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1. Objetivos  

Estabelecer diretrizes para o uso dos recursos de Tecnologia da Informação para o exercício              

das atividades inerentes ao trabalho dos colaboradores do GRUPO VOETUR. 

Garantir que todos os colaboradores estejam cientes da importância de manter a            

integridade, segurança e confidencialidade das informações existentes e/ou produzidas no          

âmbito de negócios da empresa. 

2. Divulgação 

A Diretoria Administrativa, em conjunto com a área de Tecnologia da Informação (TI), é              

responsável por divulgar e tornar conhecido, entre todos os usuários, o conjunto de normas              

e procedimentos estabelecidos nesta política, incluindo formas de acesso e utilização da            

estrutura de comunicação, cabendo à área de TI a sua instrução, orientação e treinamento,              

bem como o controle necessário e futuras melhorias. 

3. Proteção dos Recursos 

A área de Tecnologia da Informação mantém um sistema de Segurança de Informações para              

proteger os recursos computacionais do GRUPO VOETUR contra perda, destruição e           

falsificação. O sistema é composto dos seguintes instrumentos: 

a. Política e Procedimentos de Segurança da Informação; 

b. Softwares de Proteção de Acesso, Antivírus, Backup e outros mecanismos. 

4. Procedimentos de Uso e Responsabilidades 

Os recursos de Tecnologia da Informação disponibilizados pelo GRUPO VOETUR são           

destinados exclusivamente às atividades da organização, e não poderão, exceto em casos            

específicos e devidamente autorizados pela Diretoria de TI, ser utilizados para fins            

particulares ou incompatíveis com as atividades da empresa. 
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Os recursos computacionais são de propriedade do GRUPO VOETUR. Eles são ferramentas            

de trabalho cedidas aos colaboradores para exercer as atividades profissionais instruídas           

pela empresa - por meio de seus representantes, tais como diretores e coordenadores -, sem               

qualquer direito à privacidade e/ou sigilo de informações. 

O GRUPO VOETUR se reserva o direito de monitorar o uso dos sistemas e recursos cedidos                

aos colaboradores, no intuito de detectar problemas de segurança, uso impróprio dos            

sistemas, e proteger as informações relacionadas ao negócio, entre outras coisas.           

Enquadram-se neste monitoramento os recursos de TI tais como: computadores, notebooks,           

tablets, arquivos, celulares corporativos, mensagens de correio eletrônico, diretórios         

compartilhados, documentos impressos, navegação na internet, uso de telefones e/ou          

ramais, gravadores de áudio, modems 4G, câmeras fotográficas, fones de ouvido etc. 

4.1 Utilização da Internet 

a. Navegar na internet deve limitar-se aos sites apropriados, conceituados e que           

estejam em conformidade à atividade do colaborador no GRUPO VOETUR; 

b. É proibido o acesso a sites pornográficos, redes sociais, serviços de bate-papo,            

sites de rádio, sites de conteúdo multimídia, P2P, downloads, jogos e           

assemelhados, exceto quando tais atividades estejam relacionadas à atividade         

profissional e estejam autorizadas, de forma explícita, por meio de documento           

assinado pelo coordenador do setor requisitante, juntamente com a equipe de TI; 

c. Também são vedados softwares de conversas on-line, como Messenger, Google          

Talk e derivados, salvo em casos específicos em que seja provada a necessidade do              

uso em prol da organização. Estes sites e softwares de utilização proibida estão             

sujeitos a liberação ou bloqueio conforme haja necessidade. E essa liberação deve            

ser explicitamente dada pelo coordenador do setor requisitante, juntamente com          

a equipe de TI; 
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d. É proibido o download de arquivos que não tenham caráter profissional ou que             

não atendam aos interesses do GRUPO VOETUR; 

e. É de exclusiva responsabilidade do colaborador o download de arquivos de fontes            

duvidosas e/ou não autorizadas, que contenham vírus, ou conteúdo ilegal, sendo o            

mesmo responsável administrativamente e/ou criminalmente, com o ônus que         

tais atividades possam causar ao GRUPO VOETUR; 

f. Arquivos suspeitos ou de origem desconhecida não devem ser abertos ou           

baixados pelos usuários, e na dúvida, o colaborador deverá contatar a área de TI; 

g. O GRUPO VOETUR não se responsabilizará por eventuais danos pessoais que o            

colaborador possa sofrer ao utilizar os recursos de TI fornecidos. Enquadram-se           

nestes danos: perda ou corrupção de dados pessoais, roubos de senhas, acessos a             

Internet Bank etc. 

4.2 Utilização de E-mail 

a. O acesso externo ao e-mail poderá ser realizado pelo serviço de “Webmail” através do              

endereço “https://webmail.voetur.com.br”; 

b. Toda e qualquer informação, mensagem ou documento relacionado à atividade          

profissional deverá transitar exclusivamente através do e-mail corporativo, sendo         

proibido o envio e/ou recebimento através de caixas de e-mail pessoais, ou que não              

sejam de propriedade do GRUPO VOETUR; 

c. Os usuários de e-mail são responsáveis pelo conteúdo de todas as mensagens            

enviadas, reenviadas, encaminhadas, recebidas ou armazenadas; 

d. E-mails internos e externos devem ser exclusivamente de caráter profissional, sendo           

proibido o envio de mensagens maliciosas, racistas, sexuais, pedófilas, que induzam a            
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correntes ou que distribuam quaisquer materiais que não estejam relacionados à           

atividade profissional. 

e. É proibido o envio de informações confidenciais ou sigilosas da organização ou de             

direito reservado; 

f. Não é permitido esconder ou falsificar a informação do emissor; 

g. O envio/recebimento de anexos estará limitado em 10 Megabytes; 

h. Não é permitido o reenvio automático de mensagens para caixas postais externas à             

organização (ex.: Hotmail, Yahoo...), devido ao risco de segurança da informação; 

i. Periodicamente, deverão ser excluídos ou eliminados e-mails e anexos sem utilidade           

futura, melhorando assim o desempenho e espaço do servidor de e-mail, de acordo             

com o tamanho de cada caixa postal; 

j. O e-mail deverá estar no padrão HTML e é obrigatório o uso da assinatura, que pode                

ser feita pelo site https://assinatura.voetur.com.br. 

4.3 Backup e Cópias de Segurança 

a. Compete à área técnica de TI criar e manter cópias de segurança (backup) dos dados               

de softwares críticos, armazenados nos servidores de redes; 

b. Os usuários devem manter, obrigatoriamente, os dados críticos e relacionados às           

atividades da organização nos servidores de arquivos; 

c. É de responsabilidade exclusiva do usuário a cópia e a guarda dos dados gravados na               

estação local de trabalho; 

d. Os backups devem ser guardados em local seguro, separados dos equipamentos, para            

viabilizar a recuperação dos dados; 

e. É proibida a retirada de cópias e/ou backups das dependências do GRUPO VOETUR,             

exceto quando houver autorização explícita do setor de TI. 
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4.4 Credenciais de Acesso (Login/Senha) 

O GRUPO VOETUR define que: 

a. Qualquer login/senha para acesso a serviços e/ou equipamentos fornecidos pela          

empresa deverá ser de caráter sigiloso e intransferível, sendo vedada a divulgação            

para qualquer outra pessoa, inclusive outros colaboradores e agentes do setor de TI; 

b. Quaisquer atividades e/ou acessos efetuados com login/senha serão de inteira          

responsabilidade do colaborador que os realizar; 

c. É importante que os usuários não utilizem senhas de fácil identificação, como data de              

nascimento pessoal ou de parentes próximos, nomes próprios ou de parentes, datas            

comemorativas nacionais ou pessoais, iniciais de nomes próprios ou nomes          

relacionados à empresa; 

d. Na hipótese de esquecimento de quaisquer senhas, o colaborador deve entrar em            

contato com a área de TI, que providenciará nova senha; 

e. A solicitação de criação de novo usuário e e-mail institucional deverá ser feita pela              

Diretoria Administrativa do GRUPO VOETUR, por meio de envio de mensagem           

eletrônica para o e-mail suporte@voetur.com.br; 

f. A solicitação de bloqueio de acesso de usuário à equipe de TI deverá ser feita pela                

Diretoria Administrativa do GRUPO VOETUR; 

g. A equipe de TI reserva-se o direito de bloqueio e/ou remoção de acessos sem aviso               

prévio, de acordo com as necessidades da organização. 

4.5 Equipamentos 

a. É proibido o uso de equipamentos particulares que possam alterar, mesmo que            

momentaneamente, a configuração dos equipamentos da empresa, entre eles:         
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memory key, máquinas fotográficas digitais, celulares e smartphones, cartões USB,          

HD’s externos, ou qualquer outro aparelho externo e/ou portátil. O setor que            

necessitar do uso destes equipamentos no trabalho deverá informar e/ou solicitar           

acesso ao setor de TI para este fim; 

b. É proibida a retirada de equipamentos como Notebooks, Telefones Celulares, Modens           

4G, Gravadores de áudio, Tablets e outros equipamentos de tecnologia sem prévia            

solicitação à equipe de TI. Quando houver a solicitação, deve ser informada a             

finalidade do empréstimo. Além disso, no ato da retirada do equipamento, o            

solicitante deve assinar documento de responsabilidade de posse e uso; 

c. É proibida a instalação de qualquer tipo de periférico, como pen-drives, telefones            

celulares ou qualquer outra mídia de armazenamento nos computadores, podendo a           

utilização destes ser bloqueada via software; 

d. É proibido o autodiagnóstico de equipamentos, sendo vedada a alteração física ou            

lógica de qualquer equipamento que não seja executada por um colaborador do setor             

de TI; 

e. É proibida a utilização de impressoras para uso particular e/ou de cunho pessoal,             

podendo o GRUPO VOETUR repassar ao colaborador os custos e/ou prejuízos           

causados pelo mau uso de impressoras e/ou equipamentos. 

4.6 Sistemas e Informações 

a. Todas as informações da organização passíveis de divulgação estão disponíveis no           

sítio eletrônico (https://www.voetur.com.br/); 

b. Não é permitida a transmissão, pela Internet, de qualquer informação ou documento            

interno de caráter confidencial que possa incorrer em prejuízo para o GRUPO            

VOETUR, ou que possa expor a confidencialidade do negócio e/ou de seus clientes; 
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c. Os programas homologados e instalados nos computadores e servidores de rede são            

de propriedade e de uso exclusivo do GRUPO VOETUR, sendo proibida qualquer            

cópia, utilização externa ou comercialização; 

d. Sistemas instalados sem licença de uso ou de forma ilegal poderão ser removidos sem              

a necessidade de aviso prévio; 

e. Somente os sistemas e dados adquiridos ou desenvolvidos pela organização, e           

devidamente licenciados, podem ser carregados nos equipamentos de propriedade         

do GRUPO VOETUR. 

4.7 Utilização dos Serviços de Compartilhamentos de Arquivos na Rede 

a. Todo e qualquer documento desenvolvido a serviço da organização é de propriedade            

do GRUPO VOETUR, sendo proibida a utilização dos mesmos como privados; 

b. Documentos devem ser armazenados nos diretórios compartilhados disponibilizados        

a todos os usuários, separados por departamento e função de cada colaborador; 

c. Estes diretórios de compartilhamentos estão inclusos na política de backup, ficando           

seguros contra perdas, exceto em deleção explícita. Os documentos armazenados nas           

estações de trabalho dos colaboradores não são incluídos na política de backup,            

ficando sob responsabilidade do usuário possíveis perdas e indisponibilidades; 

d. Os diretórios compartilhados não devem ser utilizados para armazenamento de          

arquivos como Imagens, Vídeos e Áudios, excluindo os que são condizentes com as             

atividades desenvolvidas na empresa. 

5. Responsabilidades 

A administração do GRUPO VOETUR entende que o sistema de segurança adotado pela área              

de Tecnologia da Informação somente atingirá sua eficácia com o comprometimento e a             
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cooperação de TODOS os profissionais envolvidos nos processos: Equipe de Tecnologia da            

Informação, Diretores, Gerentes e demais Colaboradores. 

Importante: No caso de má utilização, a responsabilidade é individual, porém o gestor de              

área é co-responsável. 

5.1 Todos os colaboradores devem: 

a. Utilizar os recursos e os sistemas cumprindo com a política determinada neste            

documento; 

b. Responder pela guarda e proteção dos recursos colocados à sua disposição para o             

trabalho; 

c. Zelar pela utilização responsável dos equipamentos e softwares colocados à          

disposição para execução das atribuições profissionais relacionadas à organização; 

d. Responder pelo uso exclusivo e intransferível de suas senhas de acesso; 

e. Possuir conhecimento técnico necessário para a correta utilização dos recursos; 

f. Relatar prontamente ao representante de TI qualquer fato ou ameaça à segurança dos             

recursos, como quebra da segurança, fragilidade, mau funcionamento, vírus  etc.; 

g. Assegurar que as informações e dados de propriedade do GRUPO VOETUR não            

sejam disponibilizados a terceiros, exceto mediante autorização por escrito do          

Diretor Administrativo-Financeiro; 

h. Relatar para o representante da área de TI a possível instalação de um novo software               

para a melhoria da organização; 

i. Respeitar a terminante proibição de instalação de qualquer software nos          

computadores e notebooks da organização que não sejam aqueles de utilização da            

empresa e devidamente realizados pela área de TI; 
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j. Desligar ou bloquear o computador sempre que se ausentar do local de trabalho; 

k. Manter a estação de trabalho livre quando ausentar-se do local de trabalho (nos casos              

em que vários colaboradores utilizam o mesmo equipamento). 

5.2 Gerência e Coordenação da Tecnologia são responsáveis por: 

a. Assegurar a utilização correta dos recursos computacionais e os disponibilizados          

para a área de trabalho do usuário; 

b. Garantir que todos os colaboradores entendam e cumpram a política do GRUPO            

VOETUR; 

c. Definir e aplicar política de recursos de tecnologia e segurança da informação; 

d. Instalar ou remover componentes, fazer manutenção e controlar hardware e          

software; 

e. Homologar hardware e software; 

f. Autorizar tecnicamente a aquisição de hardware e software; 

g. Definir os níveis de acesso aos usuários da rede, e-mails e demais sistemas             

operacionais, conforme solicitação e definição das gerências; 

h. Monitorar a utilização dos recursos computacionais para garantir a disponibilidade e           

integridade dos serviços. 

5.3 Cabe aos Diretores e Gerentes: 

a. Zelar pelo cumprimento desta política e notificar imediatamente o representante de           

TI sobre quaisquer vulnerabilidades e ameaças de quebra de segurança; 
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b. Orientar os colaboradores sobre os princípios/procedimentos de Segurança da         

Informação, bem como lhes assegurar treinamento para o uso correto dos recursos,            

visando evitar falhas e danos ao funcionamento dos sistemas; 

c. Autorizar o acesso do usuário aos sistemas de informação junto com seu gerente             

imediato, bem como atualizar as autorizações sempre que houver alterações nos           

sistemas; 

d. Advertir formalmente o usuário e aplicar as sanções cabíveis, conforme a linha “a” e              

“b” do item 6 deste documento, quando este violar os princípios ou procedimentos de              

“segurança, relatando imediatamente o fato ao representante de TI; 

e. Antes de aprovar a solicitação de hardware e software, assegurar a assinatura do             

profissional de Tecnologia da Informação responsável pela autorização técnica; 

f. Avisar sobre o desligamento do usuário, para que as medidas de segurança cabíveis             

sejam tomadas. 

6. Comprometimento e Penalidades 

a. O colaborador não tem privacidade quanto às informações recebidas, lidas, criadas,           

armazenadas e enviadas por meio das ferramentas disponibilizadas pelo GRUPO          

VOETUR. A má utilização destes recursos implicará em infrações como indisciplina,           

insubordinação, incontinência de conduta ou desídia funcional, podendo acarretar em          

advertência, rescisão contratual ou justa causa de acordo com o Artigo 444 da CLT; 

b. A instalação de softwares não autorizados constitui crime contra a propriedade           

intelectual, de acordo com a Lei 9.609 de 19/02/98, estando os infratores sujeitos à              

pena de detenção e multa; 
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c. O monitoramento será realizado constantemente através do departamento de TI, com           

possíveis auditorias ministradas pela diretoria do GRUPO VOETUR, podendo ser          

utilizadas como evidência para processos legais; 

d. O usuário deverá solicitar orientação ao departamento de TI sempre que houver            

dúvidas sobre recebimentos e envios de e-mails, navegação em sites ou qualquer            

assunto relacionado à tecnologia; 

7. Alterações e Atualizações 

a. A Tecnologia da Informação do GRUPO VOETUR reserva-se o direito de alterar a             

presente Política de Segurança da Informação para adaptação a alterações legislativas           

ou adequação a novos negócios da organização; 

b. Em qualquer caso, o GRUPO VOETUR anunciará, por meios acessíveis (email,           

endereço na Web, telefone etc.), aos colaboradores, as eventuais alterações, com           

prazo adequado para adaptações necessárias; 

c. Ao GRUPO VOETUR é resguardado o direito de alterar este documento a qualquer             

momento, sem aviso prévio. 

8. Histórico de Revisões 
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