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1. Apresentação 

 
1.1. Objetivo 

 

Estabelecer os conceitos e diretrizes de segurança da informação, visando proteger as 

informações da organização AUSTRO CAPITAL HOLDING Ltda (“AUSTRO CAPITAL”), dos clientes 

e do público em geral. 

 

1.2. Definições 
 

A segurança da informação é aqui caracterizada pela preservação dos seguintes conceitos: 

• Confidencialidade: Garante que a informação seja acessível somente pelas pessoas 

autorizadas, pelo período necessário; 

• Disponibilidade: Garante que a informação esteja disponível para as pessoas 

autorizadas sempre que se fizer necessária; 

• Integridade: Garante que a informação esteja completa e íntegra e que não tenha sido 

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

vida. 

 

2. Abrangência 

Esta política destina-se a todos os colaboradores, e empresas Austro Capital e Controladas. Para 

os fins do disposto nesta política o termo "Colaboradores" ou "Membros" abrange todos os 

empregados, estagiários, e gestores da Austro Capital. 

3. Responsabilidades 

 
É missão e responsabilidade de cada Colaborador, observar e seguir as políticas, padrões, 

procedimentos e orientações estabelecidas para o cumprimento da presente Política de 

Segurança da Informação. É imprescindível que cada pessoa compreenda o papel da segurança 

da informação em suas atividades diárias. Todas as atividades executadas pelos Colaboradores, 

devem observar a legislação vigente e a normatização de órgãos e entidades reguladoras, com 

relação à segurança da informação. O Compliance é responsável por editar as políticas e padrões 

que apoiam a todos na proteção dos ativos de informação, e está preparado para auxiliar na 

resolução de problemas relacionados ao tema. Em caso de dúvidas, as mesmas poderão ser 

esclarecidas pela Gerência da Área de Compliance.  
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4. Informações Confidenciais  
 

Nenhuma informação confidencial deve, em qualquer hipótese, ser divulgada a pessoas, dentro 

ou fora da AUSTRO CAPITAL, que não necessitem de, ou não devam ter acesso a tais informações 

para desempenho de suas atividades profissionais. 

 

Qualquer informação sobre a AUSTRO CAPITAL, ou de qualquer natureza relativa às atividades 

desempenhadas pela AUSTRO CAPITAL e aos sócios e clientes, obtida em decorrência do 

desempenho das atividades normais do Membro na AUSTRO CAPITAL, só poderá ser fornecida 

ao público, mídia ou a demais órgãos caso autorizado pela Gestão de Compliance. 

 

É terminantemente proibido que os Membros façam cópias ou imprimam os arquivos utilizados, 

gerados ou disponíveis na rede da AUSTRO CAPITAL e circulem em ambientes externos com 

estes arquivos, uma vez que tais arquivos contêm informações que são consideradas 

informações confidenciais 

 

A proibição acima referida não se aplica quando as cópias ou a impressão dos arquivos forem 

em prol da execução e do desenvolvimento dos negócios e dos interesses da AUSTRO CAPITAL. 

Nestes casos, o Membro que estiver na posse e guarda da cópia ou da impressão do arquivo que 

contenha a informação confidencial será o responsável direto por sua boa conservação, 

integridade e manutenção de sua confidencialidade. 

 

Ainda, qualquer impressão de documentos deve ser imediatamente retirada da máquina 

impressora, pois podem conter informações restritas e confidenciais, mesmo no ambiente 

interno da AUSTRO CAPITAL. 

 

O descarte de informações confidenciais em meio digital deve ser feito de forma a impossibilitar 

sua recuperação. Todos os arquivos digitalizados em pastas temporárias serão apagados 

semanalmente, de modo que nenhum arquivo deverá ali permanecer. A desobediência a esta 

regra será considerada uma infração, sendo tratada de maneira análoga à daquele que esquece 

material na área de impressão. 

O descarte de documentos físicos que contenham informações confidenciais ou de suas cópias 

deverá ser realizado imediatamente após seu uso, de maneira a evitar sua recuperação.  

 

Adicionalmente, os Membros devem se abster de utilizar pen-drives, disquetes, fitas, discos ou 

quaisquer outros meios que não tenham por finalidade a utilização exclusiva para o 

desempenho de sua atividade na AUSTRO CAPITAL. 
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A conexão de equipamentos na rede da AUSTRO CAPITAL que não estejam previamente 

autorizados pela área de informática e pela área de Compliance, não terão acesso aos servidores 

e arquivos. Somente será possível em ambiente externo à rede. 

 

Cada Membro é responsável por manter o controle sobre a segurança das informações 

armazenadas ou disponibilizadas nos equipamentos que estão sob sua responsabilidade. 

 

O envio ou repasse por e-mail de material que contenha conteúdo discriminatório, 

preconceituoso, obsceno, pornográfico ou ofensivo é também terminantemente proibido, 

conforme acima aventado, bem como o envio ou repasse de e-mails com opiniões, comentários 

ou mensagens que possam denegrir a imagem e/ou afetar a reputação da AUSTRO CAPITAL. 

 

Em nenhuma hipótese um Membro pode emitir opinião por e-mail em nome da AUSTRO 

CAPITAL, ou utilizar material, sua marca e logotipos para assuntos não corporativos ou após o 

rompimento do seu vínculo com este, salvo se expressamente autorizado para tanto.  

 

Programas instalados nos computadores, principalmente via internet (downloads), sejam de 

utilização profissional ou para fins pessoais devem obter autorização prévia do responsável pela 

área de informática. Não é permitida a instalação de nenhum software ilegal ou que possua 

direitos autorais protegidos. A instalação de novos softwares, com a respectiva licença, deve 

também ser comunicada previamente ao responsável pela informática. Este deverá aprovar ou 

vetar a instalação e utilização dos softwares dos Membros para aspectos profissionais e 

pessoais. 

 

A AUSTRO CAPITAL se reserva no direito de gravar qualquer ligação telefônica dos seus 

Membros realizada ou recebida por meio das linhas telefônicas disponibilizadas pela AUSTRO 

CAPITAL para a atividade profissional de cada Membro. O Compliance Officer é encarregado de, 

quinzenalmente, escutar, por amostragem, as ligações realizadas pelos Membros. Qualquer 

informação suspeita encontrada será esclarecida imediatamente. As gravações poderão ser 

arquivadas pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

 
Todas as informações do servidor da AUSTRO CAPITAL, do banco de dados dos clientes etc. são 

enviados para o servidor interno. Nesse servidor, as informações são segregadas por área e 

transformadas em pacotes criptografados, sendo armazenadas com backup. 
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5. Propriedade Intelectual 

A propriedade intelectual é composta por bens imateriais, tais como: marcas, sinais distintivos, 

slogans publicitários, nomes de domínio, nomes empresariais, indicações geográficas, desenhos 

industriais, patentes de invenção e de modelo de utilidade, obras intelectuais (tais como obras 

literárias, artísticas e científicas, base de dados, fotografias, desenhos, ilustrações, projetos de 

arquitetura, obras musicais, obras audiovisuais, textos e etc.), programas de computador e 

segredos empresariais (inclusive segredos de indústria e comércio). Quaisquer informações e 

propriedade intelectual que pertençam à Austro Capital, ou por ela disponibilizadas, não devem 

ser utilizadas para fins particulares, nem repassadas a outrem, ainda que tenham sido obtidas, 

inferidas ou desenvolvidas pelo próprio colaborador em seu ambiente de trabalho. 

6. Violação da Política, Normas e Procedimentos de Segurança da Informação 

 

As violações de segurança devem ser informadas à área de Compliance, por meio de e-mail, com 

todas informações relativas ao fato ocorrido. Toda violação ou desvio é investigado para a 

determinação das medidas necessárias, visando à correção da falha ou reestruturação de 

processos.  

Exemplos que podem ocasionar Riscos Operacionais ou Sanções:  

• Uso ilegal de software; 

• Introdução (intencional ou não) de vírus de informática; 

• Tentativas de acesso não autorizado a dados e sistemas; 

• Compartilhamento de informações sensíveis do negócio; 

• Divulgação de informações de clientes e das operações contratadas; 

 

Os princípios de segurança estabelecidos na presente política possuem total aderência do 

Conselho de Administração da Austro Capital e devem ser observados por todos na execução de 

suas funções. A não-conformidade com as diretrizes desta política e a violação de normas 

derivadas da mesma sujeita os Colaboradores às penas de responsabilidade civil e criminal na 

máxima extensão que a lei permitir e a rescisão de contratos. Em caso de dúvidas quantos aos 

princípios e responsabilidades descritas nesta norma, os Colaboradores devem entrar em 

contato com a Gerência da área de Compliance.  
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7. Definição de Perfis de acesso aos sistemas, rede, base de dados e servidores 

A definição dos perfis de acesso ao sistema, rede, base de dados e servidores, serão listados na 

Matriz de Perfis de Acesso, constando informações referentes a função e responsabilidade de 

cada usuário, a fim de evitar o contato com informações indevidas e/ou irrelevantes para o 

desempenho de suas funções profissionais. 

 7.1 Regras para definição/alteração de senha 

 

Como medida de segurança, o cadastramento ou alteração de senhas deve satisfazer a 
requisitos de complexidade, reduzindo assim riscos de acesso ou invasão de pessoas não 
autorizadas às informações internas. Este conceito se aplica aos acessos via Office 365. 
 
Às senhas precisarão atender os seguintes requisitos: 

• Não conter partes significativas do nome da conta do usuário ou o nome todo 

• Ter pelo menos oito caracteres de comprimento 

• Conter caracteres de três das quatro categorias a seguir:  

o Caracteres maiúsculos (A-Z) 

o Caracteres minúsculos (a-z) 

o Dígitos básicos (0-9) 

o Caracteres não-alfabéticos (por exemplo, !, $, #, %) 

 

8. Regras para uso da Internet  

O acesso à Internet deverá ser utilizado apenas para desenvolvimento das atividades 

profissionais pertinentes a área e função de cada colaborador, não sendo permitidos acessos 

para outros fins, exceto em casos específicos, desde que com autorização prévia da área 

responsável. 

Não é permitido aos usuários o acesso a páginas da impróprias, com conteúdo pornográfico ou 

material relacionado, qualquer outro aspecto ilegal ou em desacordo com as Políticas da Austro 

Capital. 

 8.1 Regras de Download  

 

Não é permitido o "download" ou cópia de material da Internet, sem a devida necessidade e 

autorização prévia. Nos casos em que haja a autorização, deverá ser assegurada a propriedade 

intelectual e os direitos autorais do seu proprietário.  
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8.2 Regras para Upload 

 

Os usuários não deverão divulgar na internet qualquer material que possa ser considerado 

impróprio, ofensivo ou desrespeitoso, ou que de alguma maneira, possam comprometer a 

imagem da empresa, devendo cada colaborador estar ciente e em conformidade com as 

Políticas e Código de Ética da Austro Capital.  

 

9. Utilização do E-mail Corporativo  

  

O uso do e-mail corporativo será exclusivo para questões profissionais de cada colaborador, não 

sendo permitido a utilização do mesmo para questões pessoais, devendo todos seguirem as 

seguintes regras:  

• Utilizar o e-mail coorporativo, somente com autorização (usuário/senha), por 

necessidade de serviço ou por determinação expressa de superior hierárquico, 

realizando as tarefas e operações em estrita observância aos procedimentos, política e 

normas vigentes; 

• Não revelar, fora do âmbito profissional, fato ou informação de qualquer natureza de 

que tenha conhecimento por força de suas atribuições, salvo em decorrência de decisão 

competente na esfera legal ou judicial; 

• Não enviar mensagens não solicitadas para múltiplos destinatários, exceto se 

relacionadas a uso legítimo da instituição; 

• Não se ausentar da estação de trabalho sem bloquear a máquina, garantindo assim a 

impossibilidade de acesso indevido por terceiros; 

• Não revelar a senha de acesso à rede corporativa, computadores, Internet e/ou de sua 

caixa postal (e-mail) coorporativo a ninguém e tomar o máximo de cuidado para que ela 

permaneça somente sob seu conhecimento; 

• Não enviar mensagem por correio eletrônico pelo endereço de seu departamento ou 

usando o nome de usuário de outra pessoa ou endereço de correio eletrônico que não 

esteja autorizado a utilizar; 

• Alterar sua senha, sempre que obrigatório ou que tenha suspeição de descoberta por 

terceiros, não usando combinações simples que possam ser facilmente descobertas, 

com base nas Regras para definição/alteração de senha (7.2); 

• Não apagar mensagens pertinentes de correio eletrônico quando a Austro Capital 

estiver sujeita a algum tipo de investigação. 

• Responder, em todas as instâncias, pelas consequências das ações ou omissões de 

própria parte que possam pôr em risco ou comprometer a exclusividade de 

conhecimento de sua senha ou das transações a que tenha acesso. 
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10. Tratamento do espaço disponível da rede 

É de responsabilidade do Colaborador a manutenção de sua pasta de rede, bem como área de 

trabalho, devendo fazer a exclusão ou o arquivamento dos arquivos em outro local apropriado 

com intuito de manter espaço livre. Recomenda-se a utilização da pasta própria criada com o 

nome do colaborador na aba “Este Computador”, já que os arquivos salvos na área de trabalho 

podem ser perdidos em eventual pane no computador ou em eventual limpeza de rede para 

liberação de espaço.  

A pasta de Rede “Setores” deverá ser acompanhada pela área de Compliance, devendo esta 

monitorar o espaço livre, impedindo que o diretório fique completamente cheio e cause 

problemas no fluxo de trabalho das áreas. Sempre que o espaço livre for inferior à 5 Gigas, será 

realizada uma limpeza das pastas, de modo a otimizar o espaço disponível.   

 

11.  Metodologia de Backup 

Todas as informações da rede de acesso da Austro Capital são enviadas para o servidor interno 

diariamente. Nesse servidor, as informações são segregadas por pastas, sendo armazenadas com 

backup realizado por empresa terceirizada, em tempo real, em serviço de Backup na nuvem com 

acesso somente ao administrador de rede. 


