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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 Apresentação  

Este documento foi elaborado pela área de Compliance para definir os parâmetros básicos de 
proteção das informações geradas ou gerenciadas pela Arazul Capital Asset Management Ltda. 
A informação pode existir e ser manipulada de diversas formas, por meio de arquivo eletrônico, 
mensagens eletrônicas, bancos de dados, publicação na internet, meio impresso, verbalmente e 
em mídias portáteis. Por isso a adoção de medidas que visem garantir a segurança da informação 
é prioridade constante na Arazul Capital.  
 
Os princípios básicos da segurança da informação são:  
 

 Confidencialidade: somente as pessoas devidamente autorizadas podem ter acesso à 
informação;  

 Integridade: apenas alterações autorizadas podem ser realizadas nas informações;  

 Disponibilidade: a informação deve estar disponível sempre que necessário as pessoas 
autorizadas.  

 
Para garantir o controle sobre estes três itens a informação deve ser gerenciada adequadamente, 
e desta forma, protegida contra roubo, espionagem, perda, fraudes, acidentes e outras ameaças.  
Levando em consideração os conceitos mencionados a Arazul Capital adota um conjunto de regras 
e parâmetros que garantem a segurança de suas informações em todos os recursos 
computacionais que sua rede permite, tais como:  
 

  Compartilhamento e armazenamento de informações e arquivos;  

  Acesso a rede externa (Internet);  

  Acesso a rede interna;  

  Acesso a serviço de correio eletrônico (e-mail);  

  Telefonia;  

  Sistemas de gerenciamento. 

 
 
1.2 Objetivo  

 
Este documento tem como objetivo definir a política de segurança da Arazul Capital e servirá 
como base para atender a todas as necessidades tecnológicas, tais como:  
 

  Dar sustentação às atividades de proteção às informações eletrônicas;  

  Propor planos de segurança e contingência para os sistemas computacionais, sempre 
que possível seguindo as Normas Brasileiras para utilização de recursos computacionais;  
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  Acompanhar a implantação e execução dos planos propostos;  

  Garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação;  

  Prevenir e responder aos incidentes.  
 
Esta Política é uma declaração formal da Arazul Capital acerca de seu compromisso com a proteção 
das informações de sua propriedade e/ou sob sua guarda, devendo ser cumprida por todos os 
colaboradores. Seu propósito é estabelecer as diretrizes a serem seguidas no que diz respeito à 
adoção de procedimentos e mecanismos relacionados à segurança da informação. 

 

2. ESTRUTURA NORMATIVA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
 
 

2.1. DEFINIÇÃO  
 
 

A estrutura normativa de Segurança da Informação da Arazul Capital é composta por um conjunto 
de documentos com três níveis hirárquicos distintos, relacionados a seguir:  
 

 Política de Segurança da Informação (Política) constituída neste documento define a 
estrutura, as diretrizes e as obrigações referentes à segurança da informação;  

 Normas de Segurança da Informação (Normas): estabelecem as obrigações e 
procedimentos definidos de acordo com as diretrizes da Política, a serem seguidos em 
diversas situações em que a informação é tratada;  

 Procedimentos de Segurança da Informação (Procedimentos): formalizam e colocam em 
prática o disposto nas Normas e na Política, permitindo a direta aplicação nas atividades 
da Arazul Capital.  

 
2.2. DIVULGAÇÃO E ACESSO À ESTRUTURA NORMATIVA  

 
 
A Política e as Normas de Segurança da Informação devem ser divulgadas a todos os 
colaboradores da Arazul Capital e dispostas de maneira que seu conteúdo possa ser consultado a 
qualquer momento.  
Os Procedimentos de Segurança da Informação devem ser divulgados às áreas diretamente 
relacionadas à sua aplicação.  
 

2.3. APROVAÇÃO E REVISÃO  
 

Os documentos integrantes da estrutura normativa da Segurança da Informação da Arazul Capital 
deverão ser aprovados e revisados conforme os seguintes critérios: 

DOCUMENTO  NIVEL DE APROVAÇÃO  PERIOCIDADE DE REVISAO  
Políticas  Diretoria  Anual  
Normas  Comitê de Compliance  Semestral  
Procedimentos  Diretoria responsável pela 

área envolvida  
Sempre que necessário  
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2.4. ABRANGÊNCIA  
 

A segurança da informação é a preservação da autenticidade, confidencialidade, integridade e 
disponibilidade da informação da instituição, estando sua abrangência descrita dentro dos 
seguintes aspectos:  
 

 Segurança física humana;  

 Segurança física das instalações;  

 Segurança lógica das informações;  
 
Segurança dos recursos tecnológicos empregados no desenvolvimento das atividades diárias. Para 
todos os aspectos descritos acima há a necessidade de se empregar os requisitos mínimos 
obrigatórios e aplicáveis, quanto à segurança da informação. 

 

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES NA GESTÃO DA 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  
 
Cabe a todos os colaboradores (funcionários, estagiários e prestadores de serviços) da Arazul 
Capital: 
  

 Cumprir a Política, as Normas e os Procedimentos Segurança da Informação;  

 Buscar orientação do superior hierárquico imediato em caso de dúvidas relacionadas à 
segurança da informação;  

 Assinar Termo de Responsabilidade, formalizando a ciência e o aceite da Política e das 
Normas de Segurança da Informação, bem como assumindo a responsabilidade por seu 
cumprimento;  

 Proteger as informações contra acesso, modificação, destruição ou divulgação não 
autorizadas;  

 Assegurar que os recursos tecnológicos à sua disposição sejam utilizados apenas para as 
finalidades aprovadas pela Diretoria da Arazul Capital;  

 Cumprir as leis e as normas que regulamentam os aspectos de propriedade intelectual;  

 Comunicar imediatamente à área de Compliance qualquer descumprimento ou violação 
desta Política e/ou de suas Normas e Procedimentos.  

 
Adicionalmente são definidas as seguintes responsabilidades e atribuições especificas 
relacionadas à Segurança da Informação:  
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3.1. COMITÊ DE COMPLIANCE  

 
 

Cabe ao Comitê de Compliance:  
 

 Propor ajustes melhoramentos desta Política;  

 Propor melhorias e aprovar as Normas de Segurança da Informação;  

 Analisar os casos de violação desta Política e das Normas de Segurança da Informação;  

 Propor o planejamento e iniciativas relacionados à melhoria da segurança da informação;  

 Propor o planejamento e a alocação de recursos financeiros, humanos e de tecnologia, no 
que tange à segurança da informação;  

 Determinar a elaboração de relatórios, levantamentos e análises que dêem suporte à 
gestão se segurança da informação e à tomada de decisão e;  

 Acompanhar o andamento dos principais projetos e iniciativas relacionados à segurança 
da informação.    

 
 

3.2. GESTORES DE SEGURANÇA 
 

 
Cabe aos colaboradores da área de Compliance denominados como Gestores de Segurança:  
 

 Manter e aplicar a política em todos os dispositivos de rede;  

 Prover ampla divulgação da Política e das Normas de Segurança da Informação para todos 
os colaboradores da Arazul Capital; 

 Oferecer orientação e treinamento sobre a Política de Segurança da Informação e suas 
Normas a todos os colaboradores da Arazul Capital;  

 Estabelecer procedimentos e realizar a gestão dos sistemas de controle de acesso da 
Arazul Capital, incluindo os processos de concessão, manutenção, revisão e suspensão de 
acessos aos usuários;  

 Analisar os riscos referentes à segurança da informação e apresentar relatórios 
relacionados a tais riscos ao Comitê de Compliance, acompanhado de proposta de 
aperfeiçoamento quando for o caso;  

 Estabelecer o mecanismo de Registro de não conformidade no Relatório de Ocorrências;  

 Realizar trabalhos de análise de vulnerabilidade, com o intuito de melhorar o nível de 
segurança dos sistemas de informação e dos demais ambientes em que circulam as 
informações da Arazul Capital;  

 Solicitar informações às demais áreas da Arazul Capital (diretorias, gerencias, 
coordenações, etc.) realizar testes e averiguações em sistemas e equipamentos, com o 
intuito de verificar o cumprimento da Política e das Normas de Segurança da Informação;  

 Convocar, coordenar, lavrar atas e prover apoio às reuniões do Comitê de Compliance;  

 Prover todas as informações de gestão de segurança da informação solicitadas pelo 
Comitê de Compliance.  
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3.3. CONSULTORIA JURIDICA 
 

Cabe a consultoria jurídica:  
 

 Manter as áreas informadas sobre eventuais alterações legais e/ou regulatórias que 
impliquem em responsabilidade e/ou ações envolvendo a gestão da segurança da 
informação;  

 Incluir, na análise e na elaboração de contratos, sempre que necessárias cláusulas 
específicas relacionadas à segurança da informação, com o objetivo de proteger os 
interesses da Arazul Capital;  

 Avaliar, quando solicitada, as Normas e Procedimentos de Segurança da Informação 
elaborados pelas diversas áreas da Arazul Capital.  

 

3.4. PROPRIETÁRIO DA INFORMAÇÃO 
 

O proprietário da informação é um diretor, gerente ou coordenador, formalmente indicado pela 
Diretoria Executiva, responsável por concessão, revisão, manutenção e cancelamento de 
autorizações de acesso a determinado conjunto de informações.  
 
Cabe ao proprietário da informação: 

 Para toda a informação sobre sua custodia elaborar uma matriz que relacione cargo e 
função às autorizações de acesso concedidas (perfil x função);  

 Autorizar à liberação de acesso a informação sob sua responsabilidade, observando a 
Política e as Normas de Segura da Informação;  

 Reavaliar, sempre que necessário, as liberações de acesso concedidas, solicitando o 
cancelamento daquelas que não são mais necessárias;  

 Participar da investigação de incidentes relacionados à informação sob sua 
responsabilidade;  

 Participar, sempre que convocado, das reuniões do Comitê de Compliance, prestando os 
esclarecimentos necessários. 

 

3.5. DIRETORIAS, GERENCIAS E COORDENAÇÕES 
 

Cabe às diretorias, gerências e coordenações:  
 

 Cumprir e fazer cumprir a Política de Segurança da Informação e suas Normas e 
Procedimentos;  

 Assegurar que suas equipes possuem acesso e conhecimento desta Política, das Normas 
e Procedimentos da Segurança da Informação;  

 Comunicar imediatamente eventuais casos de violação de segurança da informação à área 
de Compliance.  
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3.6. RISCO E COMPLIANCE 
 
Cabe á área de Risco e Compliance:  
 

 Validar os Perfis de Acesso aos Recursos Tecnológicos – Sistemas Aplicativos;  

 Manter uma Matriz de Segregação de Funções  

 
 

4. DIRETRIZES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
 
As diretrizes apresentadas a seguir serão os pilares da Gestão de Segurança da Informação, 
servindo como base para a elaboração das Normas e Procedimentos.  
 

4.1. COMPORTAMENTO SEGURO  
 

É imprescindível que todos os colaboradores adotem um comportamento e consistente para 
garantir a proteção das informações que manipulam diariamente, um comportamento seguro 
considerado básico pela Arazul Capital tem destaque para os seguintes itens:  
 

 Todos os colaboradores devem adotar um comportamento pró-ativo visando garantir a 
segurança da informação;  

 Todo o acesso a informação que não for explicitamente permitido é considerado proibido;  

 Informações confidenciais não podem ser transportadas em qualquer meio (CD, DVD, 
disquete, pen-drive, cartão de memória, papel, etc.) sem as devidas autorizações e 
proteções.  

 Assuntos confidenciais de trabalho não devem ser tratados em ambientes públicos ou em 
áreas expostas (aviões, restaurantes, encontros sociais, etc.);  

 A política de acesso a internet bem como a política de uso do correio eletrônico, deve ser 
seguida rigorosamente;  

 As senhas de usuários são pessoais e intransferíveis, não podendo ser compartilhada ou 
divulgada a terceiros (inclusive colaboradores da Arazul Capital), anotadas em papel ou em 
sistema visível ou de acesso não protegido;  

 Somente softwares homologados pela Arazul Capital podem ser instalados nas estações 
de trabalho, o que deve ser feito, com exclusividade pela equipe de suporte; 

 
4.2. CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO E INVENTÁRIO 

 
 

 A área de Compliance deve manter um inventario atualizado e documentado que 
classifique seus principais ativos de informação (base de dados, arquivos, diretórios de 
rede, trilhas de auditoria, códigos fonte de sistemas, documentação de sistemas, manuais, 
planos de continuidade e etc.);  
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 Todas as informações inventariadas devem ser classificadas com base Norma de 
classificação de informações;  

 As informações inventariada devem ser associadas a um “proprietário”, que deve ser um 
diretor, gerente ou coordenador, formalmente designado pela Diretoria Executiva;  

 O “proprietário” é responsável pela autorização de acesso às informações sobre sua 
responsabilidade.  

 

4.3. GESTÃO DE ACESSO A SISTEMAS 
 
Todo o acesso às informações e aos ambientes lógicos é controlado, de forma a garantir acesso 
apenas às pessoas autorizadas pelo respectivo proprietário da informação.  
O gerenciamento dos sistemas de Informação deve seguir os parâmetros a seguir:  
 

 Liberação de acesso apenas após o preenchimento do formulário formal;  

 Comprovação da autorização do proprietário da informação;  

 Utilização de identificadores (ID de usuário) individualizados, de forma a assegurar a 
responsabilidade de cada usuário por suas ações;  

 Remoção imediata de autorização dada a colaboradores afastados ou desligados da 
empresa, ou que tenham mudado de função;  

 Revisar periodicamente as autorizações concedidas;  

 Respeitar as políticas de senha.  

 
4.4. MONITORAMENTO E CONTROLE 
 

Os sistemas, as informações e os serviços utilizados pelos colaboradores são de exclusiva 
propriedade da Arazul Capital, não podendo ser interpretados como de uso pessoal.  
 
Todos os profissionais e colaboradores da Arazul Capital devem ter ciência de que o uso das 
informações e dos sistemas de informação do grupo pode ser monitorado, e que os registros assim 
obtidos poderão ser utilizados para detecção de violações da Política e das Normas de Segurança 
da Informação e, conforme o caso, servir como evidência em processos administrativos e/ou legais. 
 

 
4.5. VIOLAÇÕES DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E SANÇÕES 

 
 
Nos casos em que houver violação desta Política ou das Normas de Segurança da Informação, 
sanções administrativas e/ou legais poderão ser adotadas, podendo culminar com o desligamento 
e eventuais processos criminais, se aplicáveis. 
 


