
1. Objetivos deste Documento

Definir e oferecer uma breve introdução às normas e políticas de segurança da informação e

disseminar as melhores práticas de segurança.

Esclarecer as responsabilidades de todos os usuários de ativos de informática e ou

i nfra estrutu ra,

2. Público Alvo

Todos os usuários de ativos de informática e ou infraestrutura de informação, incluindo

funcionários, temporários, consultores e prestadores de serviço e demais pessoas autorizadas

a utilizar sistema, recursos ou serviços de Tl.

3. lntrodução

A Segurança da lnformação tem implicações estratégicas para a PostALL LOG e representa uma

parte integral dos objetivos e processos de negócio da empresa, sendo essencial para a

proteção das informações e dos dados processados em suas instalações ou em ambientes

remotos.

Todos os nossos funcionários e colaboradores são responsáveis por garantir a segurança da

informação em suas respectivas áreas, apoiando assim as atividades comerciais e evitando

riscos.

Algumas destas responsabilidades são extremamente importantes e deverão ser observadas

mesmo após o término de contrato de trabalho destes usuários. É imprescindível a adesão de

cada pessoa aos padrões éticos, e cumprimento às regras para contribuir com o sucesso e

imagem idônea da PosIALL-LOG. Esse documento deverá ser lido e assinado por todos que se

enquadrem na definição de público alvo antes de obter acesso à infraestrutura PostALL LOG.

Qualquer duvida poderá ser esclarecida junto à área de Segurança da lnformação da PostALL

LOG, através do e-mail ti@postall-log,com.br

4. lnformações Gerais

Para proteger as informações confidenciais da PosIALL-LOG, cada usuário deverá assinar um

termo de sigilo.

Cada usuário é responsável por fazer uso apropriado de sistemas, recursos e serviços de Tl.

Estes incluem, mas não se limitam a: computadores, laptops, aparelhos telefônicos, celulares,

fax, correio de voz, correio eletrônico, serviços on-line, internet e intranet.
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Cada usuário é responsável por observar e assegurar o grau de confidencialidade definida pelo

proprietário da informação.

Cada usuário deverá participar do tópico de orientações de segurança durante o processo de

integração para compreender plenamente as políticas da PostALL-LOG.

Cada usuário deverá acessar apenas as informações necessárias às suas atividades. Se

porventura tiver acesso a informações que deveriam estar protegidas e não são necessárias à

suas atividades, deverá imediatamente ao responsável pela Tl da PostALL-LOG através do e-

mail ti@postall-log,com.br

Quando uma pessoa deixa a empresa ou tem sua relação comercial rescindida ou retratada (no

caso de terceiros), deverá devolver todos os softwares, equipamentos de informática,

documentos e mídias que estavam em sua posse durante o período de contratação. Também

não deverá reter nenhuma informação de propriedade da PostALL-LOG. Todas as permissões

de acesso a sistemas e recursos de Tl disponibilizados a ela serão revogados imediatamente.

5. Uso Correto dos Recursos de Tl

A comunicação de incidentes de segurança deverão ser reportados imediatamente no ocorrido

ao Tl PostALL-LOG, por e-mail, telefone ou ferramentas de comunicação interna (lnstont

Messaging).

São considerados, como exemplos de incidentes de segurança:

, Perda ou roubo de um equipamento de Tl

. Vírus de computador

, Software e sistemas que não operam como esperado ou concebido

. E-mails suspeitos

. Comportamento incomum de pessoas

. Chamadas telefônicas suspeitas

. Qualquer ação ou sistema que viole o padrão e política de segurança da informação

Nenhum usuário dos sistemas da PosIALL-LOG está autorizado a testar, forçar ou gerar

qualquer tipo de intervenção em suspeitas de vulnerabilidade ou no sistema de segurança.

Todos e quaisquer eventos que inflijam na segurança da informação PosIALL-LOG deverão ser

comunicados ao Tl PostALL-LOG.

Nunca forneça informações internas sobre pessoas ou empresas ao receber e-mails ou

telefonemas desconhecidos. Esses são os canais usuais que fraudadores utilizam para obter
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6, Regras e Níveis de Gravidade de Violações das Regras

De acordo com o nível de gravidade de cada situação podemos classificá-la de 0 (zero) a 3

(três).

O Sem Classificação Não há pena a ser aplicada

L Leve Advertência Verbal

2 Moderada Advertência Escrita

3 Grave Possível desligamento do colaborador

A seguir, serão apresentadas as regras de nossa política de segurança e ao final de cada regra,

a ou as infraçöes impostas ao descumprimento dessas conforme classificação acima,

6.1. Segurança Física e do Ambiente de Trabalho

. Chaves, cartöes ou senhas que permitam de acesso ao prédio ou unidades de trabalho da

PosIALL-LOG, não devem ser compartilhados. (1-)

. Todos os visitantes deverão ser devidamente credenciados e acompanhados enquanto em

áreas restritas. Estes acessos estão condicionados à autorização da Gerência da área. (2)

. Mídias e dados sejam impressos ou em tela, críticos ou sensíveis a divulgação devem ser

armazenados em local seguro quando não estiverem em uso. (1)

. Computadores portáteis deíxados no local de trabalho devem estar seguros por dispositivos

de segurança ou guardados em local protegido. (1-)

lmpressos devem ser retirados da impressora. (1)

Bloquear a estação de trabalho ao deixar a mesa por um período maior. (0)

. Finalizar aplicações de forma correta e desligar a estação de trabalho ao fim do expediente

(1)

. Equipamentos ou softwares não devem ser retirados da empresa sem autoriza

Gerência e desacompanhados, quando necessário, de documento fiscal que acoberte seu

trânsito. (2)

. Somente equipamentos de propriedade da PosIALL-LOG podem estar conectados à sua rede.

Qualquer outro equ¡pamento deverá ter autorização do Tl PosIALL-LOG para tal acesso. (2)

6.2. Hardware e Software

. Não é permitido o uso de sistemas, tanto de hardware quanto software, para propósitos

pessoais ou não corporativos. Qualquer exceção só mediante autorização por escrito. (2)
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. Usuários não estão autorizados a instalar nenhum software em equipamentos PosIALL-LOG.

lnstalações devem ser solicitadas ao Tl PosIALL-LOG e sua execução somente após avaliação

de riscos ou conflitos em potencial. (2)

. Softwares devem ser instalados conforme sua finalidade. Copyright e propriedade intelectual

não devem ser violados sobre pretexto algum. (2)

6.3. Controle de Acessos

. Credenciais de acesso são pessoais e intransferíveis e não devem ser compartilhadas. Cada

usuário é totalmente responsável portodas as atividades efetuadas com sua credencial. (2)

. Senhas devem ser trocadas periodicamente mesmo que o sistema não esteja preparado para

esta política. A recomendação é que sejam trocadas a cada 60 dias (0)

. Ao definir senhas, a recomendação de segurança é que as mesmas contenham no mínimo 8

caracteres, que essa composição em letras maiúsculas, minúscula e números. Além disso, não

devem ser baseadas em informações pessoais e nem reutilizadas. (0)

No primeiro acesso ao sistema, o usuário deverá alterar a senha padrão. (1)

. Quando qualquer software ou sistema questionar se"Desejo memorizar senho poro próximo

ocesso?" a resposta deverá ser sempre NÃO. (1)

6.4 Uso de E-mail e acesso lnternet

. Os sistemas de e-mail, internet e instont messaging fornecidos pela empresa são ferramentas
para aprimorar e oferecer vantagens competitivas além de ajudar o usuário a cumprir as

atividades corporativas, portanto não devem ser usados para assuntos de trato pessoal. A
PosIALL-LOG, de acordo com leis e regulamentos aplicáveis, monitora rotineiramente o fluxo

coorporativo de e-mails, mensagens instantâneas e acesso a internet todos esses efetuados à

partir de suas unidades de trabalho através de sua rede privada e de seus equipamentos. Essa

atividade é vital para gerência da rede, dimensionamento dessa e principalmente para

segurança do negócio e do seu ativo näo tangível, a informação. Pelo apresentado, os usuários

não devem ter nenhuma expectativa de privacidade com respeito às informações transmitidas

ou recebidas através da lnternet, lntranet e do e-mail, o que desde já declaram esta

sob penas e sanções trabalhistas conforme a gravidade do apurado, podendo chegar, inclusive

a casos de demissão por justa causa (CLT, 482), (3)

. A utilização das formas de comunicação digital disponibilizadas pela PosIALL-LOG deverá ser

em conformidade com as leis do governo local e regras e políticas da PostALL-LOG.

É terminantemente proibido enviar ou armazenar mensagens de caráter ofensivo, obsceno,

desrespeitoso, fraudulento e ameaças a outras pessoas. (2) e (3), mas podendo chegar a

demissão por justa causa, dependendo da gravidade do apurado.

. A PosIALL-LOG se reserva o direito de bloquear e-mails que julgue ser ofensivos ou não

corporativos. Mensagens proibidas incluem, mas não se límitam a material difamatório sobre a
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empresa ou outros indivíduos, material discriminatório, racista, religiosamente ou

sexualmente ofensivo, ameaças ou material de linguagem abusiva, vírus, spywares, trojons e
qualquer outra ameaça virtual, correntes ou pirâmides, informações ilegais ou contrárias aos

interesses da PostALL-LOG.

. Mensagens eletrônicas transmitidas ou armazenadas em sistemas de correio eletrônico são

dados corporativos. A PostALL-LOG se reserva o direito de acessar, usar, copiar e divulgar estas

mensagens para q ualquer propósito.

. Ao receber mensagens de conteúdo ilegal, ímpróprio ou com anexos suspeitos, deve-se

imediatamente comunicar ao Tl PosIALL-LOG e aguardar orientações antes de abri-lo ou

encaminhá-lo a outros usuários. (1-)

. Os usuários do sistema que possuem permissão de alteração e exclusão devem manter os

dados relevantes ao negócio durante o tempo determinado por leis locais e Federais. (3)

Visualizar ou transmitir informações com a finalidade de ganho pessoal (2)

. Acesso a atividades ilegais como, jogos de apostas ou obtenção de arquivos protegidos por

leis de copyright ou locais como, filmes, músicas ou qualquer outro tipo de mídia eletrônica.
(3)

. Baixar e instalar programas mesmo que não infrinjam propriedade intelectual ou de terceiros.
Caso haja necessidade, o Tl PosIALL-LOG deve ser acionado. (2)

. Executar atividades que violem políticas de outras empresas ou conflitem com interesses

PostALL-LOG. (1)

. Acessar salas de bate-papo, rádios on-line ou sites de relacionamento, (2)

. Responder questionários externos baseados na internet representando a PostALL-LOG a

menos que tenham sido autorizados pela Gerência formalmente. (2) e (3)

6.5. Computadores Portáteis Pessoais ou Equipamentos de Telecomunicação

O usuário é responsável por fazer cópia de segurança de seus dados armazenados de forma

local e nesses equipamentos. (0)

. Sistemas de segurança como antivírus ou personol firewall não devem ser desabilitados e

devem ser mantidos atualizados pelo usuário. (2)

. Qualquer conexão via wireless ou bluetooth só podem ocorrer depois de autorizadas pelo Tl e

instalados certificado e acesso VPN. (1-)

. O compartilhamento de pastas e arquivos é terminantemente proibido, mesmo se protegidos

por senha, pois torna seu equipamento vulnerável à propagação ou ataque de vírus ou outros
programas de código malicioso. (1)
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. A utilização de conexões via modem ou adaptador de rede deve ser exclusivas para serviços

pela PostALL-LOG para fins corporativos, como, acesso remoto. Quando conectados

diretamente na rede do escritório, e estão sujeitos a mesma política de segurança.

. O usuário deve ter ciência que ao conectar sua máquina em redes externas a empresa e

depois conectar a rede da empresa, abre precedente de vulnerabilidade e que, ao finalizar
uma conexão remota a rede PosIALL-LOG, deve fechar a conexão assim que concluída as

atividades.

7, Não Conformidades

O não cumprimento das regras e políticas especificadas neste documento podem ocasionar a

suspensão de acesso a sistemas da PostALL-LOG, ações disciplinares, encerramento do

contrato de trabalho ou ações legais.

Em caso de constatação de algum dano a qualquer equipamento de informática, por dolo ou

culpa do empregado, este deverá arcar com o valor do dano, na integralidade, a ser

descontado do próximo salário ou de quantos salários mensais bastem para a quitação do

valor do dano, ficando garantido ao empregado um valor mínimo de 30% do seu salário

mensal em dinheiro, o qual não poderá fazer parte do desconto. Caso haja a rescisão

contratual, o valor será descontado integralmente do saldo total de seus haveres rescisórios.

Caso o saldo da rescisão não seja suficiente para a quitação, o empregado deverá assinar uma

nota promissória com data estipulada para sua quitação, sob pena de execução judicial. Tudo

isto nos exatos termos da cláusula 5 (cinco) da ficha de registro do empregado - no campo

"contrato de trabalho" e do art. 462 da CLT'

A avaliação das incidências de acesso indevido e mau uso da rede, interna ou externa, serão

avaliados por um comitê. Este comitê será composto por um membro dos Recursos Humanos,

do responsável direto pelo usuário que acometeu a infração e pelos responsáveis pela área de

Tl da empresa, que apresentarão os devidos documentos comprobatórios dos fatos em

a ná lise.
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