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SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

1. OBJETIVO
Estabelecer o direcionamento estratégico e orientar as decisões relativas à segurança
da informação adotada pela Companhia.
2. APLICAÇÃO
Aplica-se a todas as áreas da Paranapanema e de suas empresas controladas e
coligadas.
3. REFERÊNCIAS
•

Código de Ética.

•

Política de Segurança de Informação.

• Política de Delegação de Autoridade e Alçadas de Aprovações.
• Norma de Gestão de Risco de Mercado.
•

Norma de Segurança da Informação.

•

Norma de Padronização de Normativos Administrativos.

4. DEFINIÇÕES
4.1. Informação: Conjunto de dados produzidos pela Companhia ou não, que associados
ao raciocínio lógico, têm o intuito de gerar subsídios, conhecimentos e maior
assertividade nas análises, ações e tomadas de decisões.
4.2. Segurança da Informação: Forma pela qual se exerce controle na
divulgação/exposição da informação. A segurança pode ser feita por meios físicos
(cofres, armários, gavetas), meios eletrônicos (senha de acesso a pastas e banco de
dados), e comportamentais (não mencionar dados da empresa com parentes, amigos
e colegas, sem autorização prévia).
5. DIRETRIZES
5.1. ASPECTOS GERAIS
5.1.1. A informação é um ativo estratégico para a Paranapanema atingir os seus objetivos
e por isso deve ser tratada e mantida com total segurança por todos os Colaboradores,
Diretores, Conselheiros, Prestadores de Serviços, fornecedores e empresas
parceiras, não restringindo ao nível da função e/ou atividade.
5.1.2. As informações, quando classificadas, transmitidas e armazenadas apropriadamente
permitindo a otimização da gestão dos recursos, permeiam a transparência e
credibilidade de nossas atividades ao mercado, órgãos e entidades reguladoras; e
direciona o foco de todos os recursos para o atingimento dos objetivos e valores da
Paranapanema.
5.1.3. O tratamento e a comunicação das informações de forma clara, objetiva,
padronizada e compreensível ao público-alvo, são imprescindíveis para minimizar
erros, retrabalhos e gerar potenciais passivos financeiros à Paranapanema.
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5.1.4. Toda informação privilegiada, cuja divulgação poderá causar impacto no valor ou na
percepção de valor da Paranapanema, serão classificadas, publicadas e
armazenadas de acordo com as regras estabelecidas pelos respectivos órgãos
reguladores.
5.1.5. A integridade dos meios de comunicação deve ser assegurada para garantir que a
informação chegue a seu destino de forma precisa, completa e tempestiva.
5.1.6. A Paranapanema respeita o direito à liberdade de expressão de seus colaboradores,
acionistas, administradores, o que não necessariamente representa o
posicionamento, crença e valores corporativos da Paranapanema, que serão sempre
divulgados por canais institucionais e oficiais.
5.1.7. O uso indevido da informação para fins pessoais ou em benefícios de terceiros,
incluindo os recursos utilizados na sua transmissão e armazenagem, é repudiado pela
Paranapanema e todo incidente será analisado sob a égide do Código de Ética e
legislação vigente para as devidas providências contingenciais ou punitivas.
6. RESPONSABILIDADES
6.1. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
•

Definir as diretrizes que devem permear o tratamento das informações da
Companhia.

6.2. DIRETORIA EXECUTIVA
•

Zelar pelo cumprimento desta política.

•

Tomar as medidas cabíveis quando da identificação do descumprimento deste
normativo.

•

Deliberar sobre casos não previstos nesta Norma.

6.3. GESTORES
• Divulgar e promover a cultura da segurança da informação.
• Verificar se as informações de sua área estão dentro das condições de tratamento e
comunicação adequadas e de acordo com as melhores práticas.
7. RISCOS ENVOLVIDOS
A observação desta Norma poderá minimizar os impactos dos seguintes riscos:
•

Perdas financeiras por aplicações financeiras em instituições com baixo rating no
mercado.

•

Retorno financeiro abaixo das expectativas dos acionistas.

•

Perdas financeiras por concentração de aplicações de recursos em uma ou poucas
instituições.

8. ANEXOS
Não aplicável.
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