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1. INTRODUÇÃO
Este documento descreve a Política de Segurança da Informação
(“Política”) da Canepa Asset Management - CAM Brasil Gestão de Recursos
Ltda. (“Canepa”), através da definição de regras e princípios norteadores
das condutas dos colaboradores que, em virtude de seus cargos, funções
ou posições, tenham acesso a informações relevantes sobre a Canepa, seus
negócios ou clientes/investidores, em especial no que se refere à segurança
da informação.
A troca de informações entre os colaboradores da Canepa deve sempre
pautar-se no conceito de que o receptor deve ser alguém que necessita
receber tais informações para o desempenho de suas atividades e que não
está sujeito a nenhuma barreira que impeça o recebimento daquela
informação. Em caso de dúvida a Área de Compliance deve ser acionada
previamente à revelação.
Os colaboradores atestam a ciência e adesão acerca dos procedimentos
definidos pela presente Política mediante assinatura de termo próprio,
sendo submetidos anualmente ao Programa de Treinamento adotado pela
Canepa, a fim de que sejam orientados sobre as rotinas a serem observadas
no desempenho dos processos descritos nesta Política.
A Canepa coletará Termo de Sigilo e Confidencialidade de quaisquer
terceiros contratados que tiverem acesso às informações confidenciais a
respeito da Canepa, seus colaboradores, fundos sob gestão e investidores,
salvo se este compromisso já tiver sido firmado entre as partes mediante a
assinatura do correspondente Contrato de Prestação de Serviços.
A fim de cumprir o seu objetivo, esta Política será revisada no mínimo a cada
2 (dois) anos, sendo mantido o controle de versões, e circulada aos
colaboradores para conhecimento sempre que sofer alterações.
Em caso de dúvidas ou necessidade de aconselhamento, o colaborador
deve buscar auxílio junto ao Diretor de Compliance da Canepa, devendo
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as questões de segurança cibernética serem tratadas com o responsável
pela área de Tecnologia da Informação da Canepa.
2. ACESSO AS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS
Cada colaborador, conforme termo definido no Código de Ética e Conduta
da Canepa, é responsável por manter o controle sobre a segurança das
informações armazenadas ou disponibilizadas nos equipamentos que estão
sob sua responsabilidade.
Os arquivos da Canepa são armazenados servidores internos geridos pela
área de TI.
O acesso controlado às pastas e arquivos se dá mediante a outorga de
senhas de acesso individuais e intransferíveis que permitem a identificação
do seu usuário, afastando a utilização das informações ali contidas por
pessoas não autorizadas. Adicionalmente, todas as mensagens
enviadas/recebidas dos computadores disponibilizados pela Canepa
permitem a identificação do seu remetente/receptor.
A segregação virtual das informações confidenciais é garantida pela
utilização de senhas de acesso, pessoais e intransferíveis, permitindo a
identificação do seu usuário. Todos os documentos arquivados nos
computadores da Canepa são objeto de backup diário com controle das
alterações promovidas nos arquivos, garantindo a segurança dos
respectivos conteúdos e eventual responsabilização.
O acesso remoto pelos colaboradores é protegido por criptografia, pois o
sistema se baseia na identidade do usuário, solicitando uma identificação –
caso essa pessoa não tenha autorização para acesso, o documento, que é
criptografado, não será exibido.
O processo de backup e redundância encontra-se descrito detalhamento
no Plano de Continuidade de Negócios da Canepa.
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3. PROTEÇÃO DA BASE DE DADOS
A base de dados eletrônicos utilizada pela Canepa Asset Brasil é segregada
de modo que informações confidenciais são arquivadas em pastas de
acesso restrito, através da utilização de senha, a pessoas previamente
autorizadas pela Área de Compliance.
4.

ACESSO RESTRITO

A outorga e cancelamento de senhas é de responsabilidade do TI, sempre
mediante orientação do Diretor de Compliance, a quem compete a
verificação da estrutura de governança da Canepa, a fim de evitar a
transgressão de barreiras de informação e potenciais conflitos de interesse.
Este procedimento deverá ser observado ainda na hipótese de mudança
de atividade/área de um determinado profissional dentro da instituição.
As senhas de acesso possuem prazo de validade e requisitos mínimos de
segurança, devendo ser desabilitadas após um número máximo de
tentativas malsucedidas de acesso, sendo esta atividade registrada pelos
controles de tecnologia da informação.
Após um tempo máximo de inatividade, os sistemas internos e dispositivos
fornecidos pela Canepa expiram, usando um protetor de tela protegido por
senha que exija que a sessão somente possa ser reiniciada depois que o
usuário tenha se autenticado novamente.
No caso do desligamento ou saída de algum colaborador, o acesso aos
arquivos será automaticamente bloqueado e a respectiva senha revogada.
Para sistemas externos, a Canepa deverá submeter uma solicitação de
revogação de acesso imediatamente e assegurar-se de que os acessos
sejam revogados.
5.

TESTES PERIÓDICOS DE SEGURANÇA

O sistema eletrônico utilizado está sujeito à revisão e monitoramento a
qualquer época sem aviso ou permissão, de forma a detectar qualquer
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irregularidade na
externamente.

transferência

de

informações,

Ademais, são realizados os seguintes
monitoramento dos sistemas utilizados:

testes

ROTINAS OPERACIONAIS
Varredura de antivírus
Controle de conteúdo de Internet pelo Firewall e
Antivírus
Varredura de memória pelo Antivírus
Autenticação de rede
Bloqueio de tela do Windows por Inatividade
Back Up Servidor
Atualizações nas estações de trabalho
Troca da senha dos usuários

de

seja

interna

segurança

ou

para

PERIODICIDADE
Tempo real
Tempo real
Tempo real
Tempo real
A cada 10 minutos
Diária
Mensal
Trimestral

6. RESTRIÇÕES
Os colaboradores deverão observar as seguintes vedações:
o É expressamente proibida a instalação
homologados pela Área de Compliance.

de

“softwares”

não

o Não é permitido efetuar instalação de qualquer “hardware” que não
esteja homologado pela Área de Compliance.
o Não é permitido utilizar drives (pen drives, HD externo, memory card)
que tenham sido utilizados em equipamentos fora da Canepa, sem a
devida prévia autorização da Área de Compliance.
o Não é permitido fazer uso de acesso remoto sem a prévia autorização
da Área de Compliance.
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7. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES
As informações confidenciais são àquelas que não são de conhecimento
público e detêm natureza relevante e sigilosa. Toda informação a qual os
colaboradores da Canepa tenham acesso em decorrência do
desempenho de suas respectivas funções na instituição, inclusive por meio
dos sistemas e arquivos disponibilizados pela Canepa para tanto, que não
sejam notória e comprovadamente de domínio público, deve ser
considerada confidencial.
Todos os colaboradores da Canepa Asset Brasil devem:
o Abster-se de utilizar informações privilegiadas para obter, em
benefício próprio ou de outrem, vantagem mediante negociação de
valores mobiliários;
o Abster-se de recomendar ou de qualquer forma sugerir que qualquer
pessoa compre, venda ou retenha valores mobiliários se a informação
a que tenha acesso privilegiado puder, em tese, influenciar a tomada
de qualquer uma dessas decisões;
o Guardar sigilo sobre qualquer informação a que tenha acesso e que
não tenha sido divulgada ao público em geral;
o Guardar absoluto sigilo sobre toda e qualquer informação de
natureza confidencial a que tenha acesso ou conhecimento no
desempenho de suas funções;
o Sob nenhuma circunstância utilizar informações confidenciais para
obter vantagens pessoais, tampouco fornecê-la para terceiros,
inclusive familiares, parentes e amigos, ou mesmo a outros
colaboradores que não necessitem de tais dados para executar suas
tarefas;
o A revelação de informações confidenciais a autoridades
governamentais ou em virtude de decisões judiciais, arbitrais ou
7
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administrativas deverá ser prévia e tempestivamente comunicada à
Diretoria para que esta decida sobre a forma mais adequada para
tal revelação.
A informação confidencial deverá ser utilizada exclusivamente para o
cumprimento das atividades da Canepa, sempre que for considerada
necessária para tanto. Nesse caso, o colaborador obriga-se a não
compartilhar tal informação confidencial com terceiros ou com qualquer
colaborador, exceto caso tal informação seja necessária para o
desempenho das funções dos demais colaboradores, advertindo-os, de
forma clara, sobre a responsabilidade pelo cumprimento do dever de sigilo
e pela proibição legal de que se utilizem de tal informação para obter, em
benefício próprio ou alheio, vantagem mediante negociação com tais
títulos e/ou valores mobiliários.
O fornecimento de informações confidenciais a pessoas externas será
realizado somente nos casos estritamente necessários a fim de cumprir as
normas atinentes à atividade desenvolvida pela Canepa, proteção contra
fraudes ou qualquer outra atividade ilegal suspeita, mediante contratos de
confidencialidade, quando for o caso.
Adicionalmente os colaboradores, sob hipótese alguma, deverão
disponibilizar ou serem negligentes com relação à confidencialidade de tais
informações, bem como das senhas de acesso aos arquivos virtuais,
servidores e e-mails da Canepa, ou se utilizarem dos mesmos para benefício
próprio ou alheio.
Ademais, quaisquer informações, incluindo, mas não se limitando àquelas
acerca dos negócios da Canepa, dos investidores, investimentos,
estratégias, estruturas societárias, custos, preços, lucros, relatórios financeiros
ou de custos, produtos, serviços, equipamentos, sistemas, procedimentos,
operações, planos de negócios, operações financeiras, contratos
potenciais e outros acordos de negócios, também são consideradas
informações confidenciais, as quais pertencem exclusivamente à Canepa.
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Quando do término do vínculo de um Colaborador com a Canepa, tal
colaborador deverá devolver todos os livros, registros, relações e outros
materiais manuscritos, escritos à máquina, impressos ou arquivados de forma
eletrônica, que contenham qualquer informação relacionada com os
negócios da Canepa, investidores ou clientes.
A obrigação de preservar a confidencialidade da informação perdurará
após tal término de vínculo indeterminadamente.
Ainda, caso um colaborador tenha acesso a qualquer informação que não
tenha sido previamente autorizado deverá, sem prejuízo de observar os
compromissos de confidencialidade acima indicados, informar
imediatamente à Área de Compliance acerca do ocorrido indicando:
o a informação obtida;
o a forma como tal informação foi obtida; e
o a fonte da informação.
Na ocorrência de dúvidas sobre o caráter de confidencialidade de
qualquer informação, o colaborador deve, previamente à sua divulgação,
procurar a Área de Compliance para obter orientação adequada,
devendo ser atribuída interpretação extensiva ao conceito de informação
confidencial.
O acesso às instalações físicas da Canepa é totalmente informatizado e
controlado por crachás eletrônicos que somente os colaboradores
possuem.
Sempre que houver a ocorrência de descumprimento ou suspeita ou indício
de descumprimento de quaisquer das regras estabelecidas neste Código
ou aplicáveis às atividades da Canepa, de acordo com os procedimentos
estabelecidos neste Código, a Área de Compliance poderá se utilizar dos
registros e sistemas de monitoramento eletrônico e telefônico disponíveis
para verificar a conduta dos colaboradores envolvidos, sendo facultado o
acesso pela Canepa a quaisquer informações, contatos, documentos e
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arquivos gerados pelas atividades profissionais desenvolvidas para tal, ou
que transitem pela sua infraestrutura de TI.
7.1.

TRATAMENTO DE CASOS DE VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS

No caso de vazamento de informações confidenciais relacionadas aos
clientes/investidores, ainda que oriundo de ação involuntária, o Diretor de
Compliance notificará os interessados sobre o ocorrido.
Sem prejuízo, a Canepa acionará o um plano de recuperação visando a
identificação da causa que ensejou o vazamento e responsabilização do
causador. Ademais, será elaborado um Relatório acerca dos danos
ocorridos, percentual das atividades afetadas, impactos financeiros,
sugerindo ainda medidas a serem tomadas de modo a possibilitar que as
atividades voltem a ser executadas normalmente.
Este Relatório será elaborado pelo Diretor de Compliance e será submetido
à Diretoria que promoverá as iniciativas cabíveis para o retorno à
normalidade com a maior brevidade possível.
8.

DESCARTE DE INFORMAÇÕES

O descarte de informações confidenciais deve observar as seguintes
diretrizes:
o o conteúdo descartado deverá ser apagado e/ou as mídias devem
ser destruídas, impossibilitando a sua recuperação, de modo que a
informação não fique vulnerável a acesso não autorizado;
o os documentos físicos que contenham informação protegida devem
ser triturados imediatamente após seu uso de maneira a evitar sua
recuperação ou leitura;
o a eliminação ou a destruição final das mídias ou documentos,
realizada por terceiros, deve ser documentada;
o dispositivos de memória e dispositivos de armazenamento (por
exemplo laptops, dispositivos USB, discos rígidos portáteis, tablets,
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smartphones) desativados pela Canepa devem ser apagados de
modo que a informação protegida que neles havia seja irrecuperável.
9. PROPRIEDADE INTELECTUAL
A lei de propriedade intelectual dispõe que toda invenção e modelo de
utilidade pertencem exclusivamente ao empregador, desde que sejam
decorrentes de trabalho cuja execução tenha ocorrido durante o período
de vínculo com a empresa.
Deste modo, todo material armazenado no disco rígido (HD) dos
computadores de mesa, em outros equipamentos e sistemas de informática
ou em arquivo físico é de propriedade da Canepa Asset Brasil, podendo ser
utilizado única e exclusivamente para realização das atividades da
instituição.
10.

DISPOSIÇÕES GERAIS E ENFORCEMENT

Todos os documentos, relatórios e informações relevantes para os
procedimentos e rotinas descritos nesta Política são arquivados em meio
físico ou eletrônico na Canepa, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.
A presente Política prevalece sobre quaisquer entendimentos orais ou
escritos anteriores, obrigando os colaboradores da Canepa aos seus termos
e condições.
A título de enforcement, vale notar que a não observância dos dispositivos
da presente Política resultará em advertência, suspensão, demissão ou
exclusão por justa causa, conforme a gravidade e a reincidência na
violação, sem prejuízo das penalidades civis e criminais.

11

Versão atual: dezembro/2018
Versão anterior: junho/2016

11. TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES
O Termo de Sigilo e Confidencialidade das Informações é o documento
através do qual o colaborador adere a esta Política. Esse documento é
assinado no ato da contratação, assim como periodicamente quando do
Treinamento de Reciclagem, ou a qualquer tempo, caso o conteúdo seja
atualizado. A assinatura do Termo de adesão integral a Política de
Segurança e Confidencialidade de Informações é OBRIGATÓRIA para todos
os colaboradores, assim entendidos seus sócios, diretores, associados,
estagiários, consultores, funcionários, prestadores de serviços temporários ou
quaisquer outros profissionais que tenham acesso às informações
relacionadas às atividades da Canepa Asset Brasil.
O não cumprimento de tais disposições poderá resultar em ação disciplinar
de natureza e gradações diversas, incluindo-se a rescisão do contrato de
trabalho.

Rio de Janeiro, [dia] de [mês] de [ano]

[COLABORADOR]
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