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POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  
 
1. OBJETIVO   
1.1. Estabelecer os princípios e diretrizes para garantir a integridade, 
confidencialidade, autenticidade e disponibilidade das informações processadas pela 
ABGF, em todos os níveis da empresa. 
2. DEFINIÇÕES  
 Confidencialidade: Garantia de que a informação é acessível somente a pessoas 

autorizadas a terem acesso; 
 Diretriz: conjunto de instruções ou indicações para se tratar e levar a termo um 

plano, uma ação, um negócio; 
 Disponibilidade: Garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à 

informação e aos ativos correspondentes; 
 Incidente/ Violação de Segurança: Tentativa ou concretização de um evento que 

comprometa a integridade, autenticidade, conformidade ou disponibilidade de 
qualquer ativo da empresa; 

 Informação: Recurso fundamental para o desenvolvimento das atividades da 
ABGF, e, como tal, necessita ser protegida. A segurança da informação visa 
preservar a confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação; 

 Integridade: Termo utilizado para indicar que os dados não podem sofrer 
modificações não autorizadas previamente. Tais modificações, quando não 
planejadas, podem gerar informações incorretas e comprometer a integridade de 
todo o sistema; 

 Plano de Contingência: Também denominado de planejamento de riscos, plano de 
continuidade de negócios ou plano de recuperação de desastres, tem o objetivo de 
descrever as medidas a serem tomadas por uma empresa, incluindo a ativação de 
processos manuais, para fazer com que seus processos vitais voltem a funcionar 
plenamente, ou num estado minimamente aceitável, o mais rápido possível, 
evitando assim uma paralisação prolongada que possa gerar maiores prejuízos à 
organização; 

 Política de Segurança da Informação: Tem por objetivo possibilitar o gerenciamento 
da segurança em uma organização, estabelecendo regras e padrões para proteção 
da informação.Possibilita manter a confidencialidade, garantir que a informação não 
seja alterada ou perdida e permitir que a informação esteja disponível quando 
necessária; e   

 Segurança da Informação: Está relacionada com proteção de um conjunto de 
informações, no sentido de preservar o valor que possuem para um indivíduo ou 
uma organização. São características básicas da segurança da informação os 
atributos de confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade, não 
estando esta segurança restrita somente a sistemas corporativos, informações 
eletrônicas ou sistemas de armazenamento. O conceito se aplica a todos os 
aspectos de proteção de informações e dados. O conceito de Segurança de 
Computadores está intimamente relacionado com o de Segurança da Informação, 
incluindo não apenas a segurança dos dados/informação, mas também a dos 
sistemas em si. 
 

3. POLÍTICA  
3.1. A Política de Segurança da Informação da ABGF tem como diretrizes: 



                                                                  CONAD/POL/001/01/O 

Vigência: 30.09.2015 4/ 4 

 

I. Assegurar a fidedignidade das informações, ou seja, a conformidade 
dos dados armazenados com relação às inserções, alterações e 
processamentos autorizados e efetuados;  

II. Garantir que as informações somente sejam acessadas por pessoas 
autorizadas, evitando que as pessoas tomem conhecimento das 
informações, de forma acidental ou proposital, sem que possuam 
autorização para tal procedimento; 

III. Afiançar a veracidade das fontes das informações, sendo possível 
confirmar a identidade da pessoa ou entidade que presta as 
informações.  

IV. Certificar que as informações estejam acessíveis às pessoas e aos 
processos autorizados, a qualquer momento requerido, para a 
prestação contínua dos serviços, sem interrupções no fornecimento de 
informações para quem de direito; 

V. Assegurar que os controles de segurança da informação sejam 
percebidos por todos os níveis da empresa;  

VI. Mitigar riscos que possam gerar incidentes/violações de segurança nas 
atividades da empresa; 

VII. Manter atualizada a Política e os normativos dela derivados; 
VIII. Garantir que procedimentos de segurança, tais como cópias de 

segurança (backup) e de recuperação (restore) sejam documentados, 
atualizados e regularmente testados; e 

IX. Asseverar que aqueles que descumprirem com o disposto nesta 
política estarão sujeitos às ações previstas na norma de ação  
disciplinar da empresa. 

 
4. ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS  
4.1. O original desta Política, bem como a nota técnica e o voto que a 
aprovou, em meio físico, estão sob a guarda da SEGER. 
4.2. O normativo e a nota técnica, ambos digitalizados, em formato de 
documento PDF, estão arquivados na SUAFI e na COINT. 

 


