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1 Introdução  

A Política de Segurança de Informação e Cibersegurança (“Política” ou “PSIC”) demonstra o 
compromisso de todas as empresas do grupo VERT (“VERT”) e de sua alta administração em 
proteger seus ativos informacionais por todo o seu ciclo de vida, bem como em prover a 
sustentabilidade da infraestrutura tecnológica da VERT. 

 

Por informação se pode entender dados que estejam disponíveis nas suas mais diversas 
formas, tais como diretórios de rede ou de nuvem, banco de dados, discos rígidos, arquivos, 
dispositivos de mídia eletrônica, impressos ou mesmo comunicação oral de informação 
relacionadas às atividades da VERT. 

 

 

2 Objetivo 

Esta Política tem como objetivo estabelecer os princípios, conceitos, valores, regras e 
padrões que deverão pautar a segurança da informação e cibersegurança, ratificando a 
proteção, manutenção da privacidade, integridade, disponibilidade e confidencialidade das 
informações de sua propriedade e/ou sob sua guarda, garantindo que as informações 
estejam disponíveis a todas as pessoas autorizadas a tratá-las. 

 

Além disso, pretende auxiliar na prevenção, detecção e redução da vulnerabilidade da VERT 
a incidentes relacionados com o ambiente cibernético, definindo as diretrizes para o alcance 
dos objetivos de segurança da informação. 

 

 

3 Aplicabilidade 

Estão sujeitos ao disposto na presente Política todos os sócios, diretores, administradores, 
funcionários, prestadores de serviços e demais colaboradores da VERT (individualmente 
“Colaborador” ou, em conjunto “Colaboradores”). 
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4 Diretrizes e Procedimentos 

A VERT possui área própria de Tecnologia (subdividida nas frentes de Desenvolvimento de 
Software; Suporte, Infra e Cybersecurity; e Gestão da Informação/DPO), responsável por toda 
a infraestrutura e sistemas utilizados. 

 

O cumprimento das diretrizes estabelecidas na presente Política é fundamental para atingir 
níveis adequados de proteção à informação, caracterizada pela preservação dos seguintes 
princípios: 

 
• Confidencialidade: é a garantia de que a informação é acessível somente por 

pessoas com acesso autorizado e que necessitem da informação para a 
realização de suas atividades na organização. As informações são devidamente 
classificadas e seu manuseio monitorado para evitar possíveis vazamentos de 
dados. 

 
• Integridade: é a salvaguarda da exatidão e que as informações sejam mantidas 

intactas, consistentes e em bom estado, sem modificações indevidas e dos 
métodos de processamento. 

 
• Disponibilidade: é a garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à 

informação e aos ativos correspondentes, sempre que necessário. 
 

• Mitigação aos Riscos Cibernéticos: A mitigação contínua aos riscos de ataques 
cibernéticos, internos ou externos, oriundos de malware, técnicas de engenharia 
social, invasões, ataques de rede, sabotagem, assim como violação de acessos e 
privacidade, que podem trazer vulnerabilidade aos dados, redes e sistemas da 
empresa causando danos financeiros e de reputação ou imagem. 

 
• Segurança da Informação: é o conjunto de controles que visam garantir a 

preservação dos aspectos de confidencialidade, integridade e disponibilidade 
das informações. 

 
 

As diretrizes de Segurança da Informação da VERT têm os seguintes objetivos:  

 
• Garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações e 

proteger os dados e os sistemas da informação, contra acessos indevidos, 
pessoas e alterações não autorizadas; 

 
• Assegurar o treinamento contínuo e atualizado com relação às políticas e aos 

procedimentos de segurança da informação; 
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• Definir controles que permitam a proteção das informações de acordo com seu 
grau de classificação; 

 
• Criar e manter atualizados os mecanismos de proteção contra arquivos 

maliciosos; 
 

• Assegurar que os ambientes tecnológicos estejam disponíveis e sejam aplicados 
procedimentos de continuidade; 

 
• Avaliar e propor controles que visem oferecer segurança no desenvolvimento de 

sistemas; 
 

• Zelar para que os colaboradores estejam cientes desta Política ao iniciar as 
atividades na VERT; 

 
• Assegurar que a contratação de serviços relevantes de processamento, e 

armazenamento de dados e de computação em nuvem no país ou no exterior, 
contemple as políticas, estratégias e estruturas necessárias para o adequado 
gerenciamento dos riscos quanto à terceirização de serviços; 

 
• Comunicar imediatamente às áreas de Tecnologia e Jurídico/Compliance, sobre 

qualquer violação desta PSI e/ou das demais normas e procedimentos de 
segurança da informação, a fim de se aplicar as medidas de remediação e 
penalidades previstas; 

 
• Monitorar constantemente o ambiente tecnológico, avaliando e implementando 

medidas técnicas e melhoria de processos relacionadas a disciplina de 
segurança; 

 
• Permitir a rastreabilidade dos sistemas de informação, ou seja, as operações nos 

sistemas de informação devem estar devidamente documentadas, assegurando 
que a qualquer momento seja possível aferir “quem” e “quando” fez “o quê”; 

 
• Determinar que independentemente da forma apresentada, compartilhada ou 

armazenada, os ativos de informação devem ser utilizados apenas para a sua 
finalidade devidamente autorizada, sendo sujeitos a monitoramento e auditoria. 

 
 

A área de Tecnologia, com o auxílio das áreas de Risco e Jurídico/Compliance é a 
responsável por colocar em prática as medidas abaixo mencionadas para mitigação do risco 
de ataques cibernéticos: 

 
• Identificação/avaliação de riscos (risk assessment): identificar os riscos internos 

e externos, os ativos de hardware, software e processos que precisam de 
proteção. 
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• Ações de prevenção e proteção: estabelecer um conjunto de medidas cujo 
objetivo é mitigar e minimizar a concretização dos riscos identificados no item 
anterior, ou seja, buscar impedir previamente a ocorrência de um ataque 
cibernético, incluindo a programação e implementação de controles. 

 
• Monitoramento e testes: detectar as ameaças em tempo hábil, reforçando os 

controles, caso necessário, e identificar possíveis anomalias no ambiente 
tecnológico, incluindo a presença de usuários, componentes ou dispositivos não 
autorizados. 

 
• Criação do plano de resposta: ter um plano de resposta, tratamento e 

recuperação de incidentes, incluindo um plano de comunicação interna e 
externa, caso necessário. 

 
• Compromisso de atualização e melhorias: manter programa de conscientização 

para todos os Colaboradores, sobre práticas gerais de proteção de informações 
confidenciais, reservadas ou privilegiadas e dados pessoais, segurança da 
informação e cibersegurança, e sobre os protocolos de continuidade de 
negócios e prevenção de incidentes. 

 
 
 

5 Atribuições e Responsabilidades 

É de responsabilidade de todos os colaboradores conhecer e cumprir todas as obrigações 
mencionadas na presente Política e nas regulamentações vigentes, bem como observar os 
mais altos padrões de conduta profissional ao conduzir suas atividades. 

 

A área de Jurídico/Compliance, com auxílio da área de Pessoas e Cultura, é responsável por 
garantir que ao ingressar na VERT todos os colaboradores efetuem a leitura da presente 
Política. 

 

A área de Tecnologia, que contempla também Data Protection Officer (DPO), e a áreas de 
Risco e Jurídico/Compliance, são as principais áreas responsáveis pela manutenção da 
Governança de Segurança da Informação da VERT. Essas áreas possuem responsabilidades e 
mecanismos de acompanhamento e de controle com vistas a assegurar a implementação e a 
efetividade da presente PSIC, do plano de ação e de resposta a incidentes de segurança da 
informação e dos requisitos para contratação de serviços de processamento e 
armazenamento de dados e de computação em nuvem, conforme disposto na presente 
Política. 

 

Por meio de procedimentos a equipe de Tecnologia estabelece mecanismos que permitem: 

 
• Gerenciar o controle de acessos e de logs dos sistemas utilizados pela VERT, 

tanto de Colaboradores quanto de terceiros contratados; 
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• Tratar e responder questões de segurança cibernética, em acordo com 
Procedimento de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação; 

 
• Executar as regras de proteção estabelecidas pela presente Política; 

 
• Comunicar às Diretorias de Risco e Jurídico/Compliance quaisquer violações ou 

tentativas de acesso não autorizados; 
 

• Criar regras para definir e aplicar, para cada Colaborador, restrições de acesso à 
rede, como horário e dia autorizados, se for o caso; 

 
• Atender, sob solicitação das áreas de Jurídico/Compliance ou Pessoas e Cultura, 

ao bloqueio de acesso de Colaboradores, ou fazê-lo de forma ativa em caso de 
acesso duvidoso ou em desacordo com os acessos estabelecidos; 

 
• Realizar varreduras para descobrir quaisquer ameaças adicionais; 

 
• Formatação e reconstrução do sistema operacional, bem como desinstalação 

softwares; e 
 

• Atender as demais áreas com relação aos assuntos acima descritos. 
 

Adicionalmente, cabe exclusivamente ao DPO: 

 
• Tratar e responder questões de segurança que envolvem proteção de dados 

pessoais; e 
 
• Comunicar titular dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

Pessoais (“ANPD”) sobre incidentes de segurança que possam acarretar risco ou 
dano relevante aos titulares, tais como vazamentos, destruição acidental ou 
ilegal (deliberada), perda, alteração, divulgação não autorizada ou acesso a 
dados pessoais por pessoas não autorizadas. 

 

Por meio de procedimentos a equipe de Jurídico/Compliance estabelece mecanismos que 
permitem: 

 
• Registrar e arquivar os incidentes relevantes ocorridos, juntamente à área de 

Riscos; 
 

• Elaborar notificação aos clientes afetados informando o ocorrido; 
 

• Comunicar quando necessário, o incidente ocorrido às autoridades, ressalvada a 
atribuição do DPO acima descrita; 
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• Criar relatório de forma a constar eventuais consequências reputacionais e 
jurídicas derivadas dos danos ocasionados pelo incidente de segurança; 

 
• Avaliar a culpabilidade, nos termos do Código de Ética e Conduta da VERT, caso 

o incidente tenha ocorrido por causa de algum Colaborador; 
 

• Revisar e bloquear periodicamente, com o auxílio da área de TI, o acesso para os 
endereços da Internet que não estejam alinhados com esta Política e com o 
Código de Ética da VERT; 

 
• Auxiliar a Diretoria de Tecnologia a elaborar e a manter atualizado o Plano 

de Continuidade de Negócios (“PCN”); 
 

• Tratar outras demandas que estejam dentro do escopo previsto neste Código. 

 

Por meio de procedimentos a área de Risco estabelece mecanismos que permitem: 

 
• Verificar o cumprimento da PSIC; 

 
• Executar testes de controles ou solicitar evidências de testes realizados; 

 
• Atualizar a matriz de riscos da VERT, inclusive a partir de inputs realizados pela 

Diretoria de Tecnologia. 
 

 
 

6 Disseminação da Cultura 

A alta administração se compromete com a melhoria contínua dos procedimentos e 
controles mencionados nesta Política, os quais devem ser objetos de pautas recorrentes em 
comitês internos, além de: 

 
• Manter no site da VERT informações referentes à segurança da informação e 

cibersegurança; 
 

• Garantir a leitura da presente Política pelos colaboradores, inclusive no 
momento de admissão do Colaborador;  

 
• Prestar informações a clientes e usuários sobre precauções na utilização de 

produtos e serviços financeiros em ambiente virtual; e 
 

• Manter programa de conscientização para todos os Colaboradores. 
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7 Recursos de Tecnologia 

A área de Tecnologia da VERT possui uma estrutura de forma a estabelecer os principais 
equipamentos, procedimentos e sistemas. 

 

É de cada Colaborador/usuário a responsabilidade pelo zelo e bons tratos aos equipamentos 
locados e/ou de propriedade da VERT. 

 

Todos os computadores disponibilizados para uso dos Colaboradores da VERT têm por 
objetivo o desempenho das atividades profissionais, devendo ser utilizado com bom senso 
para fins pessoais, desde que não sejam violadas as diretrizes desta Política e do Código de 
Ética da VERT. Os únicos recursos próprios permitidos pelos Colaboradores são os telefones 
celulares. Seu uso deve se pautar pela observação das regras do Código de Ética e de 
Conduta do Grupo VERT. 

 

A partir do momento da entrega dos recursos disponibilizados ao Colaborador, este passa a 
ser o fiel custodiante, devendo cuidar adequadamente do equipamento, visando garantir a 
sua integridade física e o seu perfeito funcionamento, seguindo as regras e orientações 
fornecidas pela VERT. As credenciais de administrador do equipamento ficam sob a guarda, 
controle e responsabilidade da área de Suporte, Infra e Cybersecurity. 

Para a disponibilização e uso dos computadores da VERT devem ser observados os pontos 
abaixo: 

 
• Para Colaborador novo, o gestor da área autorizará a criação de novo usuário e 

a disponibilização técnica de recursos; 
 

• Os equipamentos devem ser preparados e testados pela área de Suporte, Infra e 
Cybersecurity; 

 
• A retirada ou substituição dos computadores disponibilizados aos 

Colaboradores só é autorizada após confirmação da área de Suporte, Infra e 
Cybersecurity; 

 
• O Colaborador é responsável pelo equipamento, sendo seu exclusivo usuário. 

 
• O controle das máquinas é de responsabilidade da área de Suporte, Infra e 

Cybersecurity; 
 

• A identificação do usuário é feita através do login e senha e os logs de usuários 
são monitorados pelo servidor da VERT. 
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Para a implantação e configuração de softwares, programas básicos (sistema operacional e 
ferramentas) e componentes físicos a área de Suporte, Infra e Cybersecurity da VERT observa 
as seguintes regras: 

 
• Vedada a habilitação de usuários para implantar novos programas ou alterar 

configurações sem a permissão formalizada do gestor da área envolvida e 
validação da área de Suporte, Infra e Cybersecurity. 

 
• É proibido ao usuário implantar ou alterar componentes físicos em seus 

computadores. 
 

• Fica bloqueada a conexão à rede interna da VERT por quaisquer equipamentos 
não inventariados pela área de Suporte, Infra e Cybersecurity. Para estas 
máquinas, fica autorizada unicamente a conexão à rede de visitantes da VERT, 
que conta com diversas restrições.  

 
• A conexão de dispositivos móveis de armazenamento (e.g. USB Drive) somente 

poderá ser realizada mediante autorização prévia e expressa do gestor da área 
envolvida e validação da área de Suporte, Infra e Cybersecurity. 

 
 

O Colaborador deve adotar um comportamento seguro ao usar os recursos, devendo: 

 
• Não compartilhar nem divulgar sua senha a terceiros; 

 
• Não transportar informações confidenciais da VERT em qualquer meio (cd, dvd, 

pendrive, papel, etc.) Sem as devidas autorizações e proteções; 
 

• Não abrir mensagens de origem desconhecida, ou links suspeitos mesmo que 
advindos de origem conhecida; 

 
• Em caso de extravio, roubo ou furto do recurso disponibilizado, fica o 

colaborador responsável em informar o ocorrido as áreas de tecnologia e 
jurídico/compliance imediatamente para que essas tomem as devidas 
providências quanto aos bloqueios de acesso aos sistemas da VERT; 

 
• Enviar para área da gestão da informação quaisquer documentos impressos para 

o devido armazenamento, e; 
 

• Armazenar e proteger arquivos eletrônicos que contêm informações 
confidenciais de acordo com essa política. 
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A VERT utiliza outras opções para proteção dos Computadores, como proteção de tela e/ou 
proteção de ausência (após um tempo de inatividade, o computador bloqueia o sistema, 
exigindo senha para ser usado novamente). 
 

A VERT mantém seu ambiente de homologação para testes e seu ambiente de produção 
segregados. 

 

 

8 Tratamento de Incidentes 

A VERT possui um plano de ação e de resposta a incidentes detalhado em manual específico 
(“Manual de Acionamento do Plano de Gerenciamento de Crise”), que visa acionar as 
medidas necessárias ante situações que imponham risco à continuidade dos negócios do 
Grupo. Tal plano encontra-se em consonância com a estrutura organizacional e operacional 
do Grupo, bem como com os princípios e diretrizes das políticas de privacidade, proteção de 
dados pessoais, segurança cibernética e contingência.  

 

Em caso de incidentes, a área envolvida deve imediatamente comunicar o ocorrido ao 
Diretor de Tecnologia do Grupo VERT (CTO) e esse acionará às áreas de Risco e 
Jurídico/Compliance, agindo conforme os procedimentos estabelecidos na presente Política 
e demais controles internos alinhados ao PCN. 

 

Todo e qualquer incidente relevante ocorrido, assim como os resultados do Acionamento do 
Plano de Gerenciamento de Crise, deverão ser devidamente classificados por nível de 
severidade, registrados e arquivados pelas áreas de Risco e Jurídico/Compliance, bem como 
formalizados nos Relatórios Gerenciais de Controles Internos da VERT. 

 

A área de Jurídico/Compliance e/ou DPO serão os responsáveis pela comunicação com 
autoridades e clientes, incluindo análise de cenários, processo de decisão de comunicação, e 
prazo para efetivação da comunicação. 

 
 
 

9 Uso da Internet 

O uso e o acesso pelo Colaborador à rede corporativa, computadores, Internet e/ou 
utilização de e-mail corporativo, deverão ser exclusivos para uso profissional, para a 
execução e desempenho dos objetivos da VERT. Cada Colaborador é responsável por todo 
acesso, inclusive pelo uso de internet realizado com a sua autenticação. 
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O uso da Internet é uma ferramenta valiosa para os negócios da instituição, entretanto o 
Colaborador deve sempre resguardar a imagem da VERT, evitando entrar em sites de fontes 
duvidosas e não seguras, ou, de fontes não conhecidas, salvo quando autorizado pela Área 
de Jurídico/Compliance. 

 

É vedado ao Colaborador acessar endereços de internet (sites) que: 

 
• Conflitam com a presente Política, bem como aqueles que não estejam 

alinhados com o Código de Ética e Conduta da VERT; 
 

• Possam violar direitos de autor, marcas, licenças de programas (softwares) ou 
patentes existentes. 

 
• Possuam conteúdo pornográfico, relacionado a sexo, exploração infantil ou ao 

crime de pedofilia. 
 

• Defendam atividades ilegais, menosprezem, depreciem ou incitem o preconceito 
a determinadas classes como sexo, raça, orientação sexual, religião, 
nacionalidade, local de nascimento ou deficiência física. 

 
• Possuam origem suspeita ou que não se atenham aos padrões de segurança 

adequados, assim como possuírem links suspeitos. 
 

A VERT utiliza de seus melhores esforços para que o Colaborador cumpra a legislação em 
relação ao direito autoral, licença de uso e patentes existentes e que o uso do material foi 
autorizado, no mínimo, pelo gestor da sua área. 

 

 

10 Criptografia e Proteção de Ativos 

Todos os dispositivos móveis estão protegidos contra acesso indevido e os computadores 
portáteis devidamente criptografados. 

 

 

11 Da Contratação de Terceiros 

A VERT é responsável por verificar a capacidade do prestador de serviço, no que tange à sua 
competência e recursos. A contratação de terceiros é realizada nos termos da Política de 
Contratação e Monitoramento de Terceiros, que dispõe sobre a responsabilidade do 
fornecedor em observar o cumprimento da legislação e da regulamentação em vigor. 
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Com a finalidade de garantir a execução de controles para a prevenção de incidentes, a 
Política de Contratação de Terceiros adota como procedimentos para a contratação de 
fornecedores de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação 
na nuvem, a análise de diversos aspectos do fornecedor, a fim de garantir que os mesmos 
possuam controles compatíveis com os adotados pela própria VERT. 

 

Outros serviços com utilização da tecnologia em Nuvem também devem ser considerados 
para fins das regras aqui presentes, sendo necessário aplicar os mesmos procedimentos aos 
provedores destes serviços, tais como, porém, não exclusivamente: 

 

• Software as a Service (SaaS): utilização do software do provedor por meio de 
subscrição, eliminando a necessidade de instalação e execução nos 
computadores; 
 

• Platform as a Service (PaaS): desenvolvimento, teste, uso e controle sobre 
softwares próprios; e 
 

• Infrastructure as a Service (IaaS): utilização e controles sobre softwares próprios 
e de terceiros, sistemas operacionais, servidores, unidades de armazenamento e 
rede – contratação de servidores virtuais. 

 
 
 

12 Monitoramento e Testes de Contingência 

O monitoramento dos sistemas e controles existentes estabelecidos nessa Política serão 
realizados e executados pela área de Suporte, Infra e Cybersecurity, o que acontecerá de 
forma contínua, sem periodicidade. 

 

Quanto aos testes de contingência serão realizados anualmente, ou em prazo inferior se 
exigido pela Regulação em vigor, nos termos descritos no PCN, de modo a permitir que a 
VERT esteja preparada para a continuação de suas atividades e negócios, assim como a 
mitigar eventuais riscos operacionais ou reputacionais. 

 

A VERT utiliza de mecanismos de validação ou testes com o objetivo de avaliar se as medidas 
de sigilo, proteção de dados, segurança cibernética e o PCN desenvolvidos são capazes de 
suportar, de modo satisfatório, os processos operacionais, sistemas e bancos de dados 
críticos, manter sua integridade, segurança e consistência na infraestrutura adotada, e 
verificar se tais políticas ou planos podem ser ativados tempestivamente. 

Ademais, para implementação e monitoramento contínuo da presente Política, a VERT 
poderá contar com o suporte e assessoria da empresa terceirizada de TI. 
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13 Mesa e Tela Limpa 

Com o objetivo de reduzir os riscos de acesso não autorizado, perda de informações ou 
danos às informações durante e após o horário de expediente, os colaboradores devem 
seguir os critérios abaixo: 

 
• Papéis, anotações e lembretes de mesa de trabalho devem ser mantidos sempre 

que possível fora da superfície da mesa; 
 

• Ao final do dia, ou no caso de ausência prolongada, deve-se limpar a mesa de 
trabalho; 

 
• Os papéis ou mídias de computador devem ser entregue à área de Gestão da 

Informação não devendo ser deixados sobre as mesas quando não estiverem 
sendo usados; 

 
• Sempre que não estiver utilizando o computador, não deixar nenhum arquivo 

aberto, de modo que as informações possam ser visualizadas por outras pessoas 
que estiverem no local; 

 
• Agendas, livros ou qualquer outro material que possam ter informações sobre a 

empresa ou informações particulares devem sempre ser guardadas em locais 
fechados, evitando o acesso indevido; 

 
• As chaves de gavetas, armários e de portas devem ser guardadas em lugar 

adequado. Não devem ser deixadas sobre a estação de trabalho, na porta ou 
gaveta. 

 
 

Os critérios acima indicados estão em consonância com a Política de Mesa e Tela Limpa da 
VERT. 

 
 

14 Sigilo e Condutas Adotadas 

A VERT obtém rotineiramente Informações Confidenciais e/ou não públicas no contexto de 
suas atividades. Para funcionar de modo eficaz, as Chinese Walls a serem praticadas entre as 
áreas de atuação do conglomerado deverão incluir políticas e procedimentos destinados a 
monitorar e restringir o fluxo dessas informações aos Colaboradores que têm “necessidade 
de saber” a fim de (i) evitar o uso inadequado e/ou fraudulento das referidas informações e a 
aparência de impropriedade, (ii) cuidar de possíveis conflitos de interesse; e (iii) assegurar o 
cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis. 
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Cada um dos Colaboradores da VERT receberá um login de identificação pessoal e uma 
senha para que possam acessar os sistemas de informação da instituição, em acordo com 
suas funções e com a necessidade de acesso, sendo que o acesso às informações mantidas 
em arquivos físicos será restrito e somente permitido mediante demanda à área de Gestão 
da Informação e autorização junto ao Gestor do solicitante, quando necessário. 

 

Em caso de mudança de departamento ou transferência interna do Colaborador, todo o 
controle de acessos do usuário será refeito, com os acessos anteriores imediatamente 
bloqueados quando da comunicação da mudança de posição interna, conforme especificado 
na Política de Gestão de Acesso Lógico da VERT. 

 

Os Colaboradores que tiverem acesso aos sistemas de informação da VERT serão 
responsáveis pelo uso pessoal e intransferível do seu login e senha, bem como por tomar 
todas as medidas necessárias de forma a impedir o acesso não autorizado a estes sistemas, 
devendo manter suas senhas e outros meios de acesso aos sistemas de forma responsável e 
segura. 

 

Ao imprimir informações o Colaborador deve ter especial cuidado em não deixar qualquer 
documento, ou parte de documento na impressora por ele utilizada. É expressamente 
vedado o acúmulo ou abandono de documentos impressos nas impressoras ou nas mesas 
de trabalho, conforme diretrizes estabelecidas na Política de Mesa e Tela Limpa. 

 

Caso existam arquivos físicos de documentos que contenham Informações Confidenciais, 
estes deverão ser mantidos em segurança, devendo permanecer em ambiente trancado da 
respectiva área de atuação sempre que não estiverem sendo utilizados. Durante o período 
em que um Colaborador mantiver um documento que contenha Informações Confidenciais 
em seu poder, tal Colaborador deverá tomar todos os cuidados necessários para que o 
referido documento não possa ser acessado ou visualizado por Colaboradores de outras 
áreas de atuação, devendo guardá-lo em segurança sempre que não estiver presente. 

 

Toda comunicação emitida e/ou recebida via e-mail pode, a qualquer tempo, porém 
somente mediante solicitação formal da Diretoria de Jurídico/Compliance, ser resgatada pelo 
administrador da área de Suporte, Infra e Cybersecurity. 

 

Os Colaboradores deverão notificar imediatamente a área de Jurídico/Compliance sempre 
que tomarem conhecimento de que algum Colaborador está usando inadequadamente 
Informações Confidenciais, privilegiadas, relevantes e/ou não públicas. 

 

Os Colaboradores da VERT deverão, ainda, sob pena de se submeter às penalidades 
estabelecidas no Código de Ética e Conduta, observar estritamente as seguintes regras: 
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• Utilização de e-mail: Todos os Colaboradores devem utilizar o e-mail 
disponibilizado pela VERT para fins profissionais, sendo proibido o uso para fins 
particulares. Não é permitida a utilização do e-mail para envio de piadas, 
correntes, cartões virtuais, promoções pessoais e outros assuntos não 
relacionados às atividades profissionais do Colaborador da VERT. Vale ainda 
ressaltar que os Colaboradores estão proibidos de enviar, receber e/ou 
encaminhar mensagens com teor ofensivo, conteúdo pornográfico, racial ou 
similares. A VERT reserva-se o direito de remover de sua rede qualquer material 
considerado ofensivo ou potencialmente ilegal. 
 

• Informações eletrônicas ou por telefonia: Os sistemas de comunicação 
disponibilizados, tais como e-mail, outros meios de comunicação 
disponibilizados pela empresa e telefones somente deverão ser utilizados para 
os negócios da VERT, alertando que as informações de cunho pessoal trafegadas 
por meio desses sistemas, não serão consideradas como Informações 
Confidenciais. 

 

O Colaborador pode acessar o seu e-mail cedido pela VERT mesmo quando estiver fora do 
ambiente corporativo, através do serviço de correio eletrônico via Internet por meio de 
celular, tablets. O Colaborador deve ter o mesmo zelo com a utilização do correio eletrônico 
à distância tal qual estivesse no ambiente físico da VERT. 

 

Para fins de auditoria o e-mail corporativo da VERT fica na nuvem contratado junto a um 
reconhecido provedor desse tipo de serviço (Microsoft). 
 

 

15 Programa de Segurança 

A presente Política observa os critérios de seguranças alinhados à Resolução CMN 
4.893/2021, que dispõe sobre a política de segurança cibernética e os requisitos para a 
contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em 
nuvem, considerando a avaliação de risco que estes apresentam para o negócio. 

 

A VERT utiliza ferramentas capazes de identificar riscos de ataques cibernéticos, internos ou 
externos, tentativas criminosas de invadir, danificar, roubar, violar acessos e privacidades ou 
destruir dados, comprometendo o site, servidores ou interrompendo infraestruturas inteiras 
de tecnologia que podem trazer vulnerabilidade aos dados, redes e sistemas da instituição, 
causando danos financeiros e de reputação ou imagem. No que tange à sua rede interna, 
conta com Firewall e, nos equipamentos de trabalho cedidos aos colaboradores, antivírus.   
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Além disso, os equipamentos da empresa possuem bloqueio de entrada USB; com a exceção 
dos equipamentos de colaboradores que utilizam Certificado Digital para o desempenho de 
suas funções e cujo desbloqueio – específico para esse fim – tenha sido previamente 
autorizado pela área de Jurídico/Compliance.  

 

Com o intuito de mitigar as consequências de um eventual vazamento, a VERT protege suas 
informações, especialmente aquelas de teor confidencial, sigiloso e/ou que contenham 
dados pessoais, por meio de controles, monitoramento e restrições de acesso ao menor nível 
de permissão e privilégio possíveis. Para permitir tal controle, a VERT desenvolveu uma 
matriz de acessos baseada no cargo/função de seus colaboradores e possui procedimentos 
formalizados e fluxos operacionais para a concessão, revisão, bloqueio e retirada de tais 
acessos. Os acessos são, ainda, periodicamente revistos.  

 

Por meio da Gestão de Acessos, portanto, formalizada na Política de Gestão de Acesso 
Lógico da VERT, garantimos que as informações se mantenham adequadamente protegidas 
em todo o seu ciclo de vida, do momento de sua produção ao da sua eventual eliminação. 

 

A VERT realiza o armazenamento das Informações Confidenciais e quaisquer outros dados na 
nuvem (Cloud). A ferramenta garante a confiabilidade, disponibilidade e integridade de todas 
as informações recebidas, em seu formato original, bem como trilha de auditoria de acessos 
e possíveis modificações. 

 

Os backups dos dados são realizados de forma completa e automática com rotinas diárias e 
semanais e rotinas de testes periódicos, conforme a criticidade do processo, estabelecidas na 
Política de Backup e Restore da VERT. 

 

Os backups são armazenados em cloud, cuidando para que estejam em regiões distintas dos 
ambientes de sistemas, servidores, aplicações, dentre outros. 

 

O atendimento de solicitações de restauração de arquivos, e-mails e demais componentes é 
realizado pela equipe de suporte técnico/service desk contratada pela VERT e validado pelo 
gestor de Suporte, Infra e Cybersecurity, também em acordo com o estabelecido na Política 
de Backup e Restore supracitada.   

 

Não obstante as melhores práticas de mercado adotadas pela VERT, previstas na presente 
Política, a instituição poderá estar sujeita a más funcionalidades dos sistemas utilizados e a 
atos/omissões de seus Colaboradores, que podem acarretar perda e/ou adulteração de 
dados e Informações Confidenciais. 

 
 



 
 

 

19 

 
 

16 Segurança da informação e Privacidade no Gerenciamento de 
Projetos 

O alinhamento, análise e parecer por parte das áreas que compõem os processos, controles 
e atividades relacionadas à Segurança da Informação e Privacidade de Dados, devem ser 
analisados, tratados e alinhados para que seja dado o aceite da área de Infra, Suporte e 
Cybersecurity e do DPO, ou para que sejam propostas melhorias, ou até mesmo para impedir 
o andamento de projetos que contenham etapas que por sua vez coloquem em risco as 
operações, serviços e atividades da VERT. 

 

Dessa forma, as áreas que compõem as atividades de Segurança da Informação devem 
alinhar, quando necessário, junto à Diretoria e Gerência de Tecnologia nas tratativas das 
etapas de projetos, definindo, assim, uma prática padrão na organização. 

 

 

17 Vigência 

A presente Política deverá ser revisada anualmente ou em prazo inferior, sempre que assim 
requerido pelo regulador ou se observarem mudanças relevantes nas legislações aplicáveis 
e/ou nas condições descritas acima. Neste caso, serão envidados os melhores esforços para 
refletir as mudanças o mais breve possível. 

 

 

18 Disposições Finais 

Esta Política deve ser aplicada em conjunto com as demais políticas e regras da VERT. 

 

Em caso de dúvidas quanto à aplicação ou a conflito a Diretoria de Jurídico/Compliance 
deverá ser consultada. Não serão aceitas alegações de desconhecimento do Colaborador 
para justificar qualquer desvio de conduta.   
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