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Glossário 
Termo / Sigla Nome Descrição 

PSI Política de Segurança 
da Informação 

Documento que estabelece as diretrizes e normas 
administrativas da empresa, visando garantir o 
gerenciamento das informações. 

ABNT Associação Brasileira 
de Normas Técnicas Órgão responsável pela normalização técnica no Brasil. 

NBR Norma brasileira Normas aprovadas pela ABNT. 

ISO 
International 
Organization for 
Standardization 

Sigla internacional que referência a uma entidade de 
padronização e normatização visando a qualidade e 
produtos e serviços. 

IEC 
International 
Electrotechnical 
Commission 

Organização internacional que prepara e publica Normas 
Internacionais para diversas áreas. 

ABNT NBR 
ISO/IEC 27001:2013 

Sistemas de Gestão 
da Segurança da 
Informação 

Especifica os requisitos para estabelecer, implementar, 
manter e melhorar continuamente um sistema de gestão da 
segurança da informação dentro do contexto da 
organização. 

ABNT NBR 
ISO/IEC 27002:2013 

Código de prática 
para controles de 
Segurança da 
Informação 

Fornece diretrizes para práticas de gestão de segurança da 
informação e normas de segurança da informação para as 
organizações, incluindo a seleção, a implementação e o 
gerenciamento de controles, levando em consideração os 
ambientes de risco da segurança da informação da 
organização. 

SGSI 

Sistema de 
Gerenciamento de 
Segurança da 
Informação 

Sistema de gestão corporativo que inclui toda a abordagem 
organizacional usada para proteger a informação 
empresarial. 

LGPD Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais 

Norma federal brasileira (Lei 13.709/18) que estabelece 
regras para o manuseio, coleta, armazenamento e 
compartilhamento de dados de pessoas física ou jurídica por 
empresas públicas e privadas. O principal objetivo é garantir 
mais segurança, privacidade e transparência no uso de 
informações pessoais. 

DPO Data Protection 
Officer 

Profissional responsável pela proteção de dados dentro da 
empresa. 

NORMA DIN 66399 

Norma sobre 
destruição de 
documentos ou 
mídias 

Estabelece requisitos de destruição de documentos ou de 
mídias, visando proteger as empresas, instituições e pessoas 
contra espionagem e coleta não autorizada de informações 
confidenciais. 
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1. Introdução 

A informação é um dos principais bens de qualquer organização. Assim sendo, trata-

se de um recurso vital para o desenvolvimento das atividades da LW Tecnologia e, como 

tal, necessita ser protegida. 

A Política de Segurança da Informação da LW estabelece os princípios, as diretrizes 

e atribuições quanto ao acesso e manipulação das informações, tanto da empresa 

quanto dos clientes, adotando as melhores práticas de mercado e regulamentações 

aplicáveis. 

Visa resguardar a confidencialidade, autenticidade, integridade e disponibilidade 

das informações, definindo os direitos e responsabilidades de cada um em relação à 

Segurança da Informação. 

As regras aqui estabelecidas serão observadas em todos os seus detalhes por todos 

os colaboradores, parceiros, clientes e prestadores de serviços.  Desta forma, quando 

divulgado este documento, todos se comprometem a respeitar os tópicos abordados e 

estão cientes da repercussão de tais regras no seu dia-a-dia. 

O não cumprimento das políticas aqui detalhadas acarretará em sanções -

administrativas em primeiro momento, podendo na reincidência ou conforme a 

gravidade do ato contrário à esta política acarretar o desligamento daquele que infringiu 

regras aqui dispostas (sendo ele colaborador/prestador de serviço). 
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2. Objetivo 

 

O desígnio desta Política de Segurança da Informação, embasada na ABNT NBR 

ISO/IEC 27001:2013, ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013 e em consonância com a LGPD, é 

estabelecer diretrizes aplicáveis ao uso, controle, tratamento e proteção das 

informações da LW Tecnologia, contemplando os seguintes objetivos específicos: 

 

 Definir o escopo da Segurança da Informação; 

 

 Definir as responsabilidades na gestão da Segurança da Informação; 

 

 Definir as responsabilidades dos colaboradores na preservação da Segurança da 

Informação. 

 

Constitui o compromisso vinculativo da gestão de alto nível, objetivando alcançar 

um nível de segurança da informação em toda a empresa.  

Isto eleva a importância da informação como um bem essencial da empresa que 

precisa de proteção para o benefício de todos os envolvidos. 

O objetivo da segurança da informação é proteger esse ativo contra múltiplas 

ameaças e minimizar efetivamente os riscos de negócios. 
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3. Abrangência 

 

Esta Política de Segurança da Informação aplica-se a todos os colaboradores, sejam 

eles funcionários, estagiários, prestadores de serviços, fornecedores e parceiros, bem 

como as demais empresas controladas pela LW Tecnologia; portanto, deve ser lida, 

interpretada e compreendida por todos os envolvidos na manipulação de 

informações, não devendo ficar dúvidas a respeito desse documento. 

A Política é aplicável tanto nos ambientes informatizados quanto aos meios 

convencionais de manipulação de informações, seja comunicação, armazenamento de 

informações e/ou processamento das mesmas. Compreende ainda todos os 

equipamentos e recursos manipulados ou utilizados por qualquer colaborador da 

empresa. 

 

4. Conceitos 

A Segurança da Informação é aqui caracterizada pela preservação dos seguintes conceitos: 

4.1 Usuário 

Pessoa que acessa ou utiliza de forma legítima e autorizada qualquer tipo de 

informação da empresa ou por ela disponibilizada; 

4.2 Colaborador 

Funcionários, estagiários, prestadores de serviços, fornecedores e parceiros ou 

qualquer outra pessoa que seja usuário autorizado para manipular informações; 
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4.3 Confidencialidade 

Garantia de que a informação é acessível somente por pessoas autorizadas, quando 

for de fato necessário e pelo período que fizer necessário; 

4.4 Autenticidade 

Garantia da origem da informação, legítima, genuína e real; 

4.5 Integridade 

Garantia da exatidão e completude da informação, de forma que não tenha sido 

modificada ou destruída de maneira não autorizada ou acidental durante seu ciclo de 

vida; 

4.6 Disponibilidade 

Garantia de que a informação e os ativos associados estejam disponíveis para os 

usuários legítimos, sempre que necessário; 

 

5. Princípios e Diretrizes 

A LW Tecnologia, como custodiante de dados e informações de clientes/parceiros, os 

considera totalmente sigilosos; logo devem ser tratados assim pelos seus colaboradores. 

Toda e qualquer informação produzida ou recebida pelos colaboradores como 

resultado de sua atividade profissional é de propriedade exclusiva da empresa. 

Qualquer informação oriunda desse resultado deverá ser tratada de forma ética e 

sigilosa, de acordo com as normas internas, evitando qualquer tipo de exposição 

indevida. 
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A informação deve ser utilizada de forma transparente e apenas com a finalidade para 

a qual foi coletada. 

Todos os colaboradores devem ter ciência de que o uso das informações e dos 

sistemas de informação podem e são monitorados e que, os registros assim obtidos 

poderão ser utilizados para detecção de violações da Política e das Normas de Segurança 

da Informação, podendo estas servir de evidência para a aplicação de medidas 

disciplinares, processos administrativos e/ou legais. 

 

6. RESPONSABILIDADES 

6.1 Colaboradores em geral 

Entende-se por colaborador toda e qualquer pessoa física, contratada CLT, estagiário 

ou prestador de serviço por intermédio de pessoa jurídica ou não, que exerça atividade 

para a LW Tecnologia, seja internamente ou externamente. 

É responsabilidade de todo colaborador: 

 Preservar a integridade e guardar sigilo das informações de que fazem uso, 

bem como zelar e proteger os respectivos recursos de processamento de 

informações; 

 Qualquer acesso indevido aos recursos bem como pelos efeitos desses 

acessos efetivados através do seu login ou código de identificação, ou outro 

atributo para esse fim utilizado, é de total responsabilidade do colaborador; 

portanto, sempre que for se ausentar de sua estação de trabalho, deverá 

imediatamente fazer o bloqueio da mesma; 

 



 

_________________________________________________ 
Tipo de documento: PSI v3.0 (USO INTERNO) 
 
Data de criação: 14/04/2021 Data de revisão: 08/09/2021 
Cleber Andrade de Matos Anderson Cazzote Lima 
  Willian Hangai Werle 

PSI – Política de Segurança da Informação 
Documento de Diretrizes e Normas Administrativas 

 

 Comunicar por escrito ou por e-mail ao seu superior imediato ou 

diretamente ao Departamento de Segurança da Informação o conhecimento 

de qualquer irregularidade ou desvio das normas dispostas nessa PSI; 

 Toda informação impressa ou transcrita, contendo informações sensíveis 

e/ou sigilosas, deverão ser descartadas conforme item 7 dessa PSI; 

 Cumprir as determinações desta Política, sob pena de incorrer nas sanções 

disciplinares e legais cabíveis, como rescisão contratual por justa, além de 

eventuais reparações materiais. 

 

6.2 Gestores de Pessoas e/ou Processos 

Devem os gestores terem postura exemplar em relação à Segurança da Informação, 

servindo como modelo de conduta para os colaboradores sob a sua gestão. 

Garantir dos colaboradores a assinatura do Termo de Compromisso e 

Responsabilidade, 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 LW Tecnologia. 

Antes de conceder acesso às informações da empresa, exigir a assinatura do Acordo 

de Confidencialidade dos colaboradores, sejam efetivos, casuais e/ou prestadores de 

serviços que não estejam cobertos por um contrato existente, por exemplo, durante a 

fase de levantamento para apresentação de propostas comerciais. 

 

É responsabilidade de todo gestor: 

 Gerenciar e exigir o cumprimento desta Política de Segurança da Informação 

por parte de seus supervisionados; 
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 Garantir acesso ao conjunto de documentos atualizados que compõem a 

Política de Segurança da Informação aos colaboradores sob sua gestão; 

 Identificar os desvios praticados e adotar as medidas corretivas apropriadas; 

 Impedir o acesso de empregados demitidos ou demissionários aos ativos, 

utilizando-se de mecanismos de desligamento do empregado; 

 Garantir que o pessoal sob sua supervisão compreenda e desempenhe a 

obrigação de proteger as informações; 

 Comunicar formalmente ao departamento que efetua a concessão de 

privilégios a usuários de TI (Setor de Infraestrutura de TI / Setor de 

Desenvolvimento de Sistemas), quais acessos e permissões devem ter os 

colaboradores, sob sua supervisão, a informações e sistemas; 

 Comunicar formalmente ao departamento que efetua a concessão de 

privilégios aos usuários de TI (Setor de Infraestrutura de TI), quando da 

demissão ou transferência de colaborador, para a imediata alteração de 

perfil ou exclusão de permissões junto aos sistemas. 

 

6.3 Área de Gestão e Segurança da Informação 

Cabe à área de Gestão de Segurança da Informação: 

 Elaborar e atualizar as regras e procedimentos referente à PSI; 

 Prover todas as informações de gestão de Segurança da Informação 

solicitadas pela Diretoria Executiva; 

 Promover ampla divulgação da Política e das Normas de Segurança da 

Informação para todos os funcionários, estagiários, prestadores de serviços 

e clientes; 
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 Promover ações de conscientização sobre Segurança da Informação para os 

funcionários, estagiários e prestadores de serviços; 

 Propor projetos e iniciativas relacionados ao aperfeiçoamento da segurança 

da informação; 

 Estabelecer procedimentos relacionados à instrumentação da segurança da 

informação. 

 Informar a área de Recursos Humanos sobre qualquer violação das Políticas 

de Segurança por parte dos colaboradores. 

 

6.4 Área de RH 

 

Cabe à área de Recursos Humanos: 

 

 Aplicar em conformidade com o jurídico as penalidades constantes no Código de 

Ética e Conduta para as violações e incidentes de Segurança da Informação; 

 Acompanhar o comportamento dos colaboradores juntamente com a área de 

Segurança da Informação, visando avaliar constantemente o grau de 

comprometimento com a segurança da informação; 

 No momento do desligamento de profissionais, quando possível, informar 

antecipadamente os setores de Infraestrutura de TI e Desenvolvimento para que 

sejam programadas as restrições de acesso ao ambiente e sistemas; 

 Ainda no momento do desligamento, recolher recursos e objetos de propriedade da 

empresa, tais como: crachás, chaves, documentos, computadores, celulares, dentre 

outros. 
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6.5 Conselho de Segurança da Informação 

Cabe ao Conselho de Segurança da Informação: 

 Aprovar a Política de Segurança da Informação – PSI e suas atualizações; 

 Prover a alocação de recursos humanos, financeiros e materiais necessários 

para a manutenção da Política de Segurança da Informação – PSI; 

 Prover todas as informações de gestão de Segurança da Informação. 

 Deliberar sobre qualquer modificação na Política de Segurança da 

Informação; 

 Se reunir no mínimo 1 vez ao mês para tratar sobre assuntos da PSI, visando 

a melhoria constante da mesma. 

 

7 Da Utilização, Guarda e Descarte de Documentos 

Documentos que contenham informações classificadas como uso interno, restrita ou   

confidencial   não   podem   ficar   expostos   na   estação   de   trabalho, em impressoras, 

scanner, telas de computadores, áreas comuns, locais de trânsito de pessoas, refeitório 

e/ou nas salas de reunião. 

Documentos que   contenham   informações   classificadas   como sigilosa devem ser 

acondicionados em armários de acesso controlado. 

Sua destruição, quando for o caso, deverá ser feita por meio de fragmentadora de 

papel, disponibilizada pela LW em seu ambiente interno. Essa fragmentadora deverá 

estar em conformidade com a Norma DIN 66399 e deverá ser do nível P4. 
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É expressamente proibida a divulgação de informações para outro colaborador que 

não tenham a necessidade de acesso à tal informação. 

 

8 Do Monitoramento e da Auditoria do Ambiente 

Para garantir a integridade do ambiente bem como a aplicação das regras 

mencionadas nessa Política de Segurança da Informação, a LW poderá: 

 Implantar sistemas de monitoramento nas estações de trabalho, servidores, 

celulares, correio eletrônico, conexões com a internet bem como qualquer 

equipamento da empresa que tenha acesso a informações, o qual será 

utilizado para identificar usuários e respectivos acessos efetuados, bem 

como a informação manipulada; 

 Tornar pública as informações obtidas pelos sistemas de monitoramento e 

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

ou ainda por determinação de Comitê de Segurança da Informação; 

 Realizar, a qualquer tempo, inspeção física nos equipamentos de sua 

propriedade; 

 Instalar sistemas de proteção, preventivos, detectáveis ou não, para garantir 

a segurança das informações e dos perímetros de acesso. 

 

9 Da Utilização do Correio Eletrônico (E-mail) 

O objetivo dessa norma é informar aos colaboradores da LW quais são as atividades 

permitidas e proibidas quanto ao uso do correio eletrônico corporativo. 
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A utilização do correio eletrônico é para fins estritamente corporativo, inerente às 

atividades do colaborador. 

Assim como os demais sistemas disponibilizados pela LW, o correio eletrônico 

também é passível de monitoramento e auditoria. 

 

É vetado ao colaborador: 

 

 Enviar mensagem por correio eletrônico usando e-mail de outra pessoa ou 

endereço de correio eletrônico que não esteja autorizado a utilizar, diferente 

do seu corporativo; 

 Enviar mensagens não solicitadas para múltiplos destinatários, exceto se 

relacionadas à uso legítimo da LW Tecnologia, sendo vedada a utilização de 

cópia oculta, exceto quando solicitado pelo superior hierárquico; 

 Enviar mensagens por meio eletrônico que torne seu remetente e/ou a LW 

vulnerável a ações civis ou criminais; 

 Falsificar informações de endereçamento ou 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 

estiver sujeito a algum tipo de investigação; 

 Divulgar informações não autorizadas ou imagens de tela, sistemas, 

documentos e afins sem autorização expressa e formal concedida pelo 

Gerente (ou superior); 
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As mensagens de correio eletrônico deverão sempre incluir assinatura conforme 

disponibilizado pelo administrativo, com o seguinte formato: 

 Nome do colaborador; 

 Departamento; 

 Endereço; 

 Telefone; 

 Site da empresa. 

10  Da Utilização da Internet 

O objetivo dessa norma é informar aos colaboradores da LW quais são as atividades 

permitidas e proibidas quanto ao uso da internet. 

Qualquer informação acessada, transmitida ou produzida na Internet, estará sujeita 

a auditoria e em conformidade com a norma legal, a LW reserva-se o direito de 

monitorar e registrar todos os acessos a ela. 

A utilização da internet deverá seguir os seguintes preceitos: 

 Restringir-se à esfera profissional, relacionada às atividades desempenhadas 

pelo colaborador; 

 Não utilizar para fins pessoais ou recreativos durante seu expediente; 

 Não fazer download ou distribuição de software; 

 Proibida a divulgação de informações a qual o colaborador tenha acesso. 

É vetado acessar páginas de conteúdo considerado ofensivo, ilegal ou impróprio, tais 

como: 

 Pornografia, pedofilia, preconceitos, vandalismo, entre outros; 
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 Proxy anônimo ou páginas na tentativa de contorno às políticas aplicadas 

pelas ferramentas de restrição da empresa (salvo em casos específicos e com 

a autorização do Departamento de Segurança da Informação); 

 Conteúdo notadamente fora do contexto do trabalho desenvolvido; 

Fica proibida a utilização de equipamentos pessoais (smartphones, laptops, 

tablets ou similares) na rede WIFI da empresa, visando única e exclusivamente a 

segurança da rede corporativa bem como sua integridade. 

Caso a Infraestrutura de TI julgue necessário, haverá bloqueios de acesso, 

visando resguardar o uso de banda da rede, desempenho e/ou produtividade do 

colaborador. 

O uso de qualquer recurso para atividades ilícitas poderá acarretar em sanções 

administrativas e trabalhistas, penalidades decorrentes de processos civil e criminal, 

sendo que nesses casos a LW cooperará ativamente com as autoridades competentes. 

Haverá auditoria dos sites acessados por usuários para a verificação e adequação 

da política vigente quando necessário. 

Comprovada a utilização irregular, o colaborador envolvido poderá ter seu 

acesso à Internet bloqueado, sendo comunicado de imediato seu superior bem como o 

RH, para a devida aplicação da sanção disciplinar e sanções legais previstas. 

11 Da Política de Senhas 
 

O usuário é responsável pelo uso de suas credenciais de acesso. Considerando que login e 

senha é a principal ferramenta de autenticação, ela deve ser individual, intransferível e mantida 

em segredo, sendo o usuário será responsabilizado por qualquer transação efetuada durante o 

seu uso. 
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Os sistemas da LW deverão garantir a exigência mínima dos seguintes padrões para as 

senhas: 

 Deverá conter no mínimo 8 caracteres; 

 Deverá ser alfanumérico (letras e números), com variação de maiúsculo e 

minúsculo; 

 Deverá requerer caracteres especiais (@ # $ %). 

 Deverá solicitar alteração de senha periodicamente a cada 30 dias, não podendo ser 

repetida as últimas 5 senhas anteriores; 

 

Fica estabelecida as seguintes regras aos colaboradores: 

 Fica vetado ao usuário repassar sua senha a outra pessoa, mesmo que seja seu 

superior direto ou indireto; 

 É proibido o compartilhamento de login para qualquer tipo de função; deverá haver 

login único para cada utilizador; 

 Caso desconfie que sua senha não está mais segura ou alguém possa saber, deverá 

providenciar imediatamente sua alteração; 

 As senhas não devem ser anotadas em papéis, blocos de nota ou qualquer outra 

forma que fique de fácil acesso a qualquer outra pessoa; 

 Tudo que for executado com a sua senha será de sua inteira responsabilidade, por 

isso deverá ser tomada todas as precauções possíveis para manter sua senha 

secreta e segura; 

 

Caso seja identificado pelo Departamento de Segurança da Informação qualquer 

infração citada acima, será acionada a área de Recursos Humanos para que seja aplicada a 

devida sanção. 
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12 Comitê Gestor de Segurança da Informação 

 

 

Responsável Área 

Elaboração Coordenação de Segurança da Informação 

Cleber Andrade de Matos 

Revisão Diretoria de Tecnologia da Informação 

Willian Hangai Werle 

Aprovação Comitê Gestor de Segurança da Informação 

Anderson Cazzote Lima 

Cleber Andrade de Matos 

Milene Zinhani Barroso 

Willian Hangai Werle 

Wilton Ribeiro Silva 

 

 


