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A Segurança da Informação está relacionada com a proteção sobre dados, informações 
ou documentos que possuem valor para alguém ou uma organização.
Só que, atualmente, os recursos necessários para estabelecer essa segurança vão muito 
além do que se compreende como tecnologia: passaram a ficar extremamente ligados 
ao comportamento de todos os envolvidos.
A gestão segura dos recursos disponíveis em tecnologia da informação passou a exigir 
de todos uma mudança de comportamento.
A implantação de uma cultura relacionada à segurança da informação exige mudança 
de hábitos pessoais e funcionais.
Por isso, a Real Grandeza estabeleceu há alguns anos a sua Política de Segurança da     
Informação e cuida para que seja conhecida e compreendida por todos os que intera-
gem com a entidade.
Esta publicação objetiva colaborar ainda mais com a compreensão daquela Política. 
Nela são abordados os principais aspectos que podem levar a uma reflexão sobre a 
necessidade de uma mudança de atitudes pessoais e profissionais, que assegurem a 
proteção dos recursos de informação da entidade.

Devemos proteger dados ou 
informações em qualquer 
formato: eletrônico, papel e até 
mesmo em conversas pessoais ou 
por telefone. 
Dados e informações têm valor e 
devem ser protegidos.

APRESENTAÇÃO
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Os pilares da segurança da informação são formados por pessoas, processos e tecno-
logia. Eles é que nos dão ferramentas completas para proteger as informações, ou seja, 
minimizar riscos e maximizar o maior retorno do investimento. 
Ao mencionar “segurança da informação” estamos tratando de proteções voltadas às 
informações impressas, verbais e sistêmicas, bem como nos controles de acesso, vigi-
lância, contingência de desastres naturais, contratações, cláusulas e outras questões 
que buscam proteger a integridade, a confidencialidade e o acesso às informações.
A segurança também busca aumentar a produtividade dos usuários, ao proporcionar 
um ambiente mais organizado, com maior controle sobre os recursos materiais, patri-
moniais e de informática.

O que é informação.

É todo e qualquer conteúdo ou o con-
junto de dados gerados ou obtidos e que 
tenham valor, sob múltiplas formas, com 
a finalidade de transmitir conhecimento.
Pode estar guardada para uso restrito 
ou exposta ao público para consulta ou 
aquisição.
Gerar, guardar ou obter informação 
tem custo. 
Por tudo isso, informação é um valioso 
patrimônio da entidade e, por isso, sua 
guarda e manutenção são muito impor-
tantes.

O que é segurança da Informação.

É o conjunto de critérios e procedimen-
tos suportados por recursos - tecnológi-
cos ou não - que protegem a informação 
de diversas ameaças, preservando a sua 
confidencialidade, integridade e dispo-
nibilidade, para garantir a continuidade 
dos trabalhos da entidade.
Tudo o que se refere à Real Grandeza,  na 
forma de informação, deve ser protegido.

A IMPORTÂNCIA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
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O que é a Política de Segurança da Informação.

São todos os procedimentos e normas que devem ser seguidos para que todas as pos-
síveis ameaças ao conjunto de informações sejam minimizadas e combatidas eficien-
temente. Esse conjunto de ações é que vai assegurar a disponibilidade, a integridade, a 
confidencialidade e a autenticidade das informações.

• Disponibilidade: propriedade de proporcionar que a informação esteja acessível e 
utilizável, sob demanda, por uma pessoa física ou determinado sistema, órgão ou enti-
dade. Consiste na proteção da informação para que não seja alterada ou se torne indis-
ponível, assegurando ao usuário o acesso à informação sempre que dela precisar. Isto 
pode ser chamado também de continuidade dos serviços.

• Integridade: propriedade de resguardar a informação que não foi modificada ou des-
truída de maneira não autorizada ou acidental. A integridade consiste em proteger a 
informação nas suas mais variadas formas contra alteração, sem a permissão explíci-
ta do proprietário daquela informação. Isto significa que aos dados originais nada foi 
acrescentado, retirado ou modificado.

• Confidencialidade: propriedade de assegurar que a informação não esteja disponível 
ou seja revelada a nenhuma pessoa física, sistema, órgão ou entidade não autorizada 
ou não credenciada. Os dados privados devem ser apresentados somente aos donos 
dos dados ou ao grupo por ele liberado. Deve-se cuidar não apenas da proteção da 
informação como um todo, mas também de partes da informação que podem ser utili-
zadas para interferir sobre o todo.

• Autenticidade: propriedade de garantir que a informação foi produzida, expedida, 
modificada ou destruída por uma determinada pessoa física, ou por um determinado 
sistema, órgão ou entidade. Está associada à identificação correta de um usuário ou do 
computador, à certificação e origem da informação. Normalmente, isso é implementa-
do a partir de um mecanismo de senhas ou de assinatura digital.

A informação e os recursos de Tecnologia da Informação da Real Grandeza só devem 
ser usados a trabalho da entidade.
Toda informação gerada, armazenada ou veiculada pela Real Grandeza é de sua pro-
priedade e, por isso, a entidade tem o direito de monitorar e registrar o seu uso.
Para usar a Informação de forma correta e ética é necessário observar:

• Vigilância: agir como “guardiões da Informação”, evitando o seu uso inadequado.

• Atitude: assumir postura e conduta adequadas no tratamento da Segurança da Infor-
mação, tendo como base o comprometimento com a política definida pela entidade.

• Visão: considerar a política de Segurança da Informação como uma estratégia da en-
tidade e um diferencial de negócio.

PRINCÍPIOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
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Principais procedimentos para a garantia da Segurança da Informação:

1. Se você enviar ou receber informação de qualquer meio (fax, correio eletrônico, pa-
pel etc.), fique atento quanto à identificação do remetente e do destinatário. É impor-
tante que exista essa identificação.

2. É importante que você guarde de forma segura papéis e mídias quando não estive-
rem sendo usados e não deixe papéis importantes sobre a sua mesa, quando se retirar 
da sala.

3. Lembre-se de evitar falar sobre assuntos confidenciais em ambientes não apropria-
dos e jamais deixe mensagens confidenciais gravadas em secretárias eletrônicas.

4. Se você detectar uma falha na segurança, informe imediatamente à Gerência de   
Tecnologia da Informação.

5. Lembre-se de usar somente equipamentos de informática com a autorização expres-
sa e de acordo com orientação da Área responsável.

6. Você deve armazenar arquivos pertinentes a assuntos da entidade nos servidores, 
conforme orientação da Área de Informática.

7. Se você precisar reparar ou fazer manutenção em equipamentos de informática ou 
qualquer outro equipamento eletrônico ou mecânico, entre em contato com o Service 
Desk da Real Grandeza.

8. Você deve utilizar apenas equipamentos e software disponibilizados pela entidade, 
quando estiver em suas dependências.

9. Você não deve duplicar software sem a devida licença do fornecedor. Em caso de 
dúvida, consulte a Área responsável.

10. Lembre-se de que você não deve copiar ou reproduzir documentos ou qualquer 
tipo de informação sem a autorização do órgão responsável pela sua guarda.

11. Não se esqueça de bloquear sua estação de trabalho sempre que se ausentar.

REGRAS GERAIS
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Muitas vezes somos surpreendidos por falhas na segurança, 
decorrentes de nossas próprias atitudes como:

Isso nunca vai acontecer comigo.

Estamos seguros com o Firewall.

Ninguém vai descobrir uma brecha em nossa segurança.

Problemas de segurança são da responsabilidade de outra 
área.

Vamos deixar funcionando e depois resolveremos os pro-
blemas de segurança.

Estamos seguros porque utilizamos os melhores sistemas.

O nosso parceiro/fornecedor/cliente é confiável. Podemos 
liberar o acesso para ele.

EVITE PENSAR ASSSIM. 
REFLITA SOBRE OS RISCOS QUE VOCÊ PODE CORRER!

CUIDADOS COM A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Todo órgão da Real Grandeza é gestor de uma série de informações, o que significa que 
tem responsabilidade sobre seu conteúdo e segurança.

Conteúdo

Os responsáveis pela emissão e divulgação de informações responderão pelo seu con-
teúdo, cuidando para que sejam adequadas e íntegras ao público a que se destinam.

Segurança
A informação deve ter meios adequados de proteção, seja na forma de arquivos e pas-
tas devidamente livres de riscos, seja na forma de sistemas ou tecnologia protegidos 
contra ameaças e riscos capazes de comprometer a informação.
Portanto, cuide da sua mesa de trabalho, dos documentos que manipula, do seu com-
putador, do seu tablet e do seu celular quando acessar o e-mail corporativo.
Não deixe o seu equipamento sem a senha de proteção, caso você se ausente por al-
guns minutos, ou ligado, em caso de ausência por um tempo maior.

Classificação
A classificação da informação quanto ao seu grau de segurança em termos de confi-
dencialidade e criticidade é importante, pois também é uma forma de protegê-la.

• CONFIDENCIAL
O quanto uma informação é sigilosa

• CRÍTICA
O quanto uma informação é importante para a entidade

COMO TRATAR A INFORMAÇÃO DA ENTIDADE
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Transporte
O cuidado com o transporte de informação, seja em que meio for (papel, mídi-
as magnéticas, pen drive, notebook, celular, tablet etc.), é essencial para protegê-la.                            
Portanto, preste muita atenção ao transportá-la.

Descarte e eliminação
O destino final de uma informação nem sempre é a sua guarda. Há informações que 
devem ser descartadas por não serem mais necessárias para sua finalidade e há in-
formações que, por terem natureza sigilosa e de segurança, devem ser eliminadas de 
forma irrecuperável, quando não mais necessárias.

UMA BRECHA NA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PODE COMPROMETER UM NEGÓCIO 
IMPORTANTE, UMA DECISÃO CRÍTICA OU A IMAGEM DA REAL GRANDEZA

A garantia da segurança do ambiente tecnológico é essencial para que qualquer 
negócio seja preservado. Assim, para acessar a Rede Corporativa da Real Grandeza, é 
imprescindível que o colaborador tenha identificação e senha pessoal. As informações 
disponíveis estarão protegidas por software e hardware adequados, administrados 
pela Área de Informática da entidade.

ACESSO À REDE CORPORATIVA

• Procedimentos não permitidos no acesso à Rede Corporativa:

-  É importante saber que a lei proíbe produção e divulgação de material que viole a 
Constituição. Portanto, não faça uso de arquivos ou programas que ataquem a moral, 
os bons costumes e a ordem pública.

- A falsificação de informações e a adulteração de endereçamentos ou cabeçalhos para 
esconder a identidade de remetentes ou destinatários caracterizam fraude.

- Mesmo por brincadeira, o acesso não autorizado a outro equipamento ou servidor, 
celular, tablet, rede ou o uso de qualquer esquema para burlar sistemas de segurança 
é falta grave.

- O acesso ou divulgação de informações confidenciais da entidade só deve ser realiza-
do com a explícita autorização da chefia do órgão responsável pela informação.

- Para utilizar pen drives ou qualquer tipo de mídia de origem externa, certifique-se de 
que estão livres de vírus e de qualquer outro conteúdo não permitido.
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- Quando for necessário alterar as configurações de rede e inicialização das máquinas 
ou modificações desse tipo, consulte sempre a Área de Informática.

ACESSO À INTERNET

O acesso à internet deve ser disciplinado para evitar riscos de contaminação de nossas 
informações e sistemas por vírus, invasões e outras ameaças. Por isso, só poderão aces-
sar a internet os colaboradores autorizados.
A Real Grandeza se reserva o direito de monitorar e registrar todos os acessos à inter-
net, uma vez que a informação dela proveniente, veiculada dentro da entidade, será 
considerada como parte do acervo das informações corporativas.

• Procedimentos não permitidos no uso da internet:

- Você não deve expor, armazenar, distribuir, editar, imprimir ou gravar, por meio de 
qualquer recurso, materiais ilícitos, tais como: pornográfico, preconceituoso, de incita-
ção à violência etc.

- Lembre-se de que baixar programas de entretenimento, jogos ou outros afins, bem 
como distribuir software ou dados pirateados ou propagar qualquer tipo de corrente, 
vírus, ameaça ou programa de controle de outros computadores é falta grave.

- É importante lembrar que não é permitido carregar ou executar software licenciado 
à entidade, bem como dados corporativos ou de participantes, beneficiários, creden-
ciados ou de qualquer público, sem a expressa autorização da chefia responsável pelo 
software ou pelos dados.

- Você não deve cadastrar a entidade em sites na internet sem autorização.
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• Medidas para minimizar os problemas trazidos pelos e-mails:

- Desconfie de arquivos ou links anexados a mensagens, mesmo que tenham sido en-
viados por pessoas ou instituições confiáveis. O endereço do remetente pode ter sido 
forjado, e o arquivo pode ser um vírus ou um programa intruso, que sequestram dados. 
Nesse caso, exclua os arquivos.

- Desconfie de e-mails pedindo urgência na instalação de algum aplicativo, ou corre-
ções de determinado software, ou mesmo de bancos solicitando que você execute al-
gum procedimento. Caso isso ocorra, entre em contato com o Service Desk para certifi-
car-se da veracidade do fato.

- Evite fornecer o seu e-mail para site de pesquisa, informação, venda de produtos etc.

O correio eletrônico (e-mail) tem o objetivo de facilitar a comunicação de informações 
corporativas interna e externamente. Desta forma, cuidado ao enviar e receber mensa-
gens cujo conteúdo não diz respeito à Real Grandeza.
Lembre-se de que toda a informação gerada, armazenada ou veiculada na entidade é 
de propriedade da Real Grandeza, que reserva-se o direito de monitorar e registrar o 
seu uso.

• Procedimentos não permitidos:

- Lembre-se que não é permitido enviar mensagens não solicitadas a um grande núme-
ro de pessoas.

- Você não deve enviar mensagens de conteúdos ou objetivos diversos dos corporati-
vos e não pertinentes às atividades desenvolvidas na Real Grandeza, tais como: para 
fins comerciais ou políticos, ou ainda com conteúdos pornográficos, violentos, precon-
ceituosos, entre outros.

- Não se esqueça de que não é permitido divulgar informações confidenciais, imagens 
institucionais, sistemas, documentos e outros arquivos corporativos sem autorização 
dos órgãos responsáveis pelas informações.

- Você não deve adulterar informações de endereçamento para esconder a identidade 
de remetentes e destinatários.

UTILIZAÇÃO DO CORREIO ELETRÔNICO

1716



SENHAS

Elaboração e uso de senhas
Os colaboradores são responsáveis pelo sigilo de qualquer senha que lhes tenha 
sido concedida para acesso ou uso da informação na entidade. A senha é pessoal e 
intransferível, não podendo ser compartilhada em nenhuma hipótese. A senha deve 
ser sempre alterada quando determinada pela Real Grandeza.

• Para escolha de uma senha segura, convém seguir essas orientações:

- Procure usar sempre o número máximo de caracteres permitido.

- Lembre-se de que a senha deve ser composta por caracteres alfanuméricos de difícil                                                    
descoberta.

- Não se esqueça de que a sua senha não deve ser baseada em informações pessoais, 
como o próprio nome, nome de familiares, bichos de estimação, nome de time de 
futebol, placa do automóvel, nome da entidade etc.

- Procure não criar uma senha composta de combinações óbvias de teclado tais como: 
12345, asdfg etc.

- Lembre-se de que não é permitido o registro de senha automática para acesso a 
sistemas ou aplicações.

- Caso você esqueça sua senha, requisite uma nova à área responsável.

- Procure memorizar suas senhas e não escrevê-las ou registrá-las em qualquer local.

A SENHA É SUA ASSINATURA DIGITAL. PROTEJA-A! SE ALGUÉM USÁ-LA INDEVIDAMENTE, 
VOCÊ É O RESPONSÁVEL.
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Vírus
É um programa capaz de danificar outros programas e arquivos de equipamentos (com-
putador, notebook, tablet ou celular), alterando ou modificando seu conteúdo.
Fique atento a um comportamento estranho do seu equipamento. 
Exemplo: lentidão, travamentos constantes, telas estranhas aparecendo (“pop-us”), de-
mora na inicialização etc.

Boatos 
São mensagens eletrônicas (e-mail) que possuem conteúdos alarmantes ou falsos e 
que geralmente têm como remetente ou apontam como autor da mensagem alguma 
instituição, empresa importante ou órgão governamental.
Apesar do aspecto de seriedade, é possível identificar em seu conteúdo mensagens 
absurdas e sem sentido, tais como correntes, pirâmides ou pedidos de doações. Nunca 
repasse esse tipo de mensagem.

SPAM
Termo usado para se referir aos e-mails não solicitados, que geralmente são enviados 
para um grande número de pessoas, causando diversos tipos de transtornos. Nunca 
responda a esse tipo de e-mail.

Ambiente Inadequado
Lugares de difícil acesso e fisicamente mal localizados, vulneráveis a interferências ex-
ternas como o aparecimento de insetos, animais silvestes, poeira etc.

PRINCIPAIS AMEAÇAS À SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO



Engenharia Social
Termo utilizado para a obtenção de informações importantes de uma organização, por 
intermédio de seus usuários e colaboradores. Essas informações podem ser obtidas por 
telefonemas, envio de mensagens por correio eletrônico, salas de bate-papo e até mes-
mo pessoalmente.

Temperatura e Iluminação
Ambiente com temperatura e iluminação inadequadas proporciona o aparecimento de 
umidade e o desenvolvimento de mofo e fungos, que deterioram o material guardado.

Furto de identidade ou “Identity theft”
O furto de identidade, ou identity theft, é o ato pelo qual uma pessoa tenta se passar 
por outra, atribuindo-se uma falsa identidade, para obter  vantagens indevidas. Alguns 
casos de furto de identidade podem ser considerados como crime contra a fé pública, 
tipificados como falsa identidade.

Phishing
Phishing, phishing-scam ou phishing/scam, é o tipo de fraude em que o golpista tenta 
obter dados pessoais e financeiros de um usuário, pela utilização combinada de meios 
técnicos e engenharia social.

Códigos Maliciosos  ou “Malware”
Além dos  vírus, existem ainda outros tipos de programas especificamente desenvol-
vidos para executar ações danosas e atividades maliciosas nos equipamentos. Alguns 
dos tipos mais conhecidos são:
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•  Worm - Programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando 
cópias de si mesmo de computador para computador, comprometendo o desempenho 
dos computadores.

•   Spyware - Programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar 
as informações coletadas para terceiros.

•   Cavalo de Troia (Trojan)  - Programa que, além de executar as funções para as quais foi 
aparentemente projetado, também executa outras funções, normalmente maliciosas, e 
sem o conhecimento do usuário.



Os vírus são programas que se multiplicam. Uma vez instalados em seu equipamento, 
podem afetar o funcionamento dele bem como o de toda a rede da entidade. Conse-
gue estragar seus dados, roubar sua senha ou apagar arquivos preciosos no equipa-
mento. Se você desconfiar que o equipamento foi infectado, desligue-o e comunique 
imediatamente ao serviço de Service Desk da Real Grandeza.

• A melhor forma de combater os vírus é se prevenir e proceder da seguinte forma:

- Verifique se o antivírus do equipamento está ativado e mantenha-o atualizado.

- Não abra e-mails e arquivos enviados por desconhecidos;

- Não abra programas ou fotos que nada tenham a ver com o seu trabalho, que tenham 
sido enviados sem que você tenha solicitado ou  os  que cheguem com mensagens   
que oferecem ofertas ou  prêmios;

- Cuidado com os e-mails falsos de bancos, lojas e cartões de crédito;

- Jamais abra arquivos que terminem com PIF, SCR, BAT, VBS e, principalmente, os ter-
minados com EXE e COM;

- Nunca acredite em solicitações de pagamento, correção de senhas ou solicitação de 
qualquer dado pessoal por e-mail. Caso fique em dúvida, comunique-se por telefone 
com a instituição que supostamente enviou a mensagem e confira o assunto;

- Se você desconfiar de um e-mail recebido, mesmo quando enviado por pessoa conhe-
cida, não o abra, pois pode ser falso: Apague-o imediatamente e não utilize o contato.

1. Utilize senhas difíceis de serem descobertas;

2. Altere sua senha periodicamente;

3. Tome cuidado com downloads;

4. Tome cuidado com e-mails de remetentes desconhecidos;

5. Evite sites com conteúdos duvidosos;

6. Não abra anexos de e-mails desconhecidos;

7. Tome cuidado com compras na internet;

8. Tome cuidado ao acessar sites de bancos;

9. Não revele informações sobre você na internet;

10. Ao informar dados em sites, verifique se a página é segura (com prefixo “https”).

FIQUE ATENTO NO COMBATE AO VÍRUS 10 DICAS FUNDAMENTAIS PARA A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
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FIQUE LIGADO:

- Não repasse sua senha para terceiros, nem mesmo da sua equipe.

- Não clique em links ou abra anexos recebidos de desconhecidos ou que não tenham 
sido solicitados.

- Não use o e-mail da Real Grandeza para assuntos pessoais, para enviar pornografia ou 
mensagens  de  conteúdo impróprio.

- Ao deixar sua mesa de trabalho, guarde todo documento que possa conter informação 
que não deva ser do conhecimento de todos.

- Lembre-se de desligar ou bloquear o computador, quando se ausentar.

- Papéis importantes devem ficar bem guardados e, quando não serão mais utilizados,  
devem ser destruídos de forma adequada.

- Não esqueça documentos nas impressoras ou copiadoras.
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INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO EM MEIO MAGNÉTICO

Antivírus
O antivírus é um software especificamente desenvolvido para detectar, anular e elimi-
nar vírus de computador.

Firewall
É um dispositivo constituído pela combinação de software e hardware, utilizado para 
controlar o acesso entre redes de computadores.

Software de segurança
É um software especificamente desenvolvido para controlar o acesso a determinadas 
informações.

LEMBRE-SE DE QUE A INFORMAÇÃO EM PAPEL TAMBÉM DEVE SER PROTEGIDA. SE VOCÊ 
TEM DOCUMENTOS, GUARDE-OS EM LOCAIS SEGUROS.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Lembre-se de que todos os colaboradores da Real Grandeza precisam conhecer a Políti-
ca de Tecnologia e Segurança da Informação da entidade, que está permanentemente 
disponível  na Seção “Normativos” do Portal de Gestão da Informação (GED).
A segurança da informação, bem como qualquer outro campo da segurança, deve ser 
entendida como parte fundamental da Real Grandeza. Qualquer incidente pode, de 
alguma forma, comprometer a entidade e seus objetivos.
Desse modo, o não cumprimento das normas de Segurança da Informação estabele-
cidas aqui ou em outros normativos implicará em penalidades, além da sujeição do 
infrator à legislação pertinente.

COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Cabe ao Comitê de Segurança da Informação, instituído pela Diretoria Executiva e com-
posto dentre outras, pelas áreas de Tecnologia da Informação, Planejamento, Controles 
Internos e Recursos Humanos, coordenar, orientar e avaliar as atividades relativas à Se-
gurança da Informação na Real Grandeza, em benefício exclusivo dos negócios corpo-
rativos.

2726



(Este material foi desenvolvido como parte 
da campanha de Segurança da Informação, 

promovida pelo Comitê de Segurança da 
Informação da Real Grandeza, em novembro 
de 2015,  baseado na publicação “Segurança 

da Informação - Este caminho depende de 
nós”, produzido por Furnas)
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