
 Revisão: 02                                            
Data: 10/06/22 
Página 1 de 16 

ELABORADO POR APROVADO POR 

UNIDADE COLABORADOR RUBRICA UNIDADE COLABORADOR RUBRICA 

DIR Comitê de Ética  DIR Alfredo Couto  

 

 

 

 

 

 

 

 

PSI - POLÍTICA 

SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO 
PRODUS 

 

 

 
 

 

 

 



 Revisão: 02                                            
Data: 10/06/22 
Página 2 de 16 

ELABORADO POR APROVADO POR 

UNIDADE COLABORADOR RUBRICA UNIDADE COLABORADOR RUBRICA 

DIR Comitê de Ética  DIR Alfredo Couto  

 

 

1. SUMÁRIO 

2. OBJETIVO ............................................................................................................................... 3 

3. ESCOPO DE APLICAÇÃO ......................................................................................................... 3 

4. PRINCÍPIOS DA POLÍTICA ....................................................................................................... 3 

5. COMUNICAÇÃO DA POLÍTICA ................................................................................................ 4 

6. RESPONSABILIDADES ............................................................................................................. 4 

7. CONTROLES DE SEGURANÇA ................................................................................................. 5 

8. INCIDENTES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO .................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Revisão: 02                                            
Data: 10/06/22 
Página 3 de 16 

ELABORADO POR APROVADO POR 

UNIDADE COLABORADOR RUBRICA UNIDADE COLABORADOR RUBRICA 

DIR Comitê de Ética  DIR Alfredo Couto  

 

 

2. OBJETIVO 

 

O objetivo da Política de Segurança da Informação é promover e divulgar as diretrizes 

e controles que devem ser estabelecidas e seguidas no intuito de proteger e preservar 

as informações corporativas a nível de confidencialidade, integridade, disponibilidade e 

privacidade alinhando-as  à regulamentos, leis, normas nacionais e internacionais 

constituindo-se em uma normativa da organização formalizando seu compromisso com 

a segurança de informações e dados sensíveis do negócio e expandindo sua exigência 

de cumprimento a todos os seus colaboradores, além de, clientes (que atuem como 

fornecedor), parceiros, fornecedores e prestadores de serviços que atuem em nome da 

Produs. 

 

3. ESCOPO DE APLICAÇÃO 

 

A Política de Segurança da Informação deve ser seguida primordialmente pelos 

colaboradores da organização além das demais partes interessadas como os clientes 

(que atuem como fornecedor), parceiros, fornecedores e prestadores de serviços, 

atuando em nome da Produs, os mantendo cientes e atualizados quanto aos controles 

de segurança implementados pela organização. 

 

4. PRINCÍPIOS DA POLÍTICA 

 

A PSI estabelece os seguintes princípios orientadores: 

1 – Toda e qualquer informação gerada ou recebida através dos processos de trabalhos 

pertencem única e exclusivamente à organização. 

2 – Todos os colaboradores e prestadores de serviços interno contratados deverão 

firmar o acordo de confidencialidade a fim de manter preservada as informações 

geradas durante os processos de trabalho.  

3 – Todos os recursos disponíveis na empresa como equipamentos, informações e 

sistemas deverão ser utilizados única e exclusivamente para a realização das atividades 

profissionais. 

4 – Os cuidados com as informações corporativas é um dever de todos.  
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5.  COMUNICAÇÃO DA POLÍTICA 

A Política de Segurança da Informação está divulgada nos seguintes meios: 

• Site Institucional: www.produs.com.br 

• Intranet Corporativa: intranet.produs.com.br 

• Diretório na rede interna: \ISO Gestão Integrada\Gerenciamento de Serviços 

de TI\Política\Política de Segurança da Informação 

 

6.  RESPONSABILIDADES 

 

6.1. Gestores das áreas 

Responsáveis por zelar pela segurança das informações manuseadas pelas suas 

equipes nos seus processos de trabalho. Os gestores devem servir de exemplo quanto 

a aderência, seguimento, multiplicação dos controles de segurança da informação 

estabelecidas na PSI e incentivo no processo de melhoria contínua sobre a segurança 

da informação. Cabe aos gestores a divulgação da PSI para fornecedores, 

colaboradores recém-admitidos assim como manter suas equipes atualizadas sobre os 

aspectos e controles de segurança a fim de promover a consciência da proteção das 

informações. 

 

6.2. Colaboradores 

São as pessoas que formam as equipes envolvidas nos processos de trabalho e que 

manuseiam diariamente as informações da empresa. Os colaboradores podem fazer 

parte do quadro de efetivos, temporários ou prestadores de serviços, devendo estar 

cientes e comprometidos no seguimento das diretrizes da PSI.  

 

6.3. Equipe Técnica 

É a equipe formada por técnicos e analistas de TI envolvidos nos processos de suporte, 

gestão de infraestrutura e segurança da informação. São os responsáveis por 

estabelecer, manter, revisar e homologar os controles para a segurança das 

informações corporativas implementados no ambiente interno da empresa. Cabe a 

equipe técnica promover a conscientização dos demais colaboradores quanto a 

importância do seguimento da PSI e seu papel na preservação dos dados assim como 

multiplicar o conhecimento técnico às demais áreas e agir como fiscalizadores do 

cumprimento dos controles internos a fim de manter a conformidade com a PSI. 
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6.4. Clientes, fornecedores e parceiros 

As partes interessadas externas como clientes (atuando como fornecedor), 

fornecedores e parceiros são responsáveis em se manter comprometidos com a 

segurança sobre as informações geradas, tratadas e manuseadas dentro dos seus 

escopos de atuação e relacionamento com a organização. A Política de Segurança da 

Informação estabelecida e seguida pela Produs nos seus processos de negócios deve 

estar disponível no site institucional aos clientes, fornecedores e parceiros, para ciência, 

de modo que não haja alegação de desconhecimento e/ou isenção de culpa em eventos 

de violação de segurança que porventura os afetem.  

 

6.5. Comitê de Segurança da Informação - CSI 

O Comitê de segurança da informação - CSI é o responsável por analisar os incidentes 

de segurança da informação identificados e reportados a fim de chegar a sua causa raiz 

e promover soluções para eliminar ou minimizar a probabilidade de nova ocorrência. 

O CSI deve ser convocado sempre na ocorrência de um incidente de segurança que 

possa ter comprometido algum aspecto de confidencialidade, disponibilidade e/ou 

integridade de informações corporativas. O CSI tem a sua composição fixa formada pela 

gestão da qualidade e gestão técnica e pode ser complementado pelo(s) gestor(es) 

da(s) área(s) envolvida(s), o(s) autor(es) envolvidos assim como mais recursos técnicos 

internos ou externos como analistas, especialistas e consultores.  

 

7. CONTROLES DE SEGURANÇA 

7.1. Acesso físico 

O acesso físico as áreas internas da organização estão disponíveis de segunda a sexta-

feira e em dias excepcionais como sábados e domingos quando previamente 

autorizado, para situações pontuais como manutenções técnicas ou civis, treinamentos, 

entre outros. 

O acesso às instalações internas da organização é feito por colaboradores e visitantes 

(clientes, parceiros, fornecedores, etc.) e baseia-se conforme abaixo: 

Colaboradores: Acessam o ambiente interno da empresa a partir do controle de 

biometria individual previamente cadastrada. Sua circulação nas áreas internas não 

necessita de controles de acesso adicionais. 

Visitantes: Os visitantes acessam o ambiente interno a partir da sua prévia identificação 

devendo estar acompanhados durante a circulação nas áreas internas da organização. 

 

7.2. Estações de trabalho e Servidores 

Entre os equipamentos que compõem a rede interna da empresa, estão as estações de 

trabalho utilizadas pelos colaboradores nas suas atividades diárias e os servidores 

responsáveis pela hospedagem dos serviços essenciais a organização. 
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A equipe técnica é responsável pela gestão dos servidores e estações de trabalho, 

estabelecendo, mantendo e revisando os controles de segurança envolvidos e 

elencados abaixo: 

1.0. Todas as estações de trabalho devem estar devidamente configuradas, com 

softwares homologados e licenciados, sistema operacional atualizado, patches de 

segurança instalados e antivírus atualizado. 

2.0. O inventário das estações e servidores deve ser estabelecido, controlado e 

revisado periodicamente pela equipe técnica responsável. 

3.0. Apenas a equipe técnica poderá manusear os componentes das estações de 

trabalho, sendo terminantemente proibido a abertura dos equipamentos, manuseio 

dos seus componentes e movimentação sem apoio técnico. 

4.0. Todas as estações de trabalho deverão possuir mecanismo de segurança que 

impeça a sua abertura por pessoas não autorizadas. 

5.0. Não é permitido a conexão de qualquer componente estranho a estação de 

trabalho devendo ser reportado a equipe técnica caso detectado. 

6.0. Todas as estações e servidores físicos deverão possuir configuração de senha 

de inicialização (BIOS). 

7.0. Em casos de manutenção externa as estações de trabalho são enviadas sem o 

HD ou qualquer outro componente de armazenamento persistente. 

8.0. Os servidores devem estar localizados em área segura, monitorada e de acesso 

restrito sendo proibido a entrada de pessoas senão da equipe técnica. O acesso a 

essa área por terceiros deve ser acompanhada e registrada. 

9.0. Apenas a equipe técnica ou colaboradores previamente autorizados, poderão ter 

acesso físico ou remoto aos servidores. Fornecedores de serviços que necessitem 

acessar remotamente algum servidor só poderão fazê-lo com autorização e 

acompanhamento de alguém da equipe técnica. 

10.0. Ambientes críticos de TI como o datacenter devem ser inspecionados 

periodicamente a fim de identificar qualquer tipo de falha ou possibilidade de 

incidentes. 

 

7.3. Colaboradores 

Os colaboradores são parte fundamental da Política de Segurança da Informação, pois 

processam, armazenam e compartilham os dados e informações organização através 

dos processos e procedimentos estabelecidos em suas áreas de negócio. Em relação 

ao comportamento dos colaboradores são identificados alguns itens de suma 

importância que devem ser cumpridos para a garantia da proteção das informações 

corporativas: 

➢ Não divulgar informações confidenciais da organização para pessoas externas. 

➢ Não divulgar informações confidenciais de uma determinada área interna a 

outras. 

➢ Evitar manter documentos com informações sensíveis sob a mesa.  

➢ Armazenar documentos, agendas, cadernos, classificador etc. em locais 

seguros como gavetas ou armários com acessos limitados. 

➢ Evitar registrar credenciais de acesso em papéis visíveis a todos, como Post-It’s, 

rascunhos, entre outros. 

➢ Manter a área de trabalho limpa sem informações sensíveis visíveis. 
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➢ Descartar documentos com informações de modo que minimize a possibilidade 

de restaurá-los. 

➢ Bloquear a tela da estação de trabalho ao se ausentar da mesa. 

➢ Não remover qualquer equipamento de uma área para outra assim como não 

abrir e alterar qualquer componente de qualquer equipamento. 

➢ Não utilizar e-mails que não sejam corporativos para tratar questões da empresa. 

➢ Não copiar, sem autorização, informações da empresa através de mídias 

removíveis ou qualquer outro meio de comunicação que não seja para utilização 

da empresa. 

➢ Manter a área trancada quando ninguém estiver presente. 

➢ Não compartilhar credencias de acesso. 

➢ Ao realizar impressões de documentos, retirá-los da impressora o quanto antes 

ou utilizar, caso disponível pelo equipamento, recurso de impressão segura. 

➢ Não realizar alterações em arquivos de controle como formulários, 

procedimentos, instruções de trabalho, registros, etc. sem prévia autorização e 

conhecimento, a fim de não violar sua integridade. 

➢ Não conceder acesso físico as dependências da organização às pessoas 

desconhecidas e sem justificativa de acesso. 

 

7.4. Arquivos corporativos 

Os arquivos corporativos manipulados pelos colaboradores no dia a dia são 

armazenados e disponibilizados em servidores seguros devidamente controlados e 

monitorados pela equipe técnica. Cada diretório ou pasta possui um conjunto de 

permissões de segurança vinculadas a grupos que por sua vez são vinculados os perfis 

de rede de cada colaborador permitindo que as informações estejam disponíveis apenas 

aqueles que devidamente possuam autorização para acessá-las assim como seus 

níveis de acesso (leitura e/ou gravação). 

É proibido o armazenamento de arquivos pessoais na rede corporativa, sujeitando-os a 

serem excluídos pela equipe técnica sem qualquer consulta prévia e sugerido evitar seu 

armazenamento nas estações de trabalho. Arquivos pessoais em estações de trabalho 

estarão sob responsabilidade do usuário, isentando a empresa e equipe técnica de 

quaisquer responsabilidades relacionadas a utilização, preservação e conservação 

desses dados. 

Os arquivos nos servidores, periodicamente, são submetidos a inspeções internas pela 

equipe técnica para identificação daqueles considerados inadequados como arquivos 

de mídia (vídeos, músicas, fotos, etc.) que não sejam de utilização da empresa. 

 

7.5. Dispositivos móveis pessoais e de terceiros 

Entende-se como dispositivos móveis, equipamentos eletrônicos com características de 

mobilidade como notebooks, tablets, smartphones e mídias de armazenamento 

removíveis. 

A utilização desses equipamentos no ambiente interno da empresa é limitada apenas 

aos que possuem autorização de uso por parte da diretoria e após a avaliação técnica 

da equipe de suporte. Os equipamentos devem estar adequadamente configurados com 
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os requisitos de segurança interno e seguir os mesmos procedimentos de segurança 

para ingressarem na rede corporativa.  

Equipamentos não autorizados na rede corporativa terão conectividade externa limitada 

a uma rede wifi segura e segmentada para visitantes e em hipótese alguma poderão ser 

conectados a qualquer ponto físico de rede sem autorização e análise do setor técnico. 

Dispositivos com finalidade de armazenamento como cartões de memória, pendrives, 

hd’s externos ou outro semelhante possuem uso restrito apenas àqueles próprios da 

empresa logo sendo vedado o uso de dispositivos desconhecidos.  

 

7.6. Correio Eletrônico 

A utilização do correio eletrônico deve ser feita exclusivamente para o tratamento de 

questões corporativas, relacionadas aos processos de trabalho e atividades do 

colaborador, logo, não é permitida sua utilização para finalidades pessoais. O email 

corporativo deve ser utilizado seguindo os padrões de formatação e assinatura adotados 

pela empresa, sendo vedado qualquer tipo de alteração sem autorização prévia. 

Todo funcionamento do correio eletrônico é gerenciado pela equipe técnica responsável 

e passível de auditoria das mensagens sem prévio aviso ou comunicação a fim de 

verificar sua conformidade de uso. A identificação de irregularidades, a depender da sua 

criticidade, poderá implicar na abertura de incidente de segurança com 

consequentemente apuração dos fatos sujeita as sanções previstas no item 8 desta 

política.  

O e-mail corporativo é estruturado sob plataformas de serviços externas, ambas com 

recursos criptográficos atuais a fim de propiciar mais segurança e robustez na 

comunicação.  

Todos os colaboradores, após sua admissão, recebem para utilização nos seus 

processos de trabalho um endereço de e-mail devidamente configurado e padronizado, 

inserido nos grupos de trabalho relacionados as suas atividades e pronto para utilização.  

Durante o processo de desligamento uma caixa de e-mail pertencente a um(a) 

colaborador(a), a depender da sua criticidade, pode ser requisitada pelo gestor para 

manutenção, realização de backup e armazenamento de forma a possibilitar consultas 

futuras por parte da empresa.  

É terminantemente proibido o uso do e-mail corporativo nas situações abaixo: 

• Cadastro em sites de e-commerce, redes sociais, entre outros que não tenham 

qualquer relacionamento com as atividades da empresa e do colaborador. 

• Replicar correntes de e-mails. 

• Divulgar informações confidenciais. 
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7.7. Impressão corporativa 

São disponibilizadas nas áreas internas da empresa, impressoras instaladas na rede e 

automaticamente nas estações de trabalho através de mecanismos de GPO e 

gerenciadas pela equipe técnica a fim de manter e viabilizar as impressões de 

documentos corporativos relacionados as atividades de cada colaborador. 

Preferencialmente cada estação de trabalho possuirá instalada a impressora de sua 

respectiva área, porém em casos de indisponibilidade do equipamento local, seja por 

falta de insumos ou falha de componentes, poderá ser instalada e configurada 

temporariamente uma impressora de área diferente até disponibilização do 

equipamento local. 

Trabalhos enviados para impressão não deverão ser deixados na impressora cabendo 

ao colaborador, imediatamente, retirar a impressão da bandeja ou, caso disponível pelo 

equipamento, utilizar o recurso de impressão segura. 

É permitida a impressão de material de caráter particular desde que o colaborador tenha 

bom senso de uso e não imprima mais do que 3 páginas. A identificação de abuso de 

impressões pode ensejar na proibição do colaborador em efetuar impressões deste 

caráter. 

Não é permitido em hipótese alguma a impressão de documentos sensíveis como 

contratos, procedimentos de qualidade, relatórios, etc. sem que possuam prévia 

autorização ou que sejam para utilização da organização. 

 

 7.8. Recursos de telefonia 

A empresa disponibiliza em cada área, para os seus colaboradores, ramais internos com 

recursos para chamadas locais e externas sendo que para algumas áreas em 

específico, celular corporativo, com planos de dados e voz, definidos e contratados pela 

empresa com a operadora de telefonia. 

Os ramais e celulares devem ser utilizados primordialmente para tratamento de 

questões relacionados as atividades do colaborador que o estiver utilizando. É permitido 

a utilização para uso pessoal dos celulares corporativos desde que autorizados pelo 

gestor imediato. 

É terminantemente proibido a utilização dos meios de telefonia da empresa para 

divulgação de informações sensíveis do negócio, veiculação de propagandas, trotes, 

ameaças entre outras que venham a causar danos a empresa e a terceiros. As ligações 

realizadas são passíveis de gravação quando autorizadas pelo gestor imediato na 

suspeita de comportamento irregular pelo colaborador e caso identificado poderá 

implicar desde advertência formal até desligamento com justa causa.  

É de responsabilidade do colaborador, os cuidados com a proteção e privacidade dos 

dados contidos no celular corporativo, incluindo seu uso individual, não 

compartilhamento de senhas e utilização de padrão ou senhas de desbloqueio.  
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7.9. Acesso à internet 

É disponibilizado pela empresa, aos colaboradores, o acesso à internet durante toda a 

jornada de trabalho oferecendo assim além de uma ferramenta de apoio as atividades, 

uma fonte de informações importantes relacionadas ao negócio.  

Todo tráfego de comunicação com a internet passa por equipamentos de borda e filtros 

de inspeção registrando suas informações e monitorando o comportamento das 

conexões e consumo de largura de banda. 

O acesso a sites, download de arquivos, aplicações web, links, entre outros que possam 

trazer algum tipo de risco à rede interna da empresa é filtrado através de regras que 

permitem ou bloqueiam o acesso. 

São pré-estabelecidos os tipos de conteúdo em sites aos quais o acesso é 

terminantemente proibido, conforme elencado abaixo: 

• Games 

• Proxy 

• Pirataria 

• Downloads via torrent ou outro meio semelhante 

• Chats online (exceto chats que envolvam serviços de fornecedores) 

• Conteúdos de relacionamentos 

• Pornografia 

• Exploração sexual 

• Apologia à violência e racismo 

• Apologia a drogas e atividades ilícitas 

• Serviços de streaming 

 

Mesmo que seja identificado algum site liberado com qualquer um dos conteúdos 

elencados acima, o acesso continua terminantemente proibido devendo o colaborador 

que identificou reportar a equipe técnica para inclusão do bloqueio.  

 

Qualquer tipo de liberação de acesso deve obrigatoriamente ser justificada e submetida 

a equipe técnica a fim de passar por análise para posterior liberação ou negação. 

 

A área de recursos humanos possui acesso a conteúdo de redes sociais em virtude do 

relacionamento das suas atividades com as funcionalidades e abrangências destas 

mídias. 

 

O uso para fins pessoais é liberado aos colaboradores, nos intervalos e durante o 

expediente desde que não implique em prejuízos de desempenho nas suas tarefas 

realizadas. 

 

Na identificação visual ou reportada, de qualquer conteúdo irregular e/ou suspeito a 

equipe técnica procederá a realização do bloqueio imediato sem qualquer comunicação 

prévia até que surja mais alguma informação validando o conteúdo bloqueado. 
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7.10. Serviços de videoconferência e mensagens instantâneas. 

A empresa disponibiliza aos colaboradores em seu ambiente de rede interno ferramenta 

de comunicação e colaboração que agrega entre outros, serviços de videoconferência 

e mensageria instantânea como ferramenta de trabalho para ser utilizada no dia a dia. 

Ambos os serviços disponibilizados através da ferramenta têm o seu uso autorizado 

com foco nas rotinas de trabalho e demandas da organização sendo expressamente 

proibido a utilização desses recursos para fins pessoais. 

Todos os serviços citados são passíveis de auditoria pela equipe técnica responsável 

através de seus logs armazenados e disponibilizados pela ferramenta em caráter 

confidencial, a qualquer momento, em investigações relacionadas a incidentes de 

segurança e suspeita ou denúncia de irregularidade e/ou comportamento indevido. 

A utilização de outros serviços de mensageria instantânea como Skype e/ou WhatsApp, 

são permitidos pontualmente para determinadas áreas e de acordo com a finalidade 

como, por exemplo, a utilização desses serviços para canais de atendimento ao cliente 

pela Central de Serviços, atividades de comunicação interna, atividades que envolvam 

a área de recursos humanos e atividades comerciais.  

Os colaboradores que utilizam mensageiros externos são responsáveis em manter a 

confidencialidade de qualquer informação corporativa que esteja envolvida em qualquer 

tipo de tratativa através destes meios. 

 

7.11. Licenciamento de Softwares 

A cada colaborador é disponibilizado uma estação de trabalho para utilização e 

desenvolvimento das suas atividades. Cada estação é entregue devidamente 

configurada e com softwares previamente homologados e licenciados pela equipe 

técnica. 

É expressamente proibido o uso de softwares não licenciados e não homologados pela 

equipe técnica quanto a sua natureza, origem, funcionalidades etc. A utilização de 

softwares desconhecidos pode representar riscos a estação de trabalho e a rede 

corporativa. 

Quando da necessidade de utilização de um software desconhecido é necessário 

solicitar a instalação à equipe técnica para que esta faça a análise sobre o software, 

valide o licenciamento e o homologue. Uma vez validado e homologado o software 

ingressa na lista de softwares homologados e passa a ter sua instalação liberada. 

Periodicamente é realizado pela equipe técnica inspeção nas estações de trabalho a fim 

de verificar a conformidade dos softwares instalados. Softwares irregulares que forem 

identificados durante as inspeções serão removidos.  
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7.12. Acesso Remoto 

Atividades que exijam a utilização de acesso remoto devem ser realizadas através de 

meios e ferramentas seguras a fim de minimizar riscos de segurança, perda ou 

vazamento de informações. As ferramentas utilizadas tanto internamente quanto por 

fornecedores devem atender a critérios de segurança pré-estabelecidos pela equipe 

técnica. 

O acesso remoto ao ambiente interno pelos colaboradores só é permitido através da 

utilização da VPN corporativa ou de software de acesso remoto homologado e 

autorizado pela equipe técnica. O colaborador que porventura tenha a necessidade de 

acessar remotamente a rede interna deverá obrigatoriamente solicitar ao seu gestor que 

por sua vez deverá interagir com a equipe técnica, a qual definirá o formato de acesso 

mais adequado ao colaborador. Independente do formato, os acessos remotos deverão 

ser realizados utilizando-se credenciais de acesso concedidas e configuradas pela 

equipe técnica.  

Não é permitido, sob hipótese alguma, a qualquer colaborador, a utilização da VPN 

assim como a disponibilização de credenciais de acesso pela equipe técnica sem 

autorização prévia.  

Na rede interna rodam aplicações de fornecedores externos que em algumas 

oportunidades para suporte (manutenção, atualização, migração) necessitam acessar 

remotamente as estações de trabalho ou servidores de hospedagem dos softwares. O 

acesso remoto pelo fornecedor, deverá ser solicitado a equipe técnica, para que a 

atividade seja realizada de maneira assistida, sendo expressamente proibido o acesso 

de terceiros sem o acompanhamento técnico. O fornecedor deve informar a equipe 

técnica sobre o software de acesso remoto utilizado para que a mesma homologue e 

valide dentro dos critérios de segurança interno.   

Para a área do Service Desk, o acesso remoto para o suporte à clientes é realizado 

através do software adotado, homologado, licenciado e dentro dos critérios de 

segurança pré-estabelecidos.  

 

7.13. Backup de arquivos 

Visando a manutenção e proteção de todas as informações corporativas, diariamente 

são realizadas cópias de segurança na rede interna.  

O backup é executado a partir de rotinas implementadas pela equipe técnica em janelas 

planejadas a fim de que não haja colaboradores manuseando arquivos e informações 

durante a sua execução, minimizando riscos relacionados a integridade. 

Uma vez o backup realizado, são geradas cópias dos arquivos que necessitam ser 

validadas a fim de atestar a sua utilidade e integridade. Para esta validação é 

implementado periodicamente, pela equipe técnica, rotinas de testes de recuperação. 

Todas as informações salvas são armazenadas de modo seguro em ambiente interno e 

externo controlados a fim de que se mantenham disponíveis para utilização futura em 

caso de necessidade de restauração. 
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O backup de arquivos fica sob a gestão da equipe técnica que além de implementar as 

rotinas de cópia e restauração, define, homologa e implanta as ferramentas e 

automatizações necessárias. 

 

7.14. Antivírus 

Em decorrência das diversas ameaças provenientes do meio externo faz-se necessário 

a definição e implementação de antivírus no ambiente corporativo a fim de evitar 

infecções, invasões e consequente comprometimento da disponibilidade, integridade e 

confidencialidade das informações por vírus, malwares, trojans, entre outras formas de 

ameaças. 

A equipe técnica é responsável por definir, manter e gerenciar a estrutura do antivírus e 

suas políticas além de mantê-las atualizadas e monitoradas através dos registros de 

atividades. 

Todos os servidores e estações de trabalho em operação na rede devem possuir o 

antivírus instalado, atualizado e monitorado constantemente, recebendo atualizações 

de definição de vírus e realizando varreduras periódicas a fim de evitar contaminações 

indesejáveis.  

 

7.15. Uso de senhas 

Todo acesso a serviços e ao ambiente da empresa é realizado através de credenciais 

de identificação. Cada credencial é composta normalmente pelo par de informações 

usuário e senha podendo em alguns casos ter em sua composição outros recursos 

como tokens, biometria, etc. Todas as senhas utilizadas no âmbito corporativo possuem 

caráter individual sendo terminantemente proibido sua divulgação e compartilhamento. 

O colaborador ao iniciar na empresa recebe sua credencial com uma senha padrão, 

definida pela equipe técnica, para acesso à rede, estação de trabalho, email e sistemas 

corporativos. Após o primeiro logon a senha deve ser obrigatoriamente alterada, levando 

em consideração os requisitos de complexidade definidos e elencados abaixo: 

1.0. Tamanho: no mínimo 6 caracteres 

2.0. Conteúdo, contendo ¾ dos seguintes itens: 

2.1. Letras maiúsculas (A até Z); 

2.2. Letras minúsculas (a até z); 

2.3. Números (0 a 9); 

2.4. Caracteres especiais/Símbolos 

 

Como medida preventiva, a cada 90 dias é solicitado a alteração da senha aos usuários. 

Para acessar os serviços do sistema de atendimento do Service Desk e o sistema de 

Ponto o usuário será cadastrado previamente pela equipe técnica e pelo setor 

administrativo respectivamente, receberá sua senha de acesso e deverá 

obrigatoriamente após o primeiro logon, realizar a alteração seguindo os requisitos de 

complexidade definidos por cada serviço. 
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Dispositivos de armazenamento móveis como notebooks, pendrives, cartões de 

memória, HD’s externos ou em case, são criptografados através da ferramenta de 

criptografia BitLocker e acessados apenas com o uso da senha de acesso. A equipe 

técnica é responsável por criptografar esses dispositivos, criar a senha e enviar através 

de email para o colaborador utilizador do equipamento.  

O bloqueio, reset, limitação e/ou cancelamento do acesso se dará perante as seguintes 

situações: 

1.0. Desligamento/Movimentação do colaborador. 

2.0. Esquecimento da senha. 

3.0. Excesso de tentativas sem sucesso de acesso aos serviços. 

4.0. Envolvimento em incidentes de segurança. 

5.0. Investigação interna. 

6.0. Identificação ou suspeita de vazamento. 

7.0. Alteração de atividades profissionais ou área.  

Solicitação para desbloqueio de senha apenas poderá ser realizado através do Service 

Desk, sendo de responsabilidade da equipe técnica analisar a origem, causa e 

providenciar o reset da senha solicitada. 

 

7.16. Descarte de mídias 

Informações sensíveis da organização devem ser descartadas de modo seguro a fim de 

impossibilitar a sua recuperação. 

Uma vez necessário o descarte, verifica-se a criticidade da informação que está 

presente na mídia e define-se o melhor procedimento para descartar. 

Dispositivos de armazenamento como discos rígidos, pendrives, mídias óticas (CD e 

DVD), entre outros semelhantes, devem passar por destruição lógica e física. A 

destruição lógica consiste em sobrescrever os dados de forma irrecuperável com o 

apoio de ferramentas de sobrescrita, procedendo a posterior destruição mecânica. 

Quando se tratar de dispositivo sem funcionamento onde a destruição lógica não seja 

possível então o descarte deverá ser feito apenas mecanicamente. 

Documentação, em papel, com informações sensíveis como financeiras e pessoais 

devem ser destruídas completamente com o apoio de fragmentadoras aderentes ao 

padrão internacional DIN 32757-1 de preferência as que contemplem nível de segurança 

do padrão 3, 4 ou 5 gerando fragmentos de 4mm x 80mm, 2mm x 15mm ou 0,8mm x 

13mm respectivamente, impossibilitando sua restauração. Na impossibilidade do uso de 

fragmentadoras deve ser definido e utilizado outro recurso que destrua fisicamente a 

mídia de modo que também inviabilize sua restauração. 
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7.17. Transferência de Informações 

A transferência de informações pode ser realizada sob os meios disponíveis para tal 

como o e-mail corporativo, serviço de compartilhamento fornecido pela ferramenta de 

comunicação e colaboração ou diretório “Z:\Temporário”, os dois primeiros para 

situações em que a troca de informações seja realizada do ambiente interno para 

externo ou interno para interno e o segundo onde a troca seja apenas no ambiente 

interno. 

No diretório temporário é permitido a troca de informações não confidenciais entre 

colaboradores a fim de facilitação, porém arquivos confidenciais não devem ser 

armazenados nesse mesmo diretório e sim trocados através do e-mail corporativo ou 

serviço de compartilhamento ou disponibilizado em outro diretório da rede, controlado e 

com permissão de acesso ao receptor e destinatário. 

Todos os colaboradores e partes interessadas são conscientizados e firmam 

formalmente o termo de confidencialidade a fim de que não haja passagens nem 

divulgação de informações confidenciais a partes externas não autorizadas. 

 

7.18. Serviços em nuvem 

Os serviços em nuvem utilizados pela empresa são gerenciados pela área técnica 

como, por exemplo, hospedagem de servidores, softwares como serviços e sistemas. 

Os fornecedores de serviços em nuvem são definidos e contratados após análise crítica 

feita pela equipe técnica sobre os recursos técnicos oferecidos, custos, histórico de 

mercado do fornecedor, aspectos de segurança, utilidade e garantia do serviço. 

 

7.19. Sistemas internos e códigos fontes 

O acesso aos sistemas corporativos e seus códigos fontes são autorizados apenas aos 

membros da equipe técnica responsáveis pela área que por sua vez fazem a gestão da 

segurança das informações referentes aos artefatos envolvidos nos projetos de 

desenvolvimento de software, como planos, cronogramas, modelagens, banco de 

dados, código-fonte, etc.  

Todos os artefatos resultantes do processo de desenvolvimento de software, são 

resguardados pela lei n° 9609/98, referente à disposição sobre a propriedade intelectual 

de programa de computador, sua comercialização e outras providências, logo, devendo 

permanecer em estado de confidencialidade, íntegros, disponíveis apenas àqueles com 

autorização expressa e armazenados cumprindo-se a todos os requisitos de segurança 

necessários. 
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8. INCIDENTES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 
É identificado como incidente de segurança da informação qualquer incidente que viole 

a qualquer controle indicado pela PSI comprometendo os pilares da segurança da 

informação, disponibilidade, confidencialidade e integridade. 

Os incidentes de segurança são tratados internamente levando em consideração o 

procedimento P-GSTI-012-Gerenciamento de Incidentes de Segurança e envolvem a 

convocação de Comitê de Segurança da Informação – CSI para análise e tratamento do 

incidente. 

Caso identificadas situações que estejam em desacordo com os controles indicados 

nesta política e que possam ser sugeridas como incidentes de segurança deverão ser 

comunicadas à coordenação da qualidade ou a gestão técnica presencialmente ou 

através do email: incseguranca@produs.com.br. 

Todos os registros de incidente de segurança ficarão em estado de confidencialidade 

até a exposição do fato ao CSI, que irá avaliar, promover as soluções de eliminação ou 

contorno, identificar e sugerir as sanções administrativas e/ou legais a serem adotadas. 

As sanções previstas para incidentes de segurança vão desde a comunicação formal 

do descumprimento da PSI, advertência ou suspensão em casos de reincidência ou 

criticidade do incidente até o desligamento por justa causa tendo em vista a 

Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 482.     

 


