou 

visitante, observar e seguir as políticas, padrões, procedimentos e orientações estabelecidas 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 executadas pelos funcionários, parceiros ou 

fornecedores, por meio de seus funcionários, estagiários e demais colaboradores, devem observar 

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

segurança da informação. 

 

Para auxiliar a todos os colaboradores nessa missão, a WIDEIT possui a área de 

Segurança da Informação, que administra as disciplinas de conhecimento que dão suporte a essa 

ciência. 

 

A Segurança da Informação é responsável por editar as políticas e padrões que apoiam a 

todos na proteção dos ativos de informação, e está preparada para auxiliar na resolução de 

problemas relacionados ao tema. 

4.2.1. Dos Funcionários 

 

Entende-se por funcionários toda e qualquer pessoa física que seja 

contratada no regime CLT, para exercer alguma atividade dentro e fora da 

companhia. 
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4.2.2. Dos funcionários em regime de Exceção (temporários) 

 

Compreende-se como funcionários em regime de exceção, toda e 

qualquer pessoa que seja contratada em regime CLT ou prestador de 

serviço por intermédio de pessoa jurídica ou não, e que tenha contrato 

vigente com dará de término estabelecida, para exercer alguma atividade 

dentro ou fora da instituição. 

 

Estes funcionários em regime de exceção devem entender a 

criticidade dos riscos associados à sua condição de acesso especial e 

cumprir rigorosamente o que está previsto no termo de aceite concedido 

pela equipe de Segurança da Informação. 

 

A concessão de tais acessos pode ser revogada a qualquer tempo 

sem a necessidade de prévia comunicação ou autorização, se for verificado 

e identificado que a justificativa do motivo relacionada ao negócio não mais 

compensa o risco relacionado ao regime de exceção ou se os funcionários 

que a recebeu não estiverem cumprindo as condições determinadas no 

termo de aceite. 

4.2.3. Dos gestores 

 
Entende-se como gestores toda pessoa contratada em regime CLT 

ou prestador de serviço por intermédio de pessoa jurídica ou não, e que 
tenha contrato vigente, para exercer alguma atividade dentro ou fora da 
instituição e que tenha sob sua responsabilidade no mínimo três funcionários 
de forma direta ou indireta. 

 
Espera-se que o gestor tenha postura exemplar em relação à 

segurança da informação, servindo como modelo de conduta para os 
demais funcionários sob a sua gestão direta ou indireta.  

 
Atribuir aos funcionários, em fase de contratação e de formalização 

dos contratos individuais de trabalho (CLT), ou de prestação de serviços ou 
de parceria, a responsabilidade do cumprimento da PSI.  

 
Exigir dos funcionários a assinatura do Termo de Compromisso e 

Ciência da PSI, assumindo o dever de seguir as normas estabelecidas, bem 
como se comprometendo a manter sigilo e confidencialidade, mesmo 
quando desligado, sobre todos os ativos de informações da WIDE IT.  

 
Informar a todos os funcionários, funcionários temporários, parceiros 

ou fornecedores o local onde está disponibilizada a PSI, para que os 
mesmos possam acessar ler e entender as diretrizes de segurança da WIDE 
IT. 

Antes de conceder acesso às informações da companhia, o termo de 
compromisso e ciência da PSI e a Acordo de Confidencialidade das 
informações dos funcionários (CLT) ou temporários, prestadores de serviços 
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e parceiros cobertos por um contrato valido e vigente, devem 
obrigatoriamente seguir as normas, os processos, procedimentos, além de 
adequarem seus sistemas e recursos computacionais de forma a atender as 
diretrizes desta Política de Segurança da Informação PSI. 

4.2.4. Dos Parceiros e Fornecedores 

 
Entende-se por parceiro ou fornecedor, toda e qualquer pessoa 

jurídica ou não e que tenha contrato vigente, para exercer alguma atividade 
dentro ou fora da instituição. 

 
É de inteira responsabilidade do parceiro ou fornecedor, todo e 

qualquer dano ou prejuízo que vier a sofre ou causar para a WIDE IT, em 
decorrência da não obediência às diretrizes e normas desta PSI por parte 
de seus funcionários, estagiários, parceiros, fornecedores, prestadores de 
serviços, etc. 

4.2.5. Da equipe de Segurança da Informação 

 
Entende-se como Segurança da Informação, a equipe responsável 

por criar, e editar as políticas e padrões que apoiam a todos na proteção dos 
ativos de informação, e ela que está preparada para auxiliar na resolução 
de problemas relacionados ao tema. 

 
As responsabilidades da equipe de segurança da informação 

incluem, mas não se limitam a: 
 
 Estabelecer novas diretrizes e aprovar as políticas e 

procedimentos relacionados à Segurança da informação; 
 Revisar e atualizar as diretrizes e procedimentos relacionados à 

segurança da Informação; 
 Designar, definir ou alterar as atribuições da estrutura de 

Segurança da Informação; 
 Garantir que a segurança da informação seja parte do processo 

de planejamento; 
 Aprovar e suportar as principais iniciativas de Segurança da 

Informação para melhoria contínua das medidas de proteção 
visando minimizar os riscos identificados; 

 Direcionar os esforços e recursos propostos pela área de 
Segurança da Informação conforme a estratégia de negócios e de 
Tecnologia da Informação (TI); 

 Acompanhar indicadores de segurança e incidentes reportados 
pela área de Segurança da informação; 

 Atuar como fórum de discussão e tratar outros aspectos de 
segurança não contemplada pela Política de Segurança da 
Informação. 
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4.3. Informações Confidenciais 

 

Considera-se informações confidenciais, para os fins desta PSI, quaisquer informações 

das partes consideradas não disponível ao público ou reservadas, dados, especificações técnicas, 

desenhos, manuais, esboços, modelos, amostras, materiais promocionais, projetos, estudos, 

documentos e outros papéis de qualquer natureza, tangíveis ou em formato eletrônico, arquivos 

em quaisquer meio, programas e documentação de computador, comunicações por escrito, 

verbalmente ou de outra forma reveladas pela WIDE IT e/ou obtidas pelos parceiros ou 

fornecedores em decorrência da execução do contrato de prestação de serviços vigente. 

 
São responsáveis pela observância desta Política os diretores, empregados, agentes e 

consultores (incluindo advogados, auditores e consultores financeiros) do parceiro ou fornecedor. 

O parceiro ou fornecedor que receber as 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.  

 

Nenhuma das informações confidenciais pode ser repassada para terceiros sem 

consentimento por escrito da WIDE IT. Qualquer revelação das informações confidenciais deverá 

estar de acordo com os termos e condições estabelecidos pela WIDE IT.  

 

As informações confidenciais somente poderão ser utilizadas para fins de execução das 

atividades de trabalho. O parceiro ou fornecedor deverá resguardar as informações confidenciais 

de forma estrita, e jamais poderá revelá-las a não ser para os seus representantes legais.  

 

A parte que receber as informações será responsável por qualquer não cumprimento desta 

Política porventura cometido pelos seus representantes legais. O parceiro ou fornecedor deverá 

informar prontamente a WIDE IT sobre qualquer uso ou revelação indevida da informação ou 

qualquer outra forma que caracterize o descumprimento desta Política através do e-mail 

si@wideit.com.br.  

 

Excetuam-se da obrigação de manutenção de confidencialidade disposta nesta Política: 

 

I. O atendimento a quaisquer determinações decorrentes de lei ou emanadas do 

Poder Judiciário ou Legislativo, tribunal arbitral e de órgãos públicos 

administrativos;  

 

II. A divulgação das informações confidenciais aos agentes, representantes (incluindo, 

mas não se limitando, a advogados, auditores e consultores financeiros) e 

empregados das partes; 

 

III. As informações confidenciais que forem divulgadas após o consentimento, por 

escrito, da WIDE IT.  

 

IV. Se a qualquer uma das partes ou seus representantes legais, que detém as 

informações confidenciais, for solicitado ou requerido, oralmente ou por escrito, 

solicitações de informações de documentos, mandados de investigações civis ou 

mailto:si@wideit.com.br
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qualquer outro pedido similar, para revelar tais informações confidenciais, deverá 

notificar prontamente à outra parte para que esta tenha tempo hábil para 

verificação, inclusive, se for o caso, aplicar as ressalvas contidas nos termos desta 

Política.  

 

V. As cláusulas de ciência, responsabilidade e confidencialidade quanto à política e 

diretrizes de segurança da informação visam alertar e responsabilizar o parceiro ou 

fornecedor de que o acesso e o manuseio de informação devem se restringir ao 

exercício da função ou processo que requer essa informação, sendo proibido o uso 

para qualquer outro propósito distinto do designado. 

5. CUSTODIANTES DA INFORMAÇÃO 

5.1. Área de Tecnologia da Informação 

 

É de responsabilidade da área de Tecnologia da Informação homologar, testar, instalar, 

configurar e suportar os equipamentos, ferramentas, sistemas e programas concedidos aos 

funcionários, parceiros ou fornecedores com todos os controles necessários para cumprir os 

requisitos de segurança estabelecidos nesta Política. 

 

Os administradores e operadores dos sistemas computacionais podem, pela característica 

de seus privilégios como usuários, acessar os arquivos e dados de outros usuários. No entanto, 

isso só será permitido quando for necessário para a execução de atividades operacionais sob sua 

responsabilidade como, por exemplo, a manutenção de computadores, a realização de cópias de 

segurança, auditorias ou testes no ambiente desde que estejam devidamente documentados. 

 

Garantir segurança especial para sistemas com acesso público, fazendo guarda e análise 

das evidências que permitam a rastreabilidade para fins de auditoria ou investigação.  

 

Gerar e manter as trilhas ou evidencias para auditoria e ou investigação, com nível de 

detalhe suficiente para rastrear possíveis falhas ou fraudes. Para as trilhas ou evidencias geradas 

e/ou mantidas em meio eletrônico, implantar controles de integridade para torná-las juridicamente 

válidas como evidências ou provas em casos de fraudes ou auditorias. 

 

Proteger e testar as cópias de segurança dos programas e dados relacionados aos 

processos críticos e relevantes para o negócio da WIDE IT, a fim de garantir sua integridade.  

 

Quando ocorrer movimentação interna dos ativos de TI, garantir que as informações de um 

usuário não serão removidas de forma irrecuperável antes de disponibilizar o ativo para outro 

usuário. 

 

Atribuir cada conta ou dispositivo com acesso aos recursos computacionais, sistemas, 

bases de dados e qualquer outro ativo de informação a um responsável identificável como 

funcionário pessoa física, contratada em regime (CLT) e que tenha cargo de liderança, sendo que: 
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• os usuários (logins) individuais de funcionários serão de responsabilidade do próprio 

funcionário.  

 

• os usuários (logins) de terceiros parceiros e fornecedores serão de responsabilidade do 

gestor da área contratante. 

 

Garantir, da forma mais rápida possível, através de solicitação formal, o bloqueio dos 

acessos de funcionários por motivo de desligamento da empresa, incidente, investigação ou outra 

situação que exija medida restritiva para fins de salvaguardar os ativos da empresa.  

 

Garantir que todos os servidores, estações de trabalho e demais dispositivos com acesso 

à rede corporativa via cabo ou VPN operem de forma segura e tranquila. 

  

Monitorar o ambiente de TI, gerando indicadores e históricos de:  

 

• Uso da capacidade instalada da rede e dos equipamentos;  

• Tempo de resposta no acesso à internet e aos sistemas críticos da WIDE IT;  

• Períodos de indisponibilidade no acesso à internet e aos sistemas críticos;  

• Incidentes de segurança (vírus, trojans, furtos, acessos indevidos, e assim por diante);  

• Atividade de todos os colaboradores durante os acessos às redes externas, inclusive 

internet (por exemplo: sites visitados, e-mails recebidos/enviados, upload/download de arquivos, 

entre outros); 

5.2. Área de Segurança da Informação 

 

Cabe à Equipe de Segurança da Informação, formada por especialistas com a devida 

capacitação técnica, e responsabilidade de atuar de forma proativa nas questões de segurança 

para toda a organização, executar algumas atividades de Segurança da Informação, mas não se 

limitam a: 

 

 Monitorar as violações de segurança previstas na PSI e tomar ações corretivas para 

assegurar que não ocorram recorrências; 

 

 Orientar testes na infraestrutura de tecnologia da informação e de sistemas para 

avaliar pontos fortes e detectar possíveis vulnerabilidades e ameaças; 

 

 Revisar periodicamente as políticas e procedimentos relacionados à Segurança da 

Informação e sugerir as alterações necessárias; 

 

 Orientar o desenvolvimento, a implantação e o teste dos controles técnicos e 

processuais de segurança da informação necessário para garantir a segurança do 

ambiente de tecnologia; 

 

 Desenvolver, suportar e implementar, em parceria com a área de comunicação 

interna da WIDE IT, programas de treinamento e políticas de conscientização aos 

funcionários, fornecedores, parceiros e demais usuários autorizados sobre a PSI, a 
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informar como ela está estruturada e os conceitos necessários para se trabalhar 

dentro do ambiente corporativo da WIDE IT; 

 

 Assessorar as demais áreas da companhia no processo de classificação da 

informação; 

 

 Implementar programas regulares de avaliação de riscos nas áreas de negócio, 

auxiliando os responsáveis destas, sempre que necessário; 

 

 Fornecer orientação para a tomada de ações rápidas caso sejam detectados 

incidentes de segurança da informação; 

 

 Auxiliar áreas de desenvolvimento de sistemas durante fase de planejamento a fim 

de que estes contenham controles de segurança. 

 

6. MONITORAMENTO E AUDITORIA DO AMBIENTE 

 

Com a finalidade de garantir as normas e as diretrizes estabelecidas nesta Política de 

Segurança da Informação, a WIDE IT pode:  

 

 Implantar sistemas ou mecanismos de monitoramento nas estações de trabalho, 

servidores, correio eletrônico, modens de conexão com a internet, dispositivos 

móveis ou wireless e outros componentes da rede, pois a informação gerada por 

esses sistemas poderá ser usada para identificar usuários e respectivos acessos 

efetuados, bem como material manipulado;  

 

 Tornar públicas as informações obtidas pelos sistemas de monitoramento e 

auditoria, no caso de exigência judicial, solicitação do gerente (ou superior) ou por 

determinação da equipe de Segurança da Informação;  

 

 Realizar, a qualquer tempo, inspeção física nas máquinas de sua propriedade;  

 

 Instalar sistemas de proteção, preventivos e detectáveis, para garantir a segurança 

das informações e dos perímetros de acesso. 
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7. SEGURANÇA FÍSICA 

7.1.  Acesso Físico 

Todo o acesso ao ambiente da WIDE IT deve ser controlado e identificado, 

e cabe à administração de Pessoal (RH) o fornecimento de crachás aos 

funcionários, já os parceiros, fornecedores e visitantes cabe à portaria/segurança 

e a equipe de controles internos, identificar e controlar o acesso dessas pessoas 

dentro das dependências da empresa, fornecendo crachás com os respectivos 

acessos de acordo com a área específica ou finalidade de sua presença. 

É responsabilidade dos funcionários, parceiros, fornecedores e visitantes 

se identificarem, sempre que necessário ou quando solicitados, para a Segurança 

da WIDE IT. Apenas funcionários da WIDE IT e fornecedores devidamente 

autorizados podem permitir a entrada de visitantes, quando relevante para os 

interesses da WIDE IT, sob sua responsabilidade e acompanhados durante toda 

a sua permanência dentro das dependências da empresa. 

O crachá deve ser portado, sempre de forma visível, por todos que circulem 

nas dependências internas ou externas da WIDE IT. Em caso de extravio de 

crachá de funcionários WIDE TI o mesmo deve comunicar imediatamente à 

Administração de Pessoal (RH), já para os casos de extravio de crachás de 

parceiros, fornecedores ou visitantes é necessário comunicar imediatamente a 

portaria/segurança.  

“A responsabilidade de zelar pelo seu crachá é única e inteiramente do 

portador. ” 

A portaria/segurança deve ser informada imediatamente sobre a presença 

de qualquer pessoa não identificada, não autorizada ou de qualquer visitante não 

acompanhado dentro das dependências internas ou externas, considerando-se 

sempre as permissões de acesso específicas para as diversas dependências da 

empresa. 

Não é permitida a utilização de equipamento de gravação ou de fotografia, 

sem autorização prévia, em áreas com informações confidenciais ou em centro de 

processamento de informações. 

7.2. Zelo com as Informações 

 

Nenhum colaborador deve deixar sobre a mesa de trabalho, dentro de 

gaveteiros ou armários sem chave, impressoras/aparelhos de fax, informações 

confidenciais ou reservadas. 

Ao ausentar-se de sua estação, mesmo que por períodos curtos o 

colaborador de bloquear a mesma. 
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7.2.1. Computação Móvel 

 

Com o objetivo de facilitar a mobilidade e o fluxo de informação entre seus 

funcionários parceiros e fornecedores a WIDE IT, permite que eles usem 

equipamentos portáteis. Quando se descreve “dispositivo móvel” entende-se 

qualquer equipamento eletrônico com atribuições de mobilidade de propriedade da 

instituição, ou aprovado e permitido por sua Gerência de TI, como: notebooks, 

smartphones e pen-drives. 

Essa norma visa estabelecer critérios de manuseio, prevenção e 

responsabilidade sobre o uso de dispositivos móveis e deverá ser aplicada a todos 

os funcionários, parceiros e fornecedores que utilizem tais equipamentos. 

Essa norma visa estabelecer critérios de manuseio, prevenção e 

responsabilidade sobre o uso de dispositivos móveis e deverá ser aplicada a todos 

os funcionários, parceiros e fornecedores que utilizem tais equipamentos. 

A WIDE IT na qualidade de proprietária dos equipamentos fornecidos 

reserva-se o direito de inspecioná-los a qualquer tempo, caso seja necessário 

realizar uma manutenção de segurança.  

O funcionário, parceiro ou fornecedor assume o compromisso de não 

utilizar, revelar ou divulgar a terceiros, de modo algum, direta ou indiretamente, em 

proveito próprio ou de terceiros, qualquer informação, confidencial ou não, que 

tenha ou venha a ter conhecimento em razão de suas funções na WIDE IT, mesmo 

depois de terminado o vínculo contratual mantido com a empresa. Todo colaborador 

deverá realizar periodicamente cópia de segurança (backup) dos dados de seu 

dispositivo móvel. Deverá, também, manter estes backups separados de seu 

dispositivo móvel, ou seja, não carregá-los juntos. O suporte técnico aos 

dispositivos móveis de propriedade da WIDE IT e aos seus usuários deverá seguir 

o mesmo fluxo de suporte contratado pela empresa, ou seja, é obrigatório acionar 

a equipe de suporte técnico de TI. 

Todo funcionário, parceiro ou fornecedor deverá utilizar senhas de 

bloqueio automático para seu dispositivo móvel. Não será permitida, em nenhuma 

hipótese, a alteração da configuração dos sistemas operacionais dos 

equipamentos, em especial os referentes à segurança e à geração de logs, sem a 

devida comunicação e a autorização da área responsável e sem a condução, auxílio 

ou presença de um técnico de suporte de TI. 

O funcionário, parceiro ou fornecedor deverá responsabilizar-se em não 

manter ou utilizar quaisquer programas e/ou aplicativos que não tenham sido 

instalados ou autorizados por um técnico de suporte de TI da WIDE IT. 

A reprodução não autorizada dos softwares instalados nos dispositivos 

móveis fornecidos pela instituição constituirá uso indevido do equipamento e 

infração legal aos direitos autorais do fabricante.  
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É permitido o uso de rede banda larga de locais conhecidos pelo 

funcionário, parceiro ou fornecedor como: 

 Sua Residência; 

 Hotéis;  

 Bibliotecas; 

 Shoppings. 

 

É responsabilidade do funcionário, parceiro ou fornecedor, no caso de furto 

ou roubo de um dispositivo móvel fornecido pela WIDE IT, notificar imediatamente 

seu gestor direto e a Gerência de TI. 

 

Também deverá procurar a ajuda das autoridades policiais registrando, 

assim que possível, um boletim de ocorrência (BO).  

 

O funcionário, parceiro ou fornecedor deverá estar ciente de que o uso 

indevido do dispositivo móvel caracterizará a assunção de todos os riscos da sua 

má utilização, sendo o único responsável por quaisquer danos, diretos ou indiretos, 

presentes ou futuros, que venha causar a WIDE IT e/ou a terceiros.  

 

O funcionário, parceiro ou fornecedor que deseje utilizar equipamentos 

portáteis particulares ou adquirir acessórios e posteriormente conectá-los à rede da 

WIDE IT deverá submeter previamente tais equipamentos ao processo de 

autorização da Gerência de TI e Segurança da Informação. 

 

Equipamentos portáteis, como smartphones, palmtops, pen drives e 

players de qualquer espécie, quando não fornecidos ao colaborador pela empresa, 

não serão validados para uso e conexão em sua rede corporativa 

8. AMBIENTE COMPUTACIONAL 

8.1. Conexões de Rede 

O acesso à rede corporativa e/ou recursos computacionais da WIDE TI 

somente pode ser realizada por parceiros, fornecedores ou acionistas, quando 

relevantes aos interesses da empresa e devidamente autorizados. 

Acessos remotos a rede corporativa através de VPN, devem ser 

previamente autorizados pela equipe de Segurança da Informação e diretoria de TI, 

sendo estes apenas para atividades relevantes para o negócio da empresa e 

utilizando computador disponibilizado pela WIDE IT e adequado aos requisitos de 

segurança. 
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É permitida a conexão de prestadores de serviço ou parceiros na rede 

corporativa da empresa, tanto no modo local quanto no modo remoto, desde que 

sejam respeitados e garantidos os requisitos de segurança, os quais são avaliados 

pela área de Segurança da Informação. 

Computadores não pertencentes à WIDE IT somente poderão ser 

conectados à rede corporativa, seja no modo local ou remoto, após autorização da 

equipe de segurança da informação e adequação dos equipamentos às políticas e 

configurações de segurança da WIDE IT. 

A WIDE IT se reserva o direito de auditar, remotamente ou localmente, os 

equipamentos conectados à rede corporativa, visando garantir a segurança do 

ambiente computacional. 

É expressamente proibido utilizar qualquer tipo de conexão remota 

(telefônica, cabo, rede wireless, etc.) nos equipamentos que estejam ao mesmo 

tempo conectados nas redes locais da empresa. 

8.2. Senhas 

É de total responsabilidade do usuário (funcionário, parceiro ou fornecedor) 

autorizado qualquer que seja a ação executada com o seu usuário/senha 

(login/password), que é único e acompanhado de senha exclusiva para 

identificação/autenticação individual no acesso à informação e aos recursos de 

tecnologia. 

Os usuários devem: 

 Manter a confidencialidade;  
 Memoriza a senha, e nunca armazenar a senha em arquivos de 

computador e tampouco escrevê-la em papéis ou outras mídias; 
 Alterar a senha sempre que existir qualquer suspeita do 

comprometimento dela; 
 Selecionar senhas de qualidade, que sejam de difícil adivinhação;  
 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) 

Constitui-se grave violação da Política de Segurança da Informação, o 
compartilhamento das suas identificações usuário/senha (login/password), pois a 
senha é pessoal e intransferível. 

 
O usuário autorizado não deve nunca utilizar senhas fracas, como por 

exemplo, aquelas baseadas em nomes próprios ou dadas pessoais tais como 
nome, data de nascimento, RG, CPF, etc. 
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8.3. Alterações das configurações computacionais 

 
Nenhum funcionário, colaborador ou fornecedor, pode realizar alterações 

ou instalações nas configurações dos recursos computacionais da WIDE IT. Toda 
e qualquer alteração deve ser conduzida pelos representantes autorizados da 
equipe de suporte de TI. 

8.4. Internet 

 
Por ser considerada uma ferramenta de trabalho, não é permitido seu uso 

para acesso a sites de conteúdo considerados impróprios ou fora dos padrões 
adotados pela empresa, ou seja, conteúdos que não estejam em conformidade com 
as normas legais, a moral, a integridade e os bons costumes, tais como os relativos 
à: pornografia, pedofilia, obscenidades, discriminação racial, política ou religiosa, 
terrorismo, etc. 

 
Adicionalmente, a WIDE IT proíbe acesso a sites que possibilitem jogos, 

salas de bate papo, cópias de músicas e filmes. Sendo, porém, permitido ao 
colaborador e demais usuários autorizados a utilização da 

 
Internet como um recurso pessoal, desde que não interfira na execução de 

suas atividades profissionais e em observância às normas da Política de 
Segurança da Informação. 

 
Todas as regras atuais da WIDE IT visam basicamente o desenvolvimento 

de um comportamento eminentemente ético e profissional para o uso da internet. 
Embora a conexão direta e permanente da rede corporativa da empresa com a 
internet ofereça um grande potencial de benefícios, ela abre a porta para riscos 
significativos para os ativos de informação.  

 
Além disso todos os funcionários devem estar cientes que qualquer 

informação que é acessada, transmitida, recebida ou produzida na internet está 
sujeita a divulgação e auditoria. Portanto, a WIDE IT, em total conformidade legal, 
reserva-se o direito de monitorar e registrar todos os acessos a ela, sem a 
necessidade de aviso prévio ou autorização. 

 
Os recursos do ambiente computacional, e os serviços fornecidos para o 

acesso à internet são de propriedade da WIDE IT, que pode analisar e, se 
necessário, bloquear qualquer arquivo, site, correio eletrônico, domínio ou 
aplicação armazenados na rede/internet, estejam eles em disco local, na estação 
ou em áreas privadas da rede, visando assegurar o cumprimento de sua Política de 
Segurança da Informação.  

 
Toda tentativa de alteração dos parâmetros de segurança, por qualquer 

funcionário, sem o devido credenciamento e a autorização para tal, será julgada 
como conduta inadequada e os riscos relacionados serão informados ao 
colaborador e ao respectivo gestor.  
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O uso de qualquer recurso para atividades ilícitas poderá acarretar as 
ações administrativas e as penalidades decorrentes de processos civil e criminal, 
sendo que nesses casos a empresa cooperará ativamente com as autoridades 
competentes. 

 
Como é do interesse da WIDE IT que seus colaboradores estejam bem 

informados, o uso de sites de notícias ou de serviços, por exemplo, é aceitável, 
desde que não comprometa a banda da rede em horários estritamente comerciais, 
não perturbe o bom andamento dos trabalhos nem implique conflitos de interesse 
com os seus objetivos de negócio.  

 
Somente os colaboradores que estão devidamente autorizados a falar em 

nome da WIDE IT para os meios de comunicação poderão manifestar-se, seja por 
e-mail, entrevista on-line, “podcast”, seja por documento físico, entre outros. 

Apenas os colaboradores autorizados pela instituição poderão copiar, 
captar, imprimir ou enviar imagens da tela para terceiros, devendo atender à norma 
interna de uso de imagens, à Lei de Direitos Autorais, à proteção da imagem 
garantida pela Constituição Federal e demais dispositivos legais.  

 
É proibida a divulgação e/ou o compartilhamento indevido de informações 

da área administrativa em listas de discussão, sites ou comunidades de 
relacionamento, salas de bate-papo ou chat, comunicadores instantâneos ou 
qualquer outra tecnologia correlata que venha surgir na internet.  

 
Os colaboradores com acesso à internet poderão fazer o download (baixa) 

somente de programas ligados diretamente às suas atividades na WIDE IT e 
deverão providenciar o que for necessário para regularizar a licença e o registro 
desses programas, desde que autorizados pelas equipes de Certificação e 
Homologação e Segurança da Informação.  

 
O uso, a instalação, a cópia ou a distribuição não autorizada de softwares 

que tenham direitos autorais, marca registrada ou patente na internet são 
expressamente proibidos. Qualquer software não autorizado baixado será excluído 
pela equipe de Tecnologia da Informação.  

 
Os colaboradores não poderão em hipótese alguma utilizar os recursos da 

WIDE IT para fazer o download ou distribuição de software ou dados pirateados, 
atividade considerada delituosa de acordo com a legislação nacional.  

 
O download e a utilização de programas de entretenimento, jogos ou 

músicas (em qualquer formato) poderão ser realizados por usuários que tenham 
atividades profissionais relacionadas a essas categorias. Para tal, grupos de 
segurança, cujos integrantes deverão ser definidos pelos respectivos gestores, 
precisam ser criados a fim de viabilizar esse acesso especial.  

 
Mediante solicitação e aprovação da área técnica responsável, o uso de 

jogos será passível de concessão, em regime de exceção, quando eles tiverem 
natureza intrínseca às atividades de cursos relacionados ao desenvolvimento de 
jogos. 
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Como regra geral, materiais de cunho sexual, obsceno ou pedófilo que vão 
em desencontro aos princípios da moral e dos bons costumes não poderão ser 
expostos, armazenados, distribuídos, editados, impressos ou gravados por meio de 
qualquer recurso computacional da WIDE IT.  

 
Colaboradores com acesso à internet não poderão efetuar upload (subida) 

de qualquer software licenciado a WIDE IT ou de dados de sua propriedade aos 
seus parceiros e clientes, sem expressa autorização do responsável pelo software 
ou pelos dados. 

 
Os colaboradores não poderão utilizar os recursos computacionais da 

WIDE IT para deliberadamente propagar qualquer tipo de vírus, worm, cavalo de 
troia, spam, assédio, perturbação ou programas de controle de outros 
computadores.  

 
O acesso a softwares peer-to-peer (Kazaa, BitTorrent e afins) não serão 

permitidos.  
 
Já os serviços de streaming (rádios on-line, canais de broadcast e afins) 

serão permitidos a grupos específicos. 
 
Porém, os serviços de comunicação instantânea (MSN, ICQ, GTalk e afins) 

serão inicialmente disponibilizados aos usuários e poderão ser bloqueados caso o 
gestor requisite formalmente à equipe de Tecnologia da Informação. 

 
Não é permitido de forma alguma o acesso a sites de proxy ou proxy 

anônimos viabilizando acesso a sites externos que por algum motivo são 
bloqueados internamente. 

8.5. Redes Sociais 

 
Nas Redes Sociais, a diferença entre o que é público e privado, pessoal e 

profissional é muito importante. 
 
Ao utilizar ferramentas de rede sociais (Facebook, Google+, Instagram, 

entre outros) é importante atentar-se para que todo o conteúdo que seja associado 
ao colaborador ou parceiro seja consistente com os valores da empresa. 

 
Ao encontrar comentário, ofensa ou elogio relacionado à WIDE IT, e 

julgando necessário um posicionamento oficial da empresa, o colaborador ou 
parceiro da WIDE IT deve acionar imediatamente o departamento responsável pela 
administração dos perfis da WIDE IT em redes sociais, ou enviar um e-mail com o 
link da página para o endereço redessociais@wideit.com.br. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:redessociais@wideit.com.br
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Recomendações para o uso de redes sociais: 
 

 Tenha cuidado ao publicar informações como vídeo e imagens nas 
redes sociais, pois materiais internos da WIDE IT requerem 
aprovação previa da diretoria; 

 
 Nunca publique endereços, dados financeiros ou números de 

documentos em perfis de redes sociais; 
 

 Nunca utilize o e-mail profissional para cadastro em redes sociais, 
use sempre um e-mail pessoal; 

 

 Não permita que outras pessoas acessem seu perfil; 
  

 Não clique em links desconhecidos; 
 

 Cuidado ao publicar informações sobre outras pessoas, sem o 
consentimento dela você pode cometer ofensa criminal; 

 
 Leia sempre as políticas de utilização das redes sociais; 

8.6. Proteção contra Softwares Maliciosos (Vírus, Cavalo de Tróia, etc). 

 
Todo computador conectado à rede corporativa da WIDE IT, de forma local 

ou remota, deve ter obrigatoriamente instalado, atualizado e ativado um software 
de proteção contra vírus designado pela área de Segurança da Informação, sua 
desativação é proibida a todos colaboradores, prestadores de serviço e demais 
usuários autorizados. 

 
Ao ter conhecimento de computador fora de conformidade com os padrões 

da empresa ou apresentando comportamento suspeito, cabe ao funcionário, 
parceiro ou fornecedor comunicar a equipe de suporte técnico de TI. 

8.7. Cópia de Segurança (Backup) 

 
É de responsabilidade dos funcionários de TI realizarem regularmente o 

backup de informações mantidas nos servidores da companhia dentro de nosso 
ambiente computacional. 

 
Todos os backups devem ser realizados por sistemas de agendamento 

automatizado para que sejam preferencialmente executados fora do horário 
comercial, nas chamadas “janelas de backup” – períodos em que não há nenhum 
ou pouco acesso de usuários ou processos automatizados aos sistemas de 
informática e ou tecnologia da informação.  

 
Os funcionários responsáveis pela gestão dos sistemas de backup deverão 

realizar pesquisas frequentes para identificar atualizações de correção, novas 
versões do produto, ciclo de vida (quando o software não terá mais garantia do 
fabricante), sugestões de melhorias, entre outros.  
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As mídias de backup (como DAT, DLT, LTO, DVD, CD e outros) devem ser 
acondicionadas em local seco, climatizado, seguro (de preferência em cofres corta-
fogo segundo as normas da ABNT) e distantes o máximo possível do Datacenter. 

 
As fitas de backup devem ser devidamente identificadas, inclusive quando 

for necessário efetuar alterações de nome, e de preferência com etiquetas não 
manuscritas, dando uma conotação mais organizada e profissional.  

 
O tempo de vida e uso das mídias de backup deve ser monitorado e 

controlado pelos responsáveis, com o objetivo de excluir mídias que possam 
apresentar riscos de gravação ou de restauração decorrentes do uso prolongado, 
além do prazo recomendado pelo fabricante.  

 
É necessária a previsão, em orçamento anual, da renovação das mídias 

em razão de seu desgaste natural, bem como deverá ser mantido um estoque 
constante das mídias para qualquer uso emergencial.  

 
Mídias que apresentam erros devem primeiramente ser formatadas e 

testadas. Caso o erro persista, deverão ser inutilizadas.  
 
Nos drivers internos, não se deve de forma alguma armazenar informações 

relevantes a companhia ou mesmo arquivos de conteúdo impróprio. 
 

9. TROCA DE INFORMAÇÕES 

9.1. Correio Eletrônico 

 
O uso do correio eletrônico da WIDE IT é para fins corporativos e 

relacionados às atividades profissionais de cada colaborador dentro da companhia, 
por isso é de extrema importância que todos os funcionários, parceiros e 
fornecedores da WIDE IT estejam cientes das atividades permitidas e proibidas 
quanto ao uso do correio eletrônico corporativo.  

 
Adicionalmente, a WIDE TI proíbe mensagens contendo campanhas 

políticas, religiosas, vendas de produtos, correntes, boatos, jogos, músicas, filmes. 
Sendo, porém, permitido ao colaborador a utilização do correio eletrônico como um 
recurso pessoal, desde que não interfira na execução de suas atividades 
profissionais e em observância às normas da Política de Segurança da 
Informação, e estando-se ciente de que o endereço de correio eletrônico oficial da 
empresa (@wideit.com.br), assim como as caixas postais a ele associadas, são 
de propriedade da WIDE IT, que poderá monitorar seu uso a qualquer momento. 

  
As mensagens de correio eletrônico sempre deverão incluir assinatura com 

o seguinte formato:  
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 Logotipo da empresa; 
 Nome do colaborador; 
 Gerência ou departamento; 
 Telefone (s); 
 Correio eletrônico; 
 Website. 

 
 

Acrescentamos ainda que é proibido aos colaboradores o uso do correio 
eletrônico da WIDE IT nos seguintes quesitos: 
 
Enviar mensagens não solicitadas para múltiplos destinatários, exceto se 
relacionadas a uso legítimo da instituição;  
 
 Enviar mensagem por correio eletrônico pelo endereço de seu 
departamento ou usando o nome de usuário de outra pessoa ou endereço 
de correio eletrônico que não esteja autorizado a utilizar;  
 
 Enviar qualquer mensagem por meios eletrônicos que torne seu 
remetente e/ou a WIDE IT ou suas unidades vulneráveis a ações civis ou 
criminais;  
 
 Divulgar informações não autorizadas ou imagens de tela, sistemas, 
documentos e afins sem autorização expressa e formal concedida pelo 
proprietário desse ativo de informação ou pela administração executiva da 
WIDE IT;  
 
 Falsificar informações de endereçamento, adulterar cabeçalhos para 
esconder a identidade de remetentes e/ou destinatários, com o objetivo de 
evitar as punições previstas;  
 
 Apagar mensagens pertinentes de correio eletrônico quando 
qualquer uma das unidades WIDE IT estiver sujeita a algum tipo de 
investigação; 
 
Produzir, transmitir ou divulgar mensagem que:  
 

 Contenha qualquer ato ou forneça orientação que conflite ou 
contrarie os interesses da WIDE IT; 

 
 Contenha ameaças eletrônicas, como: spam, mail bombing, 

vírus de computador;  
 

 Contenha arquivos com código executável (.exe,.com,.bat, 
.pif,.js,.vbs,.hta,.src,.cpl,.reg,.dll,.inf) ou qualquer outra 
extensão que represente um risco à segurança;  

 
 Vise obter acesso não autorizado a outro computador, 

servidor ou rede;  
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 Vise interromper um serviço, servidores ou rede de 
computadores por meio de qualquer método ilícito ou não 
autorizado;  

 
 Vise burlar qualquer sistema de segurança;  

 
 Vise vigiar secretamente ou assediar outro usuário;  

 
 Vise acessar informações confidenciais sem explícita 

autorização do proprietário; 
 

 Vise acessar indevidamente informações que possam 
causar prejuízos a qualquer pessoa; 

 Inclua imagens criptografadas ou de qualquer forma 
mascaradas;  

 
 Contenha anexo (s) superior (es) a 4 MB para envio (interno 

e internet) e 4 MB para recebimento (internet); 
 

 Tenha conteúdo considerado impróprio, obsceno ou ilegal;  
 

 Seja de caráter calunioso, difamatório, degradante, infame, 
ofensivo, violento, ameaçador, pornográfico entre outros;  

 
 Contenha perseguição preconceituosa baseada em sexo, 

raça, incapacidade física ou mental ou outras situações 
protegidas;  

 
 Tenha fins políticos locais ou do país (propaganda política);  

 
 Inclua material protegido por direitos autorais sem a 

permissão do detentor dos direitos. 
 

10. DATA CENTER 

 

O acesso ao ambiente do Datacenter somente deverá ser feito por pessoas autorizadas e 

através de sistema de identificação. Por exemplo: biometria, cartão magnético entre outros. 

 

Todo acesso ao Datacenter, pelo sistema de autenticação deverá ser registrado (usuário, 

data e hora), tanto de entrada como de saída, mediante software próprio. Deverá ser executada 

semanalmente uma auditoria nos acessos ao Datacenter por meio do relatório do sistema de 

registro.  

 

O usuário "administrador" do sistema de autenticação ficará de posse e equipe de 

segurança da Informação e da Gerência de TI. 

 

A lista de funções e/ou cargos com direito de acesso ao Datacenter deverá ser 

constantemente atualizada e salva no diretório específico de rede.  
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Nas localidades em que não existam funcionários da área de tecnologia da informação, 

pessoas de outros departamentos deverão ser cadastradas no sistema de acesso para que 

possam exercer as atividades operacionais dentro do Datacenter, como: 

 

 Troca de fitas de backup; 

 Suporte em eventuais problemas. 

O acesso de visitantes ou terceiros somente poderá ser realizado com acompanhamento 

de um funcionário autorizado, que deverá preencher a solicitação de acesso bem como assinar o 

Termo de Responsabilidade.  

O acesso ao Datacenter, por meio de chave, apenas poderá ocorrer em situações de 

emergência, quando a segurança física do Datacenter for comprometida, como por incêndio, 

inundação, abalo da estrutura predial ou quando o sistema de autenticação não estiver 

funcionando. 

Caso haja necessidade do acesso não emergencial, a área requisitante deve solicitar 

autorização com antecedência a equipe de Segurança da Informação ou a Gerencia de TI, que irá 

designar um funcionário responsável para acompanhar a entrada ao Datacenter. 

Deverão existir duas cópias de chaves da porta do Datacenter. Uma das cópias ficará de 

posse do Coordenador de Segurança da Informação, a outra, de posse do coordenador de 

infraestrutura pertencente a gerencia de TI.  

O Datacenter deverá ser mantido limpo e organizado, qualquer procedimento que gere lixo 

ou sujeira nesse ambiente somente poderá ser realizado com a colaboração do Departamento de 

Serviços Gerais. 

Não é permitida a entrada de nenhum tipo de alimento, bebida, produto fumígeno ou 

inflamável. A entrada ou retirada de quaisquer equipamentos do Datacenter somente se dará com 

o preenchimento da solicitação de liberação pelo funcionário solicitante e a autorização formal 

desse instrumento por um dos coordenadores responsáveis do Datacenter.  

No caso de desligamento de funcionários, parceiros ou fornecedores que possuam acesso 

ao Datacenter, imediatamente deverá ser providenciada a sua exclusão do sistema de 

autenticação e da lista de pessoas autorizadas. 

11. CONTROLE DE ACESSO LÓGICO 

 

O funcionário, parceiro ou fornecedor e todos os demais usuários autorizados devem ter 

acesso somente às informações e recursos que forem necessários para a realização de suas 

atividades devendo ser respeitada a segregação de funções.  

Constitui-se grave violação da Política de Segurança da Informação tentar acessar 

qualquer serviço de TI ou informação sem a devida autorização, tentar burlar as restrições de 

segurança, tentar prejudicar serviço de informação, interceptar comunicação de forma não 

autorizada ou utilizar os recursos de TI da WIDE IT para atividade maliciosa. 
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Todo sistema deve possuir controle de acesso de modo a assegurar o uso apenas por 

usuário autorizado, e sistemas críticos devem permitir o registro de trilhas de auditoria (logs) que 

possibilitem o monitoramento das atividades executadas. 

O cadastramento dos funcionários ou parceiros ou fornecedores para acesso aos recursos 

computacionais, sejam eles sistêmicos ou de hardware, deve ser solicitado seguindo o respectivo 

procedimento de solicitação ou requisição de acesso. 

As movimentações de funcionários (transferência, promoção e demissão) devem ser 

comunicadas pela Administração de Pessoal (RH), de forma imediata, para a área de Segurança 

da Informação, através do e-mail si@wideit.com.br, que providenciará as revogações necessárias 

no ambiente computacional.  

Cabe ao gestor de funcionário garantir que a Administração de Pessoal tenha 

conhecimento destas movimentações. 

Cabe aos gestores de contratos com parceiros ou fornecedores, solicitar permissões, 

renovações e cancelamento de acessos decorrentes destes contratos. Não ocorrendo a 

renovação, o acesso destes usuários será bloqueado. 

Em caso de desligamento, o Gestor deverá informar, imediatamente, a cessação do serviço 

e solicitar a revogação dos acessos do prestador, através do e-mail si@wideit.com.br. 

As permissões de acesso (login ou conta), concedidas pela WIDE IT são únicas e 

intransferíveis. 

É de responsabilidade do usuário qualquer ação executada através de sua conta de acesso 

em qualquer um dos sistemas computacionais do ambiente da WIDE IT. 

12. CONFORMIDADE 

 

A WIDE IT, e seus funcionários, parceiros, fornecedores e demais usuários autorizados 

devem submeter-se não somente às Diretrizes Organizacionais e à Política de Segurança da 

Informação, mas também a qualquer lei, estatuto, regulamento ou contrato aos quais a 

organização esteja sujeita. 

Devem ser disponibilizados recursos e informações que permitam a realização periódica 

de auditorias. 

 

 

 

mailto:si@wideit.com.br
mailto:si@wideit.com.br
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13. VIOLAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA 

 

As violações a esta Política estão sujeitas às sanções disciplinares, observadas a natureza 

e a gravidade da infração, sendo passíveis de punições, na forma abaixo, e em conformidade com 

a legislação trabalhista, sem prejuízo de outras sanções penais e civis. 

Ao identificar-se ou suspeitar-se de possível violação da Política de Segurança da 

Informação deve ser buscada orientação com Gestor da área que juntamente com a Equipe de 

Segurança da Informação, apurará os fatos. 

Os funcionários, parceiros, fornecedores e demais usuários autorizados devem notificar 

imediatamente, para o Gestor da área, ou contrato, e para a área de Segurança da Informação 

através do e-mail si@wideit.com.br, quaisquer fragilidades, ameaças ou incidentes ocorridos ou 

suspeitos, na segurança de sistemas, em controles ou serviços. 

Não é permitido, sob nenhuma circunstância, tentar averiguar uma falha de segurança ou 

uma atividade suspeita, pois a investigação de uma fragilidade pode ser interpretada como uso 

impróprio do sistema ou da informação, estando tais averiguações restritas a Equipe de Segurança 

da Informação. 

Para os colaboradores as faltas referentes a presente Política de Segurança da Informação 

serão classificadas em conformidade com as categorias abaixo discriminadas, as quais, por sua 

vez, preveem suas respectivas sanções disciplinares, em conformidade como o que segue: 

 

FALTA SANÇÃO 

Leve:  Aviso, via e-mail, para o colaborador com cópia para o gestor, não sendo 
a falta registrada na pasta funcional do mesmo. Duas faltas leves, referentes à mesma 
matéria, constituem uma falta média. 

 
Média: Notificação formal da área de Segurança da Informação ao Gestor através 

de advertência escrita, sendo a ocorrência registrada na pasta funcional do colaborador. 
Duas faltas médias, referentes à mesma matéria, constituem uma falta grave. 

 
Grave: Notificação formal da área de Segurança da Informação ao Gestor através 

de advertência escrita, sendo a ocorrência registrada na pasta funcional do colaborador. 

Falta passível de demissão e ação judicial penal/cível cabível. 
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14. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

A Segurança da Informação é um fator crítico para a continuidade do negócio, e o sucesso 

desta Política de Segurança da Informação está intimamente relacionado ao compromisso de 

todos os funcionários, parceiros e fornecedores em realizar suas atividades do cotidiano conforme 

as diretrizes estabelecidas. 

Esta Política de Segurança da Informação estará constantemente disponível na nossa 

intranet, para consultas a qualquer momento. O Coordenador de Segurança da Informação estará 

à disposição para o esclarecimento de dúvidas, quando necessário. 
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