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1. OBJETIVO 
Este documento estabelece a política e os princípios que norteiam a segurança da informação na BS2 Asset 
– Administradora De Recursos LTDA (“Sociedade”), em linha com as normas das Empresas BS2. 
 
O seu objetivo é assegurar que as informações da organização estão sendo tratadas de forma adequada 
para a garantia dos critérios de Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Além disso, descreve a 
conduta considerada adequada para o manuseio, controle e proteção das informações contra destruição, 
modificação, divulgação indevida e acessos não autorizados, acidentais ou intencionais. 
 

2. APLICAÇÃO 
 A Política de Segurança se aplica a todos os colaboradores da Sociedade. Os detalhamentos das diretrizes 
aqui dispostas serão objeto de normas, procedimentos e instruções de trabalhos específicos, compondo o 
Modelo de Gestão de Segurança da Informação. 
 

3. DECLARAÇÃO DA ALTA DIREÇÃO DA SOCIEDADE (CARTA DA DIRETORIA) 
Mensagem da Diretoria 
 
A todos os colaboradores. 
 
Ref.: Política de Segurança da Informação. 
 
No cenário atual, em que as Instituições dependem cada vez mais da informação para a continuidade dos 
seus negócios, é vital garantir a sua adequada segurança. A Informação é um de nossos ativos mais 
preciosos, fundamental para o atendimento de nossos objetivos, e precisa ser protegida adequadamente.  
 
A BS2 Asset considera que toda Informação gerada, obtida, usada e armazenada, bem como os recursos de 
tecnologia e os sistemas de informação que suportam nossas atividades, representam um patrimônio 
importante para a operação e competitividade dos negócios em todas as empresas da Sociedade. 
 
Com esse objetivo e adotando uma nova postura em relação à segurança da informação, estamos 
oficializando nesta data a nova Política de Segurança da Informação da Sociedade. Trata-se de um conjunto 
de princípios, diretrizes e normas que valorizam e definem o uso adequado das informações e dos recursos 
que as suportam, possibilitando a criação de um ambiente de trabalho mais seguro e estável. 
 
Trabalharemos juntos para alcançar um padrão ainda mais elevado de segurança e, no final, todos sairemos 
ganhando. Além dos incontáveis benefícios que trará para nossas empresas, esse trabalho é fundamental 
para o sucesso de todos. 
 
Estou certo de que a Sociedade contará com o seu apoio e que o habitual comprometimento com a segurança 
das informações em todos os seus níveis continuará a ser objeto de sua especial atenção. 
 
Cordialmente, 
_________________________________________________ 
Juliana Pentagna Guimarães 
Diretora 
 
_________________________________________________ 
Leandro Saliba 
Diretor 
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4. REFERÊNCIAS 
 Acordo de Confidencialidade assinado por cada colaborador; 

 Termo de Compromisso assinado por cada colaborador; 

 NBR ISO/IEC 17799 (Código de prática para a gestão da segurança da informação) homologada pela ABNT, 
em agosto de 2005; 

 Resolução nº. 2.554, de 24 de setembro de 1998, do Conselho Monetário Nacional (que dispõe sobre a 
implantação e implementação de sistema de controles internos). 

 Instrução CVM nº 558/15 que regula a atividade de gestão profissional de recursos de terceiros. 
 

5. RESPONSABILIDADES 
5.1. Disposições Iniciais 

Esta Política de Segurança da Informação destina-se aos colaboradores da Sociedade e deverá ser 
observada por todos. 
 
A segurança da informação é aqui caracterizada pela preservação dos seguintes princípios: 
 

 Confidencialidade: é a garantia de que a informação é acessível somente por pessoas com acesso autorizado; 

 Integridade: é a salvaguarda da exatidão e completeza da informação 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. 

 
Em relação à organização da Segurança da Informação, a Diretoria da Sociedade deve participar, ou indicar 
um participante, para o Comitê Multidisciplinar de Segurança da Informação das Empresas BS2. 
 
Para tornar a Gestão da Segurança da Informação efetiva, o Comitê de Segurança da Informação deve 
coordenar as ações necessárias para a implantação do Modelo de Gestão de Segurança da Informação e 
avaliar, periodicamente, a Segurança da Informação, por meio da análise de indicadores, e recomendar 
ações corretivas e preventivas. 

5.2. Compete ao Comitê de Segurança da Informação: 

 Aprovar os instrumentos normativos e operacionais relacionados à implementação da Política de Segurança da 
Informação e aos treinamentos necessários para manter a segurança da informação; 

 Aprovar e acompanhar a implementação do Plano de Continuidade dos Negócios; 

 Avaliar, periodicamente, os indicadores de segurança da informação. 

5.3. Compete à Área funcional: 

 Identificar necessidades específicas de Segurança da Informação e propor implementações necessárias; 

 Elaborar documentos necessários à Segurança da Informação; 

 Elaborar e manter indicadores de Segurança da Informação; 

 Fazer a gestão do Plano de Continuidade dos Negócios; 

 Elaborar programas de treinamento e de conscientização em Segurança da Informação; 
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 Analisar os incidentes de segurança da informação e recomendar correções necessárias. 

5.4. Compete à área de Auditoria Interna e à Área de Compliance: 

 Verificar o cumprimento da Política de Segurança da Informação das Empresas BS2 e recomendar as ações 
corretivas necessárias. 

 Esta Política deve ser revisada e atualizada periodicamente, no máximo a cada 2 (dois) anos, caso não ocorram 
eventos ou fatos relevantes que exijam uma revisão imediata.  

 

6. POLÍTICAS 
As seguintes Diretrizes integram a Política de Segurança da Informação: 
 

 A informação pertence à organização: 
“Toda informação gerada, adquirida ou processada pela Sociedade é de sua exclusiva propriedade. Deve-
se obter prévia autorização da gerência imediata para a saída de documentos em meios físicos ou eletrônicos 
da Instituição, bem como notebooks ou qualquer outro equipamento eletrônico que contenham informações 
relacionadas a Sociedade, seus clientes e/ou investidores.” 
 

 Segurança orientada ao negócio: 
"As ações de segurança serão planejadas e aplicadas de acordo com a avaliação dos riscos para o negócio 
da Sociedade e das Empresas BS2. A disponibilidade, uso, acesso e proteção das informações e seus 
recursos devem ocorrer sempre de forma a preservar a continuidade e a competitividade do negócio da 
Sociedade, tendo ainda em mente as segregações exigidas por lei de outras atividades existentes no âmbito 
das Empresas BS2”. 
 

 Gestão de Continuidade do Negócio: 
“A Diretoria da Sociedade, com o apoio do Compliance, é responsável por elaborar e manter um plano de 
continuidade de negócios, de acordo com a sua necessidade, de forma a reduzir os impactos decorrentes da 
interrupção de serviços causada por desastres ou falhas da segurança.” 
 

 Propriedade da informação: 
"Toda informação armazenada nas dependências da Sociedade é considerada patrimônio desta, sendo 
usada exclusivamente no interesse dos seus negócios e devendo estar adequadamente protegida, em 
qualquer que seja o meio de armazenamento, contra violação, alteração, destruição, acesso não autorizado 
e divulgação indevida. Os responsáveis por seu armazenamento, guarda e manuseio, responderão por sua 
integridade, uso ou divulgação." 
 

 Classificação da informação: 
"Cada colaborador terá acesso às informações necessárias ao seu trabalho, respeitando os conceitos de 
Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade.” 
 

 Sigilo e Compromisso: 
"Os empregados, sócios, diretores e conselheiros assinarão o Acordo de Confidencialidade e o Termo de 
Compromisso com esta Política. O estagiário e o prestador de serviço assinarão o Termo de Compromisso 
com esta Política." 
 
 “O fornecimento de informações confidenciais a pessoas externas será realizado somente nos casos 
estritamente necessários a fim de cumprir as normas atinentes às atividades desenvolvidas pelas Empresas 
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BS2, proteção contra fraudes ou qualquer outra atividade ilegal suspeita, mediante contratos de 
confidencialidade, quando for o caso. 
 
A revelação dessas informações a autoridades governamentais ou em virtude de decisões judiciais, arbitrais 
ou administrativas deverá ser prévia e tempestivamente comunicada à Diretoria Sociedade para que seja 
decidida a forma mais adequada para tal revelação”. 
 

 Transmissão da Informação 
“A troca de informações entre os colaboradores deve sempre pautar-se no conceito de que o receptor deve ser alguém que 
necessita receber tais informações para o desempenho de suas atividades e que não está sujeito a nenhuma barreira que 
impeça o recebimento daquela informação. Em caso de dúvida o Comitê de Segurança da Informação deve ser acionado 
previamente à revelação.” 
 

 Responsabilidade: 
"Cada colaborador é responsável pela segurança dos ativos e das informações que estejam sob sua custódia 
e por todos os atos executados com sua identificação de acesso. Qualquer que seja sua forma, a identificação 
será pessoal, intransferível e permitirá de maneira clara e indiscutível o seu reconhecimento, afastando a 
possibilidade de utilização destas informações por pessoas não autorizadas." 
 

 Controle de Acesso ao Arquivo Físico: 
“O controle do acesso a arquivos confidenciais em meio físico é garantido através da segregação física das 
diversas equipes que compõem das Empresas BS2, em especial da equipe da Sociedade, dedicada à de 
gestão de recursos de terceiros. 
 

 Controle de Acesso ao Arquivo Eletrônico: 
“A base de dados eletrônicos utilizada pelas Empresas BS2 é segregada de modo que informações 
confidenciais são arquivadas em pastas de acesso restrito, através da utilização de senha, a pessoas 
previamente autorizadas.” 
 

 Back-up: 
“Todos os documentos arquivados nos computadores das Empresas BS2 são objeto de back-up diário com 
controle das alterações promovidas nos arquivos, garantindo a segurança dos respectivos conteúdos e 
eventual responsabilização.” 
 

 Menor privilégio: 
"O colaborador terá acesso somente a ativos de informação que componham o imprescindível para o total 
desenvolvimento do seu trabalho." 
 

 Cultura de segurança: 
"O conteúdo desta Política e das demais Normas será amplamente divulgado na Sociedade. O processo 
educativo será realizado através de iniciativas e campanhas de sensibilização voltadas para o tema 
‘Segurança da Informação’.” 
 

 Recursos computacionais: 
“Os recursos computacionais disponibilizados pela Sociedade devem ser utilizados apenas para o 
desenvolvimento de atividades relacionadas ao negócio da organização, sendo vedada a sua utilização para 
qualquer outra finalidade.” 
 

 Treinamento em segurança da informação: 
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“Os colaboradores devem conhecer e respeitar a Política de Segurança da Informação da organização. Deve-
se manter um programa de treinamento constante para garantir a disseminação das informações desta 
Política.” 
 

 Monitoramento: 
“O sistema eletrônico utilizado pela Sociedade está sujeito à revisão e monitoramento a qualquer época sem 
aviso ou permissão, de forma a detectar qualquer irregularidade na transferência de informações, seja interna 
ou externamente.” 

6.1. Disposições Finais 

O descumprimento da Política de Segurança da Informação acarretará a aplicação das penalidades 
disciplinares previstas nas políticas próprias ou nas disposições contratuais. 
 
A violação de qualquer disposto nesta política implicará em advertências e, na incidência de três ocorrências, 
o colaborador terá rescindido seu contrato de prestação de serviços e, no caso de funcionário/sócio, este 
será desligado da Sociedade, por configurar justa causa.  
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