
 

 

 
POLÍTICA DE INFORMAÇÃO 

 

OBJETIVO 

Declarar as decisões corporativas que norteiam a gestão da informação e do conhecimento como 
ativos críticos e estratégicos para o desenvolvimento dos negócios nas suas necessidades presentes 
e futuras, que precisam ser mantidos e protegidos na busca da sustentabilidade, construção de 
sinergias e continuidade da operação da ISA CTEEP e suas controladas. 

DECLARAÇÕES 

• Estabelecemos mecanismos para proteger as informações, cumprindo as normas que 
regulamentam a ISA CTEEP e suas controladas, e principalmente aquelas que têm a 
hospedagem e os serviços de informação de terceiros na sua linha de negócios, com 
critérios de disponibilidade, integridade, confidencialidade, transparência e confiabilidade. 

• Tratamos as informações confidenciais de fontes internas ou de terceiros com rigor, e 
principalmente os dados dos nossos colaboradores, garantindo o cumprimento da Habeas 
Data e a proteção dos dados pessoais das nossas partes interessadas. 

• Estabelecemos as estratégias e práticas para a gestão do conhecimento que permitem a 
capturar, manter e transferir o conhecimento e a memória institucional. 

• Reconhecemos os trabalhos intelectuais, criações e invenções dos nossos trabalhadores e 
demais ativos relacionados com as informações e os conhecimentos, uma vez que eles 
fazem parte dos direitos patrimoniais e de propriedade corporativa da ISA CTEEP e suas 
controladas. 

• Cumprimos e respeitamos a legislação estabelecida em matéria de Propriedade Intelectual 
e Industrial, intercâmbio e administração de informações, bem como as convenções, 
acordos e tratados relevantes e os compromissos voluntários assumidos pela ISA CTEEP 
e suas controladas. 

• Reconhecemos os riscos cibernéticos que podem ameaçar a segurança das informações e 
estamos empenhados em gerenciá-los de acordo com as normas vigentes, os requisitos 
exigidos pelos clientes e pelo mercado, capacitando os colaboradores das nossas empresas 
nessa questão e implementando mecanismos tecnológicos e processos para mitigá-los. 

• Implementamos mecanismos para mitigar o vazamento de informações e controlar a 
maneira na qual os usuários as compartilham com segurança. Para isso, restringimos o 
acesso a sites de compartilhamento de arquivos e caixas de correio de armazenamento em 
massa diferentes daqueles definidos e limitamos o uso de mídias removíveis, como pen 
drives ou unidades externas. 

• Atribuímos privilégios de usabilidade e acesso às informações, de acordo com os perfis, as 
funções e responsabilidades.  

•  Promovemos a responsabilidade dos nossos colaboradores com a gestão da informação e 
do conhecimento, garantindo o cumprimento dos critérios definidos e a melhoria contínua. 

 





 

 

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

• Todos os colaboradores da organização são responsáveis pela aplicação desta política na 
sua área de atuação, de acordo com os modelos de gestão, regulamentos internos e 
protocolos definidos para esse fim. 

• Cada empresa do grupo é totalmente responsável por avaliar, classificar e determinar o 
tratamento da informação, considerando, entre outras questões, suas características de 
confidencialidade, integridade e disponibilidade. Adicionalmente, devemos gerenciar os 
riscos associados à proteção da informação e do conhecimento no âmbito do modelo 
corporativo. 

 

 

Aprovada no Conselho de Administração ISA CTEEP em 01 de dezembro de 2020. 
 

 

 

 
Rui Chammas 

Diretor Presidente 
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