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Esta política é aplicável a todos os colaboradores e prestadores de 

serviços (Parceiros) que realizem suas atividades nas dependências de todas 

as empresas do denominado Grupo Afinz (GS). 

Observa-se que o conceito de Grupo Afinz é adotado apenas para o 

alinhamento deste documento, cujo conjunto de empresas é constituído pelas 

seguintes instituições: 

 Afinz - Crédito, Financiamento e Investimento S.A; 

 Alphamoney Promotora de Vendas Ltda; 

 S@Net Soluções e Serviços de Tecnologia Ltda; 

 Scard Administradora de Cartões de Crédito Ltda; 

 Afinz Meios de Pagamento Ltda 

 

 

 

A política de Segurança da Informação do Grupo Afinz visa estabelecer 

regras e diretrizes que possibilitem uma maior segurança das informações da 

nossa organização. Esta política está alinhada as diretrizes do Grupo Afinz, com 

as normas regentes do BACEN (Banco Central) e com as boas práticas do 

mercado. 

 

 

 

 

 



4 

 

 
Este  do cumento deve :   1.  Estar  sempre  atua l izado;  

 2.  Estar  coerente  en tre  o  seu exposto  e  a  p r át ica ;  

 3.  Ser  d ivulgado a  todos o s colaboradores da  Inst i tu i ção 

 4.  Ter  uma cópia  controlada  e  somente  ger ada  atr avés da  área  responsáve l  pe la  d ivulgação dos ins trumentos no rmativos.  

Pro ibida  a  reproduç ão tota l  ou parc ial  des te manual .  Manual  e laborado para  uso  interno da Ins t i tu iç ão   

 

O termo de confidencialidade evidencia o nosso compromisso de 

mantermos em segurança todas as informações do Grupo Afinz. 

Todos os nossos colaboradores e parceiros, antes de iniciarem suas 

atividades nas empresas do Grupo Afinz, devem ler e assinar o termo de 

confidencialidade da nossa companhia, que será entregue pelo Departamento 

de Recursos Humanos (RH). 

 

 

O Departamento de Tecnologia da Informação (TI) é o único 

departamento responsável por executar as atividades de concessão, 

manutenção e revogação dos acessos aos nossos sistemas, rede e bancos de 

dados. 

As áreas de negócio são responsáveis pela definição dos perfis de 

acessos necessários para que seus colaboradores realizem suas atividades e 

revisar tempestivamente se os atuais acessos de seus colaboradores estão 

adequados. 

O Departamento de Recursos Humanos (RH) é responsável por informar 

tempestivamente ao Departamento TI sempre que um colaborador for 

desligado, transferido ou sair de férias. 

Todos os colaboradores desligados terão seus acessos 

revogados/bloqueados a partir da data de desligamento. 

Todos os colaboradores transferidos entre áreas e/ou empresas do 

Grupo Afinz terão seus antigos acessos revogados e novos acessos serão 

concedidos conforme definido pelo novo departamento. 
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Os colaboradores de férias terão seus acessos bloqueados até a data de 

retorno as suas atividades na empresa. 

Todas as regras e procedimentos para a concessão, manutenção e 

revogação dos acessos aos nossos sistemas, rede e banco de dados devem ser 

observados na política “Política Gestão de Acessos” disponível na INTRANET 

da AFINZ. 

 

 

Todos os nossos sistemas possuem senhas configuradas para a restrição 

e proteção das informações das atividades e informações dos nossos clientes, 

colaboradores, parceiros e de todas as atividades do Grupo Afinz.  

Cada usuário possui um perfil único de acesso que lhe permite realizar 

nos sistemas do Grupo Afinz as atividades específicas da sua função. As senhas 

são como chaves que garantem ao portador o acesso a este usuário e seus 

privilégios. 

O acesso de terceiros ao seu usuário resultará em acessos indevidos a 

informações e atividades que foram confiados exclusivamente a você e essa  

utilização indevida poderá resultar em sérios problemas para as atividades do 

Grupo Afinz e/ou aos nossos clientes, colaboradores e parceiros. 

Devido aos riscos mencionados ressaltamos a importância de que 

nossos colaboradores elaborem senhas “fortes” e mantenham estas senhas 

seguras para que nenhum terceiro utilize seu acesso para realizar atividades 

indevidas que ficarão registradas com o seu usuário. 

O departamento de TI do grupo Afinz é responsável para parametrizar 

nos sistemas do Grupo Afinz, quando possível, as seguintes regras de senhas: 
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Tamanho da Senha: Senhas que tenham no mínimo 6 caracteres;  

Validade da Senha: Obrigatoriedade da troca de senhas a cada 60 dias;  

Histórico: Não permitir a utilização das últimas 6 senhas; 

Complexidade: Obrigatoriedade de formação de senhas complexas que 

utilizem: 

Ao menos uma letra maiúscula (A); 

Ao menos uma letra minúscula (a); 

Ao menos um número (0); e 

Ao menos um caractere especial (@). 

 

Nossos colaboradores são responsáveis por seguirem as regras de 

senhas “fortes”, definidas nesta política, para os casos em que os sistemas 

apresentem limitações técnicas que impossibilitem as parametrizações que 

obriguem a formação de senhas “fortes”. 

 

 

 

Todas as informações produzidas pelos colaboradores e parceiros 

dentro das dependências e/ou utilizando recursos do Grupo Afinz serão 

classificadas conforme abaixo: 

PÚBLICA: São informações corporativas que podem ser divulgados para 

todos os públicos (clientes, colaboradores e público em geral).  Informes 

publicitários, informações institucionais e apresentações de produtos são 

alguns exemplos de informações que podem ser classificadas como PÚBLICA; 

INTERNA: São todas as Informações que só podem ser divulgadas 

internamente aos nossos colaboradores e em alguns casos aos nossos 

parceiros. Políticas e informativos do departamento de Recursos Humanos são 
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alguns exemplos de informações que podem ser classificadas como INTERNA; 

RESTRITA: São informações somente disponibilizadas a pessoas 

específicas da organização e em alguns casos aos nossos parceiros. Dados dos 

nossos colaboradores e relatórios de auditoria são alguns exemplos de 

informações classificadas como RESTRITA; e 

CONFIDENCIAL: São informações com o mais alto nível de 

confidencialidade em nossa organização. Geralmente são informações que 

possuem dados estratégicos e caso sejam acessadas por pessoas não 

autorizadas podem impactar, de maneira prejudicial, os negócios do Grupo 

Afinz afetando todos nossos clientes, colaboradores e parceiros. Dados dos 

nossos clientes e planejamentos estratégicos são alguns exemplos de 

informações que podem ser classificadas como CONFIDENCIAL. 

Todos os documentos que não tiverem sua classificação descrita, 

devem ser tratados como informação CONFIDENCIAL, ou seja, apenas para uso 

restrito das pessoas em que o documento foi endereçado. 

Quaisquer necessidades de compartilhamentos de dados e informações 

confidenciais e/ou sensíveis, deverão ser submetidas a aprovação de 

Compliance e Segurança da Informação antes de qualquer tomada de decisão. 

 

 

 

Todas as informações geradas e processadas pela companhia possuem 

vida útil dentro de nossa organização. Durante a vida útil as informações 

passam pelo seguinte ciclo: 

 

Manuseio: Momento que a informação é criada e/ou modificada, 

podendo ser em papel, arquivos digitais, registro de senhas e /ou 

autenticações em sistemas WEB, inserções de dados em aplicações entre 
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outras opções. Devemos garantir que todas as informações que criamos foram 

devidamente classificadas, pela pessoa e/ou área responsável pela 

classificação, conforme o seu conteúdo e público endereçado; 

Armazenamento: Arquivamento dos arquivos físicos (pastas, armários, 

cofres, etc.) ou gravações das informações geradas em meios digitais como 

banco de dados, fitas de backup, CD-rom e discos-rígidos. Devemos garantir 

que nossas informações sejam armazenadas em locais seguros e que somente 

pessoas autorizadas possam acessá-las; 

Transporte: Momento em que a informação é transportada através de 

meios físicos (pen drive, transferência de arquivos físicos, envio de fax, cartas, 

discos, entre outras opções) ou por meios digitais (e-mail, backup do banco de 

dados, interface entre sistemas, entre outras opções). Devemos garantir que 

o transporte das informações ocorra sempre de maneira segura e garantir que 

a mesma chegue de forma integra e completa ao seu local de destino e/ou 

correto destinatário. Ademais nenhum documento classificado como 

RESTRITO ou CONFIDENCIAL pode ser transferido fisicamente e/ou 

digitalmente para um ambiente externo, das dependências do Grupo Afinz, 

sem a devida análise e aprovação do comitê de Segurança da Informação; e 

Descarte: Momento em que a informação é removida do local 

armazenado e descartada. O Descarte pode ser a destruição de anotações, 

contratos, documentos confidenciais ou a exclusão de arquivos dos meios 

digitais (banco de dados, fitas de backup, CD-rom e discos-rígidos). Devemos 

garantir que todas as informações descartadas sejam completamente 

destruídas/apagadas, impossibilitando assim que pessoas não autorizadas 

tenham acesso a essas informações. 

Todos somos responsáveis pela segurança das informações a partir do 

momento que estamos envolvidos em um dos ciclos acima mencionados.  
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Todos os nossos colaboradores, elegíveis a utilização de e-mail, 

possuirão uma conta de e-mail limitada, destinada apenas a desempenhar suas 

atividades/funções. 

A conta de e-mail obedecerá ao seguinte padrão: 

primeironome.ultimosobrenome@empresagrupoafinz.com.br 

Vide exemplo: john.smith@afinz.com.br 

Caso já exista a conta, será adotado o seguinte padrão:  

primeironome.sobrenomeanterior@empresagrupoafinz.com.br 

Vide exemplo: john.silva@Afinz.com.br 

 

Cada colaborador é o único responsável, pela adequada utilização da 

sua conta de e-mail, e qualquer ação que não atenda as políticas e diretrizes 

definidas pelo Grupo Afinz será passível das sanções previstas nesta política.  

Por ser um e-mail corporativo e para mantermos a integridade de 

nossas atividades todos os e-mails são passíveis de auditorias sem prévio aviso 

ou autorização do usuário responsável. 

São alguns exemplos de má utilização do e-mail: 

 Envio/Recebimento de assuntos pessoais; 

 Envio de “correntes”; 

 Envio de informações de cunho político e/ou religioso; 

 Envio de informações restritas e confidenciais para qualquer 

destinatário não autorizado e/ou e-mails de terceiros que não 

fazem parte do Grupo Afinz; 

 Envio/Recebimento de assuntos/imagens relacionados à 

pornografia; e 

mailto:primeironome.ultimosobrenome@empresagrupoafinz.com.br
mailto:john.smith@afinz.com.br
mailto:primeironome.sobrenomeanterior@empresagrupoafinz.com.br
mailto:john.silva@Afinz.com.br
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 Conteúdo de e-mails contendo palavras de incitação ao ódio, 

palavrões, racismos (de qualquer espécie), prejudicando a imagem 

do Grupo Afinz, clientes e/ou demais funcionários. 

 

 

 

A Internet é uma importante ferramenta para utilizarmos em nosso dia 

a dia e por isto temos que utilizá-la de maneira adequada. 

Para proteger nossa organização e garantir a correta utilização da 

internet alguns sites são bloqueados e só podem ser liberados caso sejam 

validados e aprovados pelos gestores responsáveis e então cadastrados pelo  

administrador da rede. 

Todos os colaboradores e terceiros, elegíveis para a utilização da 

internet, são responsáveis pelos dados trafegados entre o seu computador e a 

rede externa (internet). 

O Departamento de TI tem o direito de verificar todo o tráfego envio e 

recebimento na rede da companhia. 

Qualquer tráfego ou acesso que venha denegrir, prejudicar e que não 

esteja relacionado às atividades do funcionário serão passíveis das sanções 

previstas nesta política. 

São alguns exemplos de má utilização da Internet: 

 Acessar conteúdo pornográfico ou relacionados a sexo, bem como 

a distribuição, interna e externa, de qualquer tipo de conteúdo 

proveniente destes sites; 

 Sites que defendam atividades ilegais; 

 Sites que menosprezem, depreciem e incitem o preconceito a 

determinado grupo de pessoas, seja pelo sexo, raça, orientação 
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sexual, religião, nacionalidade, ou outros motivos; 

 Utilizar o recurso da internet para enviar (upload) e receber 

(download) arquivos de vídeos, som ou gráficos, não relacionados 

aos interesses da organização; 

 Participação em chat ou grupos de discussão, de assuntos não 

relacionados ao negócio da organização; e 

 Utilizar o recurso da internet para enviar informações restritas e/ou 

confidenciais da organização sem a devida análise e aprovação. 

 

 

 

Todas as impressões só devem ser realizadas se forem voltadas às 

atividades de negócio da nossa organização. 

Antes de imprimir, certifique-se de que o documento está 

adequadamente classificado e sempre retire os documentos da impressora 

assim que a impressão for finalizada. 

Só utilize como “rascunhos” documentos classificados como “PÚBLICA” 

ou “INTERNA”. 

Caso a impressão tenha apresentado erros, que impossibilitem a 

utilização do documento, certifique-se da correta destruição do mesmo, 

impossibilitando assim que pessoas não autorizadas tenham acesso as 

informações contidas no documento. 

 

 

 

É PROIBIDA a instalação de qualquer software, seja ele uma distribuição 

livre ou não, com qualquer fim, sem a prévia autorização do departamento de 
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TI. Quaisquer softwares, além dos aplicativos básicos instalados pelo 

departamento de TI em todos os computadores desta organização, deverão 

ser solicitado pelos gerentes das áreas, pelos canais existentes, ao 

departamento de TI. 

Qualquer instalação, será realizada somente pelos integrantes da 

equipe de TI. 

A identificação de softwares não autorizados, independente do 

equipamento e/ou função do funcionário resultará nos seguintes 

procedimentos: 

 Remoção imediata do software; 

 Informe ao gestor direto do colaborador e gerente de TI; 

 Análise detalhada dos riscos que a companhia ficou exposta pela 

utilização indevida do software; e 

 Análise e aplicação de sanções, se julgadas necessárias. 

 

 

 

Todos os colaboradores elegíveis a utilização de computadores e/ou 

notebook corporativos devem garantir a instalação das atualizações do 

Sistema Operacional sempre que solicitado pela provedora do sistema.  

É fortemente recomendado que os usuários NÃO adiem a execução de 

uma atualização, pois ela corrige vulnerabilidades e falhas do Sistema 

Operacional que podem comprometer a segurança das informações do Grupo 

Afinz. 
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Todos os computadores (servidores ou estações) devem possuir 

antivírus instalado e atualizado. A atualização será constantemente 

disponibilizada e gerenciada pela equipe de TI. 

Será realizada uma varredura diária do antivírus em todos os 

computadores (servidores e estações de trabalho). Clientes e fornecedores 

deverão disponibilizar seus equipamentos para varredura do antivírus antes 

de realizarem qualquer acesso à rede corporativa do Grupo Afinz. 

 

 

 

A fim de garantir a segurança dos nossos sistemas, códigos fontes e 

dados, as seguintes diretrizes deverão ser seguidas: 

Todas as customizações e/ou testes acontecerão ambientes 

segregados, sem conexão com o ambiente de produção; 

Todas as customizações devem ser disponibilizadas em uma rede 

segregada da rede utilizada para o upload das customizações no ambiente de 

produção; 

Os desenvolvedores possuirão acesso somente aos códigos e aplicações 

necessárias para o desenvolvimento/atualização em que estiver trabalhando; 

Os ambientes de desenvolvimento e testes não devem possuir as 

informações existentes no ambiente de produção; 

 

Após a execução dos testes, é de responsabilidade do gerente de 

sistemas as atualizações da aplicação em ambiente de produção, controle de 

versão e arquivamento eletrônico da documentação técnica gerada; 
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Não são permitidos acessos diretos a base de dados em nenhuma 

hipótese, com exceção do profissional DBA e/ou algum outro que possua a 

devida aprovação do comitê de Segurança da Informação; e 

Todos os acessos em aplicações e base de dados serão registrados em 

logs para auditorias futuras. 

Demais diretrizes e procedimentos sobre o processo de 

desenvolvimento, atualização e customização dos sistemas Afinz devem ser 

consultados na política “Política de Mudanças” disponibilizada na INTRANET.  

 

 

 

Toda a criação de tabelas ou modificações de campos de tabelas do 

banco de dados de produção, só será feita pelo(s) DBA(s) da empresa. Tais 

manutenções só serão realizadas mediante a devida solicitação e aprovação 

do gestor de TI que deverá ser formalizada por e-mail e/ou na ferramenta de 

registro de chamados. 

Nenhum outro colaborador deve realizar acessos e alterações diretas 

nos Bancos de Dados. 

Todos os acessos de consulta aos bancos de dados devem ser 

analisados e aprovados conforme a política “Política Concessão de Acessos” 

disponibilizada no INTRANET. 

 

 

 

Os acessos as dependências das empresas do Grupo Afinz só poderão 

ser realizadas por colaboradores, clientes, parceiros e visitantes devidamente 

identificados e autorizados. Todas as regras e procedimentos a serem 
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realizados estão descritos na política “Política Acesso a empresa” 

disponibilizada no INTRANET. 

 

 

 

Somente colaboradores de TI e terceiros devidamente autorizados, 

pelo gerente de Infraestrutura e Diretor de TI, podem acessar as dependências 

do Datacenter do Grupo Afinz. Toda atividade de terceiros só pode ser 

realizada se for supervisionada por um colaborador de TI responsável por este 

terceiro. 

 

 

 

A alta administração do Grupo Afinz está comprometida em 

disponibilizar todos os recursos necessários, para que o departamento de TI 

estruture um ambiente seguro para a execução das atividades e que este 

ambiente receba melhorias contínuas conforme as necessidades identificadas  

pelo departamento de TI, áreas de negócio e/ou pelo Comitê de Segurança da 

Informação. 

Atualmente, as principais atividades críticas realizadas no Grupo Afinz 

são monitoradas pela equipe de TI e existem dispositivos de segurança para 

prevenção de ataques cibernéticos que podem ocorrer por acessos externos 

através da exploração de vulnerabilidades sistêmicas ou ataque por vírus. 

O departamento de TI deve realizar testes periódicos, para identificar 

possíveis falhas na atual estrutura de TI, e reportar ao Comitê de Segurança da 

Informação todos os aspectos de melhorias identificados para que estes sejam 

devidamente tratados e assim assegurar a segurança do nosso ambiente. 
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Ademais, todas as ocorrências de incidentes relevantes e das 

interrupções de serviços relevantes, que configurem uma situação de crise, 

deverão ser comunicadas tempestivamente pelo Grupo Afinz ao Banco Central 

do Brasil juntamente com as providências para a normalização das atividades. 

 

 

 

Todos as solicitações e incidentes, observados por nossos 

colaboradores e parceiros, que afetem na utilização dos recursos de TI devem 

ser registrados na ferramenta de chamados (GLPI) para que eles sejam 

registrados, avaliados, classificados e devidamente endereçados a área 

responsável pelo atendimento. 

Caso os incidentes presenciados afetem na Segurança da Informação os 

mesmos devem ser registrados junto ao Comitê de Segurança da Informação 

através o Canal de Denúncias do Grupo Afinz. 

Todos os incidentes devem ser investigados para que seja documentada 

a análise da causa, os impactos causados, os controles existentes e/ou criados 

para mitigar os riscos dos impactos observados e os resultados após as 

tratativas realizadas no incidente. 

Os principais incidentes, resultantes de práticas de ataques 

cibernéticos, serão compartilhados, sempre que aplicável e em fórum 

específico, com as demais instituições financeiras, autorizadas a funcionar 

pelo Banco Central, a fim de que o Grupo Afinz colabore com a melhoria 

contínua da segurança cibernética das instituições financeiras do Brasil.  

Ademais, um relatório com a documentação de todos os incidentes 

(análise da causa e impactos), planos de ação (atividades e controles realizados 

para a tratativa do incidente e prevenção de casos similares) e resultados deve 

ser elaborado, com data base 31 de Dezembro do ano analisado, apresentados 



17 

 

 
Este  do cumento deve :   1.  Estar  sempre  atua l izado;  

 2.  Estar  coerente  en tre  o  seu exposto  e  a  p r át ica ;  

 3.  Ser  d ivulgado a  todos o s colaboradores da  Inst i tu i ção 

 4.  Ter  uma cópia  controlada  e  somente  ger ada  atr avés da  área  responsáve l  pe la  d ivulgação dos ins trumentos no rmativos.  

Pro ibida  a  reproduç ão tota l  ou parc ial  des te manual .  Manual  e laborado para  uso  interno da Ins t i tu iç ão   

e aprovados pelo conselho de administração do Grupo Afinz até o dia 31 de 

Março do ano seguinte ao ano de data-base do relatório. 

 

 

 

O que SEMPRE fazer 

 

 SEMPRE utilize na definição de suas senhas uma combinação de letras 

(maiúsculas e minúsculas), números e caracteres especiais (!,@,#,$,%,&). 

Estas combinações tornam sua senha mais “forte” e  segura; 

 SEMPRE altere com frequência suas senhas. Senhas “fortes” que são 

constantemente alteradas aumentam a segurança da restrição do seu 

acesso; 

 SEMPRE bloqueie sua estação de trabalho quando for sair de frente do 

seu computador/notebook; 

 SEMPRE utilize sua identificação (crachá) em local visível e sempre 

quando for guardá-lo o mantenha em um local seguro; 

 SEMPRE comunique ao Comitê de LGPD e/ou Comitê de Compliance 

quando presenciar atividades que possam comprometer a segurança da 

informação do Grupo Afinz; e 

 SEMPRE execute as atualizações do Sistema Operacional, Antivírus e 

demais sistemas quando solicitado; 

 

O que NÃO fazer 

 

 NÃO utilize informações previsíveis como datas de aniversário, nomes de 

familiares e/ou animais de estimação, times de futebol, entre outros. 
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Senhas formadas por estas informações são fáceis de serem previstas e 

o acesso ao seu usuário não estará seguro; 

 NÃO anote suas senhas em arquivos físicos (cadernos, rascunhos, blocos 

de notas, etc.) ou em arquivos digitais (documento Word, Excel, e-mail, 

etc.); 

 NÃO crie senhas iguais as últimas 6 senhas já utilizadas; 

 NÃO compartilhe seu usuário de acesso à rede e demais sistemas do 

Grupo Afinz com terceiros; 

 NÃO fale sobre informações de clientes, operações e/ou outras 

informações estratégicas do Grupo Afinz em ambientes públicos e/ou 

que circulem pessoas que não possuam autorização para ter acesso a 

estas informações; 

 NÃO compartilhe seu crachá de identificação com terceiros; 

 NÃO deixe sua estação de trabalho sem bloquear seu computador; 

 NÃO se conecte a redes de internet que não sejam disponibilizadas pelo 

Grupo Afinz; 

 NÃO instale programas em seu computador, somente a equipe de TI 

pode realizar esta atividade; e 

 NÃO compartilhe dados de clientes e/ou informações sensíveis sem a 

prévia autorização de Compliance e Segurança da Informação; 

 NÃO utilize pen drive, HDs externo ou qualquer tipo de memória externa 

para salvar e transportar informações do Grupo Afinz. Todas exceções 

devem ser solicitadas e aprovadas pelo Comitê de LGPD 
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O não cumprimento das regras definidas nas políticas especificadas 

neste documento, ou violações a qualquer uma das normas e/ou orientações 

de Compliance e diretrizes de segurança, resultarão em medidas disciplinares 

apropriadas, podendo ocasionar a suspensão de acesso aos sistemas do Grupo 

Afinz, ações disciplinares, encerramento do contrato de trabalho e/ou ações 

legais. 


