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1. Objetivo  
 
Essa Política trata-se de um resumo contendo as linhas gerais da Política de Segurança da 
Informação e Cibernética do GRUPO BEETELLER, nos moldes do artigo 4º da Resolução 
do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.893, de 26 de fevereiro de 2021. A Política 
tem como objetivo estabelecer normas, conceitos, diretrizes, e responsabilidades sobre os 
principais aspectos relacionados à segurança da informação e segurança cibernética, com 
o intuito de preservar e garantir a confidencialidade, integridade, disponibilidade e 
conformidade dos dados e informações do GRUPO BEETELLER, dos clientes, 
colaboradores e do público em geral, observando as regulamentações aplicáveis e 
melhores práticas de mercado.  
 

2. Abrangência 
 

Todos os usuários, clientes, funcionários, prestadores de serviços, partes interessadas e 
do próprio GRUPO BEETELLER com acesso a qualquer informação ou dado protegido do 
GRUPO BEETELLER ou que estejam sob controle ou operação do GRUPO BEETELLER, 
independentemente de seu vínculo com a empresa. Aplica-se, também, a processos e 
tecnologias.  
 

3. Comprometimento e Comunicação 
 

A Alta Administração do GRUPO BEETELLER compromete-se aplicar as melhores práticas 
de mercado e regulamentação nos aspectos inerentes à Segurança da Informação e 
Segurança Cibernética, promovendo a melhoria contínua dos procedimentos e controles 
presentes nesta Política. Ademais, compromete-se a atualizar a Política anualmente ou 
quando necessário. 
Em havendo indícios de incidentes, estes devem ser comunicados à Diretoria de Tecnologia 
da Informação, através do e-mail: segurança.ti@beeteller.com. Caso necessário, o GRUPO 
compromete-se a realizar o repasse dessas informações aos órgãos competentes. 
 

4. Diretrizes  
 
Com a finalidade de garantir os objetivos e procedimentos de Segurança da Informação e 
Segurança Cibernética, esta política segue as seguintes diretrizes:  
 

− Assegurar que todas as informações sejam tratadas de maneira ética e sigilosa e 
que sejam adotadas medidas capazes de evitar acessos indevidos, modificações, 
destruições ou divulgações não autorizadas.  

− Assegurar que não haja acessos indevidos, modificações, destruições ou 
divulgações não autorizadas das informações. Qualquer risco à informação deverá 
ser imediatamente reportado pelo Colaborador, prestadores de serviços ou Clientes 
por meio dos canais e procedimentos indicados pelo GRUPO BEETELLER. 

− Assegurar que as informações sejam utilizadas somente para a finalidade para a 
qual foram coletadas e que o acesso esteja condicionado à autorização. 

− Assegurar que os procedimentos e controles sejam adotados para reduzir a 
vulnerabilidade a incidentes e atender aos demais objetivos de Segurança 
Cibernética, tais como, a autenticação, a criptografia, a prevenção e a detecção de 
intrusão, a prevenção de vazamento de informações, a realização periódica de testes 
e varreduras para detecção de vulnerabilidades, a proteção contra softwares 
maliciosos, o estabelecimento de mecanismos de rastreabilidade, os controles de 
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acesso e de segmentação da rede de computadores e a manutenção de cópias de 
segurança dos dados e das informações. 

− Assegurar que os controles específicos, incluindo os voltados para a rastreabilidade 
da informação, garantam a segurança das informações sensíveis. 

− Assegurar que haja um processo de gestão de risco no qual eles sejam mapeados 
através da análise de vulnerabilidades, ameaças e impactos nos ativos de 
informação. 

− Assegurar que os incidentes ocorridos sejam tratados de acordo com sua criticidade 
e impacto. Deve ser realizada análise de causa raiz e a adoção de controles para 
minimizar a ocorrência de novos incidentes similares. 

− Assegurar que todo serviço fundamental para prestação de serviço GRUPO 
BEETELLER seja contemplado com plano de continuidade, a fim de aumentar sua 
resiliência operacional. 

− Assegurar que na utilização de serviços de computação em nuvem ou na 
contratação de fornecedores relevantes, as diretrizes do BACEN sejam observadas. 

− Assegurar os mecanismos para disseminação da cultura de segurança cibernética, 
incluindo a implementação de programas de capacitação e de avaliação periódica 
de pessoal.  

− Assegurar que todos os contratos observem o comprometimento com a Política 
Segurança da Informação e Segurança Cibernética.  

 
 
5. Disposições Finais 

 
Todos os Colaboradores, prestadores de serviços, fornecedores, provedores e parceiros 
do GRUPO BEETELLER comprometeram-se com o fiel cumprimento desta Política de 
Segurança em sua totalidade, sempre observando a sua versão mais atualizada. 
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