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1. INTRODUÇÃO

O RSEC GROUP gerencia a segurança de seus ativos de informação e a
Cibersegurança das Tecnologias de Informação e Comunicações (TIC) que
suportam a infraestrutura da sua operação. Para cumpri-los, foi estabelecido um
Sistema de Gestão da Segurança da Informação (SGSI) composto por políticas,
manuais, procedimentos, normas, plataforma tecnológica, estrutura organizacional
e mecanismos de verificação e controle; e tem como objetivo garantir que os riscos
de segurança da informação e os riscos de cibersegurança sejam conhecidos,
assumidos, gerenciados e mitigados de forma documentada, estruturada, eficiente
e adaptável às mudanças que ocorrem no ambiente e nas tecnologias.

A Política Geral de Segurança da Informação são elementos fundamentais dentro
do SGSI uma vez que contêm diretrizes que enquadram as ações de todos os
colaboradores, fornecedores, terceiros e são a base para a definição das políticas
específicas que estão documentadas e publicadas no Manual de Políticas de
Segurança da Informação.

Portanto, a equipe de Diretores e colaboradores do RSEC GROUP se
compromete a:

● Cumprir com os requisitos aplicáveis à Segurança da Informação.

● Criar, implementar, manter e melhorar continuamente um Sistema de



Gestão de Segurança da Informação.
● A proteger a confidenciabilidade, integridade e disponibilidade da

informação que a organização administra, de acordo com as melhores
práticas do mercado a nível internacional.

2. OBJETIVO

As Políticas de Segurança da Informação têm como objetivo a proteção dos ativos
de informação que dependem ou usam as tecnologias da informação e as
comunicações do RSEC GROUP. Os objetivos específicos de segurança da
informação são os seguintes:
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o Estabelecer claramente as funções e responsabilidades na segurança
da informação.

o Padronização de processos operacionais do SOC no SG-SI.
o Capacitação, cultura e conhecimento em Segurança da Informação.
o Estabelecer mecanismos de avaliação, análise e seguimento do

sistema de gestão de segurança da informação.
o Estabelecer diretrizes gerais relacionadas com segurança da

informação e cibersegurança.
o Garantir o cumprimento das leis relacionadas à propriedade

intelectual, proteção de dados pessoais atuais.

3. POLÍTICAS GERAIS DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

1. O RSEC GROUP conta com um Sistema de Gestão da Segurança da
Informação (SGSI) que suporta o gerenciamento de risco adequado. Este
sistema apoiará a devida proteção da informação com base nos pilares da
segurança da informação (Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade).

2. O RSEC GROUP projeta e implementa soluções de negócios que garantem os
princípios de segurança dos ativos da informação.



3. O RSEC GROUP valoriza a informação desde o ponto de vista da segurança e
aceita os níveis de risco conforme com os objetivos do negócio e de acordo
com isso determina os mecanismos de proteção adequados.

4. O RSEC GROUP, desde as etapas iniciais dos projetos, inclui a avaliação dos
aspectos relacionados com a Segurança da Informação seguindo as
orientações estabelecidas a respeito.

5. O RSEC GROUP implementa regras de acesso para que a informação esteja
devidamente protegida.

6. O RSEC GROUP implementa mecanismos para promover o bom uso dos
recursos tecnológicos.
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7. Toda a informação criada, guardada ou transmitida utilizando os recursos do
RSEC GROUP é de propriedade e uso exclusivo da empresa e deve ser
utilizada para o objetivo do negócio.

8. RSEC GROUP atende e gerencia incidentes relacionados à segurança da
informação e cibersegurança da empresa.

9. O RSEC GROUP conta com mecanismos e procedimentos para minimizar os
riscos associados à gestão da informação nos processos e a administração da
plataforma tecnológica que suporta a operação do negócio.
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