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1 – OBJETIVO 

 

Prover orientação e apoio para a segurança da informação de acordo com os requisitos do negócio e                 

com as leis e regulamentações aplicáveis.  

 

2 - ESCOPO 

 

Esta “Política de Segurança” foi construída a partir das estratégias do negócio, requisitos contratuais              

e legislação vigente e é aplicável a todas as unidades da Algar Telecom independente de regional,                

incluindo o Data Center. 

 

As diretrizes aqui estabelecidas devem ser seguidas por todos os associados, prestadores de             

serviços, fornecedores, estagiários, contratados, parceiros e clientes que utilizam informações da           

Algar Telecom. 

 

Nota 01:  Exceções somente quando aprovado pela equipe de gestão de segurança da informação.  

 

3 - DEFINIÇÕES 

  

3.1 -   Segurança da Informação 

 

São esforços contínuos para a proteção dos ativos de informação contra vários tipos de ameaças               

para garantir a continuidade do negócio, minimizar o risco à empresa, maximizar o retorno sobre os                

investimentos e as oportunidades de negócios.  

 

É obtida a partir da implementação de objetivos  de controle e controles adequados para garantir que                

os objetivos do negócio e de segurança da empresa sejam atendidos; 

 

4 - RESPONSABILIDADES 

 

4.1 - A Algar Telecom, por intermédio da sua presidência e diretoria afirma seu compromisso para                

com a segurança da informação, leis e regulamentações aplicáveis ao negócio, a partir desta Política               

de Segurança, a qual deve ser revisada no mínimo uma vez a cada 12 meses ou sempre que                  

mudanças significativas forem realizadas no ambiente. 
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4.2 - Para formalizar as responsabilidades das principais funções envolvidas com o Sistema de              

Gestão de Segurança da informação a direção da Algar Telecom estabelece o documento “Funções e               

Responsabilidades pela Segurança da Informação” disponível para consulta na intranet Algar           

Telecom>Políticas e Diretrizes. 

 

5 - PRINCIPAIS ÁREAS DO SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

● Presidência e demais diretores; 

● Tecnologia da Informação; 

● Estação Algar Telecom; 

● Infraestrutura; 

● Operações de Clientes; 

● Transformação; 

● Talentos Humanos. 

  

6 - OBJETIVOS DA SEGURANÇA 

 

● Processos Internos: Manter no mínimo 80% de fatores de risco dentro do limite de              

probabilidade aceitável pela organização; 

● Aprendizado e crescimento: Garantir a aderência dos associados ao treinamento de           

segurança da informação. 

 

7 -  ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  

 

A segurança da informação da Algar Telecom é composta por objetivos de controles e controles               

específicos para Pessoas, Ativos, Informação, Sistemas e Aplicativos. 

 

7.1 - Pessoas 

 

7.1.1 - Associados Algar Telecom 

 

a) Todo associado deve ter conhecimento de todas as políticas vigentes na empresa em especial a               

Política de Segurança da Informação, Código de Conduta Algar, Treinamentos de           

Conscientização em Segurança da Informação e ser coerente com os mesmos; 
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b) Todos os associados devem assinar o Termo de Ciência, Sigilo e Confidencialidade no ato de               

sua admissão ou sempre que solicitado pela empresa; 

c) É vedado a qualquer associado a utilização indevida de informações da empresa e/ou de seus               

clientes, transmitirem-nas para a concorrência, utilizá-las para benefício próprio e/ou          

armazenar arquivos e e-mails de forma imprópria; 

d) A Algar Telecom pode receber e armazenar automaticamente informações sobre as atividades            

de qualquer pessoa que utilize seus recursos, incluindo endereço IP, usuário, aplicativos,            

tela/página e conversação efetuada dentro ou por meio desta empresa; 

e) Qualquer ID de autenticação (usuário e senha) na rede corporativa ou em aplicativos             

fornecidos pela Algar Telecom é de uso pessoal e intransferível e cada usuário será responsável               

pelo armazenamento e uso do mesmo; 

f) Ao final do vínculo empregatício e/ou contratual de associados Algar Telecom, a mesma             

realizará imediatamente a desativação dos ID’s de autenticação utilizados durante o vínculo ou             

prestação de serviço. 

 

7.1.2 – Fornecedores, Terceiros e Visitantes 

 

a) Toda criação, invenção e desenvolvimento de ideias, processos, sistemas, produtos e serviços            

criados durante a prestação de serviço na Algar Telecom devem ser transferidos à mesma. As               

exceções devem ser definidas em acordos especiais conforme previsto no Código de Conduta             

Algar; 

b) É vedado a qualquer pessoa prestadora de serviço utilizar sem autorização ou indevidamente             

informações da empresa e de seus clientes, transmiti-las para concorrência, utilizá-las para            

benefício próprio e/ou armazenar arquivos e e-mails de forma imprópria; 

c) Recebendo acesso a qualquer recurso da Algar Telecom, o prestador de serviço estará sujeito              

às políticas e diretrizes internas da empresa e a todos os critérios estabelecidos pelo “contrato               

de prestação de serviços” assinado no ato da contratação e, se for o caso, ser penalizado                

conforme previsto neste documento; 

d) Ao final do vínculo contratual, o responsável pelo contrato dos prestadores de serviço da Algar               

Telecom deve garantir que os ID’s de autenticação utilizados durante os trabalhos sejam             

devidamente desabilitados. 
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7.2 – Ativos 

 

7.2.1 - Bens e Serviços Disponibilizados 

 

a) Todo associado, fornecedor e terceiro é responsável por zelar pelo bom funcionamento e pela              

integridade de qualquer recurso provido pela empresa para realização de suas atividades e,             

quando aplicável deve assinar um termo de compromisso de uso de recurso; 

b) Todo produto ou equipamento da Algar Telecom que se faça necessário transportar, deve ser              

acomodado de forma segura, garantindo assim a integridade física e lógica quando aplicável; 

c) Na rede corporativa, não é permitida a utilização de computadores pessoais, salvo mediante             

aprovação executiva e aprovação da equipe de gestão de segurança da informação cumprindo             

os requisitos 7.2.2 f) deste documento; 

d) Nenhum dispositivo conectado à rede corporativa deve fazer uso de gadgets/IOT conectados a             

linhas dedicadas ou discadas que forneçam acesso a outras redes ou à internet, salvo os casos                

analisados e aprovados pela equipe de gestão de segurança da informação; 

e) É vedado a qualquer associado à utilização da rede ALGARTELECOM_VISITANTES. Esta rede            

concede acesso somente a internet e deve ser utilizada exclusivamente por profissionais de             

empresas parceiras e por um período determinado; 

f) Toda entrada, movimentação e saída de ativos das unidades da Algar Telecom devem obedecer              

aos procedimentos internos da empresa. 

 

7.2.2 – Acesso remoto à rede corporativa e a outras redes 

 

a) O acesso remoto à rede corporativa, a partir de outra empresa ou de algum ponto da Internet,                 

deve ser realizado somente por meio de projeto elaborado e implementado pela equipe de              

engenharia ou dos meios de VPN já implantados e disponíveis aos usuários; 

b) O acesso remoto para fornecedores e terceiros só pode ser feito por intermédio de projeto               

específico da equipe de soluções de rede, considerando que terão acesso apenas ao que for               

necessário e não a todo o ambiente; 

c) Onde existir disponibilidade da rede ALGARTELECOM_VISITANTES, o visitante deverá usar          

apenas esta rede que lhe confere acesso à Internet no período máximo de 5 dias corridos, sem                 

qualquer conexão com a rede corporativa;  
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d) Quando o acesso à rede de visitantes não for possível e o acesso estritamente necessário, deve                

ser solicitado à equipe de gestão de segurança avaliação específica do equipamento para             

posterior aprovação; 

e) Não é permitida a conexão de equipamentos de terceiros à rede da Algar Telecom, salvo               

quando expressamente autorizado pela equipe de gestão de segurança da informação, sendo            

que para a autorização o terceiro deve ser cadastrado previamente no sistema de controle de               

acesso; 

f) Qualquer dispositivo conectado à rede corporativa fica condicionado à obediência desta política            

e poderá ser desconectado a qualquer momento, caso seja necessário. 

 

Nota 2:  Exceções somente quando aprovado pela equipe de gestão de segurança da informação. 

 

7.3 – Informação 

 

a) O acesso às informações da Algar Telecom ou seus clientes em seu ambiente empresarial e               

computacional é restrito e será disponibilizado somente ao perfil de pessoas formalmente            

autorizadas; 

b) Todas as cláusulas de confidencialidade acordadas com os clientes em relação às suas             

informações devem ser respeitadas pelos associados Algar Telecom ou terceiros a serviços que             

porventura venham a ter acesso a estas informações; 

c) É expressamente proibido para todo usuário que não possua autorização formal de uso, o              

acesso a quaisquer sistemas e aplicativos ou mesmo a simples tentativa; 

d) Toda e qualquer informação gerada dentro da Algar Telecom ou em seu nome, que seja               

decorrente de trabalho dos associados, fornecedores ou prestadores de serviço são de direito             

da Algar Telecom e somente ela pode determinar seu destino e finalidade; 

e) Toda criação, invenção e desenvolvimento de ideias, processos, sistemas, produtos e serviços,            

criados no âmbito do trabalho ou das responsabilidades e missão da função ou cargo do               

associado na empresa, devem ser transferidos à Algar Telecom, com as exceções definidas em              

acordos especiais conforme previsto no Código de Conduta Algar; 

f) É proibida a divulgação de qualquer informação da empresa ou de seus clientes para outrem               

que não pertença ao mesmo grupo de trabalho, em meios de comunicação públicos (incluindo              

redes sociais) ou internos, sem autorização prévia ou que esteja vinculado ao Termo de              

Ciência, Sigilo e Confidencialidade, salvo exceções quando previstas em contrato; 
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g) A divulgação em canais públicos inclui comentários em redes sociais de uso particular do              

associado. Qualquer divulgação deve ser aprovada previamente pela área de comunicação; 

h) A informação gerada no âmbito da empresa deve ser armazenada em um processo de backup               

com garantia de restore em local seguro validados pela equipe competente; 

i) Nenhuma informação importante/vital ao negócio deve ser armazenada no próprio computador           

ou notebook. Estas devem estar em áreas de rede onde existem mecanismos de redundância,              

controle e registro de acesso, bem como cópias de segurança; 

j) Arquivos não relacionados ao meio corporativo não devem ser armazenados em servidores,            

recursos de rede e computadores da empresa nem tampouco equipamentos não autorizados            

pelos gestores podem ser plugados/acoplados aos equipamentos/sistemas da empresa; 

k) Não é permitido o armazenamento de software ou arquivos com conteúdo pornográfico,            

racista, preconceituoso, hacker ou outros conteúdos inadequados em qualquer tipo de mídia ou             

dispositivo, mesmo que para uso pessoal, dentro das dependências, dispositivos e sistemas da             

Algar Telecom, podendo o responsável responder civil e criminalmente pelo ato; 

l) Nenhuma informação estratégica deve ser armazenada em mídias removíveis e repassadas a            

entidades externas sem a prévia autorização da equipe de segurança; 

m) Não é permitido o uso de pendrive, HD externo ou qualquer outro tipo de dispositivo removível                

para o transporte, inserção na empresa ou armazenamento de dados importantes/vitais e            

confidenciais. Exceções devem ser formalmente autorizadas pela área de segurança da           

informação; 

n) Ao final do vínculo empregatício e/ou contratual, os associados e/ou prestadores de serviço             

devem eliminar quaisquer arquivos/documentos físicos ou lógicos de informações geradas ou           

adquiridas dentro da Algar Telecom em equipamentos e mídias de armazenamento. 

 

7.4 – Sistemas e Aplicativos 

 

a) Todos os softwares instalados em equipamentos de propriedade ou uso da Algar Telecom             

devem possuir licença de uso previamente adquiridas, devendo a área usuária solicitar a             

autorização para sua instalação e uso; 

b) Não será permitida a instalação de software que não esteja validado com o Service Desk; 

c) Todos os computadores da empresa conectados à rede corporativa da Algar Telecom devem             

estar incluídas no domínio de rede, de outra forma não são elegíveis a suporte técnico e                

conectividade na rede; 

 
*Documento Interno – Algar Telecom Página 6 de 10 



 

 
 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

POLÍTICA Data de Criação/Alteração:  21/01/2019 Versão:  16 

CAC Criado/Alterado por:   Cláudia Nascimento 

 

d) Não é permitido aos associados a violação de hardware dos computadores da empresa bem              

como formatação do sistema operacional. É necessário acionar o Service Desk Algar Telecom             

quando quaisquer ações nos computadores forem necessárias; 

e) Todos os computadores da empresa devem utilizar os sistemas operacionais homologados pela            

Algar Telecom; 

f) Todos os servidores, desktops, notebooks, tablets, smartphones, etc, que permitam a           

instalação de antivírus e ferramenta de inventário corporativo licenciado para Algar Telecom,            

devem tê-los instalados e atualizados de forma automática, não podendo o usuário desabilitar             

ou desinstalar; 

g) O e-mail corporativo da Algar Telecom deve ser utilizado apenas para tratar de assuntos              

relacionados à empresa, sendo as informações armazenadas ou transmitidas de propriedade           

da empresa;  

h) Nenhum acesso aos sistemas e aplicativos da Algar Telecom ou de seus clientes pode ser               

compartilhado, sendo o associado responsável por manter a confidencialidade de suas senhas,            

usuários de rede, internet, arquivos de trabalho e demais aplicativos da Algar Telecom; 

i) É vedado o uso de ferramentas de Instant Messaging não homologadas pela equipe de              

colaboração da Algar Telecom, salvo exceções autorizadas formalmente, não obstante deve-se           

comprovar o uso efetivo nas atividades desempenhadas pelo associado ou cliente; 

j) É vedada a transferência de arquivos por qualquer ferramenta não corporativa ou via sistemas              

de compartilhamento em nuvem não homologados. 

 

8 – AUDITORIAS E MONITORAMENTO 

 

8.1 - A Algar Telecom reserva-se o direito de monitorar e manter registros de todos os tipos de                  

acesso aos seus sistemas ou a outros sistemas a partir do ambiente e/ou equipamentos da empresa.                

Estes registros são utilizados para análises estatísticas e para verificação pontual em casos             

relacionados com incidentes de segurança; 

 

8.2 - A Algar Telecom reserva-se também no direito de executar auditorias internas para a               

verificação do atendimento dos itens que compõem esta política, sem prévio aviso; 

 

8.3 - Havendo descumprimento das recomendações da presente política, e também nos casos de              

não conformidade de auditorias internas, medidas disciplinares serão tomadas nos termos das            

políticas e normatização vigente. Cada caso será avaliado pela equipe de gestão de segurança da               
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informação em conjunto com a equipe de Talentos Humanos. 

 

9 – DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

9.1 - Para suportar a implementação dos requisitos e determinações da presente política             

relaciona-se a seguir: 

 

● Política de Controle de Acesso Lógico; 

● Ambientes Testes, Homologação e Desenvolvimento; 

● Sistemas Operacionais Homologados; 

● Uso de Correio Eletrônico; 

● Uso e Guarda de Dispositivos Corporativos; 

● Manutenção e Atualização da Política de Segurança da Informação; 

● Utilização de VPN. 

 

10 – PENALIDADES 

 

10.1 - Qualquer associado (executivo e não executivo) que violar ou descumprir qualquer item desta               

política estará sujeito a sanções e penalidades previstas na Política - Gestão de Consequências do               

grupo Algar disponível para consulta na intranet Algar Holding>Políticas e Diretrizes>Talentos           

Humanos; 

 

10.2 - Considerando o estabelecido na Política - Gestão de Consequências do grupo Algar, a não                

observância das regras aqui estabelecidas serão classificadas da seguinte forma: 

 

a) Utilizar indevidamente informações da empresa e/ou de seus clientes, transmitir para a            

concorrência, utilizá-las para benefício próprio e/ou armazenar arquivos e e-mails de forma            

imprópria.  Tipo de Falta:  GRAVÍSSIMA; 

b) Compartilhar qualquer ID de autenticação (usuário e senha).  Tipo de Falta:  GRAVÍSSIMA  

c) Fazer uso de modems conectados a linhas dedicadas ou discadas que forneçam acesso a outras               

redes ou à Internet.  Tipo de Falta:  GRAVÍSSIMA; 

d) O responsável pelo contrato dos prestadores de serviço da Algar Telecom não garantir que os               

ID’s de autenticação utilizados durante os trabalhos sejam devidamente desabilitados ao final            

do vínculo contratual.  Tipo de Falta:  GRAVÍSSIMA; 
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e) É expressamente proibido para todo usuário que não possua autorização formal de uso, o              

acesso a quaisquer sistemas e aplicativos ou mesmo a simples tentativa.  Tipo de Falta:              

GRAVÍSSIMA; 

f) Divulgar qualquer informação da empresa ou de seus clientes para outrem que não pertença              

ao mesmo grupo de trabalho, em meios de comunicação públicos (incluindo redes sociais) ou              

internos, sem autorização prévia ou que esteja vinculado ao Termo de Ciência, Sigilo e              

Confidencialidade.  Tipo de Falta:  GRAVÍSSIMA; 

g) Armazenar informação importante/vital ao negócio localmente nos computadores ou         

notebooks.  Tipo de Falta:  GRAVE; 

h) Armazenar arquivos não relacionados ao meio corporativo em servidores, recursos de rede e             

computadores/notebooks da empresa.  Tipo de Falta:  GRAVE; 

i) Armazenar software ou arquivos com conteúdo pornográfico, racista, preconceituoso, hacker          

ou outros conteúdos inadequados em qualquer tipo de mídia ou dispositivo, mesmo que para              

uso pessoal, dentro das dependências e sistemas da Algar Telecom.  Tipo de Falta:             

GRAVÍSSIMO; 

j) Armazenar informação estratégica em mídias removíveis e repassar a entidades externas sem            

a prévia autorização da equipe de segurança.  Tipo de Falta:  GRAVÍSSIMO; 

k) Utilizar pendrive, HD externo ou qualquer outro tipo de dispositivo removível para o transporte              

ou armazenamento de dados importantes/vitais e confidenciais sem a prévia autorização da            

equipe de segurança.  Tipo de Falta:  GRAVE; 

l) Utilização de softwares não licenciados em computadores/notebooks ou equipamentos de          

propriedade ou uso da Algar Telecom.  Tipo de Falta:  GRAVE; 

m) Utilização de computadores da empresa fora do domínio de rede e/ou sem software de              

antivírus corporativo.  Tipo de Falta:  GRAVE; 

n) Violação de hardware dos computadores da empresa e/ou a formatação do sistema operacional             

que não sejam executados pelo Service Desk.  Tipo de Falta:  GRAVE; 

o) Remover/desabilitar a ferramenta de inventário corporativa da Algar Telecom.  Tipo de Falta:            

GRAVE; 

p) Remover/desabilitar a ferramenta de antivírus corporativo da Algar Telecom.  Tipo de Falta:            

GRAVE. 

 

 

 

 

 
*Documento Interno – Algar Telecom Página 9 de 10 



 

 
 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

POLÍTICA Data de Criação/Alteração:  21/01/2019 Versão:  16 

CAC Criado/Alterado por:   Cláudia Nascimento 

 

11 - HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES 

  

Versão Aprovador Registro de 
Aprovação Alterações 

14 - - Adição do item 2 (Documentos referenciais). 

15 - 24/07/2018 Atualização do item 11 (Informação) e a sigla do centro de  
resultado presente no cabeçalho do documento. 

16 Jean Borges; Luis  Lima; 
Rogério Okada RGD-43 Revisão geral a partir dos requisitos da norma ISO 27001:2013. 
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