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1. OBJETIVO 

1.1. A presente prática tem por finalidade definir e formalizar a Política de Segurança da 
Informação e Comunicações – POSIC – da Telebras, visando à preservação da 
confidencialidade, integridade, disponibilidade autenticidade e o não repúdio das informações 
pertencentes à Telebras e de seus clientes, controladores, parceiros e controladas de acordo 
com seus requisitos de negócios e com a legislação pertinente, provendo direcionamento a 
toda a organização.  

2. REFERÊNCIAS 

2.1. Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011 – Lei de Acesso às Informações; 

2.2. Lei 12.965 de 20 de abril de 2014 – Marco Civil da Internet; 

2.3. Lei 9.472 de 16 de julho de 1997 – Lei Geral de Telecomunicações; 

2.4. Decreto 8.135 de 04 de novembro de 2013 – Dispõe sobre as comunicações de dados 
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e sobre a dispensa de 
licitação nas contratações que possam comprometer a segurança nacional; 

2.5. Decreto 3.505 de 13 de junho de 2000 – Institui a Política de Segurança da 
Informação nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal; 

2.6. Instrução Normativa GSI Nº 1 de 13 de junho de 2008 – Disciplina a Gestão de 
Segurança das Informações e Comunicações da Administração Pública Federal, direta e 
indireta, e dá outras providências; 
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2.7. Instrução Normativa GSI Nº 2 de 5 de fevereiro de 2013 – Dispõe sobre o 
credenciamento de segurança para o tratamento de informação classificada, em qualquer 
grau de sigilo, no âmbito do Poder Executivo Federal; 

2.8. Norma Complementar nº 01/IN01/DSIC/GSIPR – Atividade de Normatização; 

2.9. Norma Complementar nº 02/IN01/DSIC/GSIPR – Metodologia de Gestão de 
Segurança da Informação e Comunicações; 

2.10. Norma Complementar nº 03/IN01/DSIC/GSIPR – Diretrizes para a Elaboração de 
Política de Segurança da Informação e Comunicações nos Órgãos e Entidades da 
Administração Pública Federal; 

2.11. Norma Complementar nº 04/IN01/DSIC/GSIPR – Diretrizes para o processo de Gestão 
de Riscos de Segurança da Informação e Comunicações – GRISC nos órgãos de entidades 
da Administração Pública Federal; 

2.12. Norma Complementar nº 05/IN01/DSIC/GSIPR – Disciplina a criação de Equipes de 
Tratamento e Respostas a Incidentes de Segurança em Redes – ETIR nos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta; 

2.13. Estatuto Social da Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras, de 14 de agosto de 
2013; 

2.14. Regimento Interno da Telecomunicações Brasileiras S/A – Telebras, de 12 de 
novembro de 2013; 

2.15. Diretriz D-236 – Regime Disciplinar, vigente desde 20/09/2012. 

3. CAMPO DE APLICAÇÃO 

3.1. Esta política é aplicável a todos os colaboradores da Telebras, incluindo controladores, 
controlados, gestores, empregados, estagiários, terceiros, prepostos, assim como aqueles 
que utilizam informações e outros recursos de tecnologia da informação e comunicação em 
razão de relação negocial ou contratual com a Telebras. 

4. DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

4.1. Dentre os conceitos e definições relacionados à Segurança da Informação e 
Comunicações, preferencialmente serão adotados aqueles listados nas Instruções 
Normativas e Normas Complementares editadas e publicadas pelo Departamento de 
Segurança da Informação e Comunicações do Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República (DSIC/GSI/PR). 

4.2. Dúvidas que venham surgir relacionados aos conceitos e definições deverão ser 
dirimidas pelo CGSI.  

4.3. Os principais conceitos e definições apresentadas neste documento são: 
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4.3.1. ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas  

4.3.2. DIRETORIA EXECUTIVA: grupo de diretores responsáveis pela determinação 
da estratégia organizacional, conforme definido em estatuto; 

4.3.3. CGSI: Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicações; 

4.3.4. CLIENTE: aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, utilize 
os serviços oferecidos pela Telebras de maneira permanente, temporária, 
excepcional ou eventual, ainda que sem retribuição financeira; 

4.3.5. COLABORADOR: aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, 
preste serviços de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual, 
ainda que sem retribuição financeira, a Telebras; 

4.3.6. ETIR: Equipe de Tratamento de Incidentes de Redes de Telecomunicações e 
Computacionais. 

4.3.7. GCN: Processo de Gestão de Continuidade de Negócios; 

4.3.8. GRSIC: Processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação e 
Comunicações; 

4.3.9. POSIC: Política de Segurança da Informação e Comunicações; 

4.3.10. RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: 
compreende as informações e as ferramentas de tecnologia da informação e 
comunicação que dão suporte ao negócio da Telebras. Desta forma, este conceito 
inclui, mas não se limita a processos, procedimentos, diagramas, desenhos, 
esquemas, topologias, mapas, relatórios, resumos, resenhas, arquivos, 
configurações, recursos, infraestrutura, plataforma, serviços ativos de tecnologia 
da informação e ativos de telecomunicações.  

5. DIRETRIZES GERAIS 

5.1.  As regras de segurança da informação estabelecidas nesta POSIC aplicam-se às 
informações armazenadas, acessadas, produzidas e transmitidas pela Telebras, e devem ser 
seguidas por todos seus COLABORADORES, incumbindo a todos a responsabilidade e o 
comprometimento com sua aplicação. 

5.2. Esta norma não se limita à tecnologia da informação e comunicações. Ela inclui ações 
e métodos que suportam os processos institucionais estratégicos, táticos e operacionais bem 
como as atividades de gestão de riscos, gestão de continuidade do negócio, tratamento de 
incidentes, tratamento da informação, monitoramento, auditoria e conformidade, 
credenciamento, segurança física, lógica, cibernética e organizacional. 

5.3. O conteúdo desta política e demais regras que a apoiam deve ser conhecidos por 
todos os COLABORADORES, que devem obrigatoriamente notificar de forma exclusiva e 
imediata o Escritório de Segurança – nos casos de suspeita ou violação das regras de 
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segurança da informação. 

5.4. Seja qual for a forma ou o meio pelo qual a informação seja geradas, adquiridas, 
custodiadas, apresentada ou compartilhada pela Telebras, deve ter os atributos de 
confidencialidade, integridade, disponibilidade e legalidade protegidos. 

5.5. Os recursos de tecnologia da informação e comunicação disponibilizadas pela 
Telebras serão utilizados estritamente para seus propósitos.  

5.6. A autorização, o acesso e o uso da informação e de seus recursos devem ser 
controlados e limitados às atividades profissionais necessárias para cumprimento das 
funções designadas a cada COLABORADOR.  

5.7. É vedado a qualquer COLABORADOR o uso dos Recursos de Tecnologia da 
Informação e Comunicações para fins pessoais, próprios ou de terceiros, entretenimento, 
veiculação de opiniões político-partidárias, religiosas, bem como para perpetrar ações que, 
de qualquer modo, possam constranger, assediar, ofender, caluniar, ameaçar, violar direito 
autoral ou causar prejuízos a qualquer pessoa física ou jurídica, assim como aquelas que 
atentem contra a moral e a ética ou que prejudiquem terceiros ou a imagem desta entidade, 
comprometendo a integridade, a confidencialidade, a confiabilidade, autenticidade ou a 
disponibilidade das informações.  

5.8. Cada colaborador é responsável pela segurança dos ativos que estejam sob sua 
custódia e por todos os atos executados com suas credenciais, de acordo com critérios de 
segurança estabelecidos nas práticas da Telebras.  

5.9. Qualquer que seja a forma de identificação, ela deve ser pessoal, intransferível, 
permitindo de maneira clara e indiscutível o reconhecimento de qualquer COLABORADOR, 
de acordo com os critérios de segurança estabelecidos pela Telebras. 

5.10. Para garantir que esta política seja efetivamente aplicada, a Alta Direção da Telebras 
assegurará todos os recursos necessários para o desempenho do Escritório de Segurança, e 
para efetiva e ampla divulgação desta POSIC para toda a Empresa. 

6. DA PROPRIEDADE DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INF ORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

6.1. A Telebras é proprietária dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação 
colocados à disposição de seus COLABORADORES.  

6.2. O direito ao uso e acesso aos recursos computacionais deve ser visto como um 
privilégio. Sua utilização destina-se às necessidades da Telebras, devendo o 
COLABORADOR abster-se do uso desses recursos para fins particulares. 

6.3. Toda informação criada ou custodiada que for manuseada, armazenada, transportada 
ou descartada por COLABORADORES que tenham acesso às informações da Telebras, no 
exercício de suas atividades, é de propriedade da Telebras e será protegida segundo estas 
diretrizes e regulamentações em vigor, conforme a classificação das informações, sem 
prejuízo da autoria, conforme definido em lei;  
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6.4. Os contratos assinados a partir da publicação desta POSIC deverão mencionar 
cláusula específica em que conste a aceitação desta POSIC por parte dos entes contratados, 
sujeitando-se assim a todos os terceiros contratados que venham a ter acesso aos Recursos 
de Tecnologia da Informação e Comunicação da Telebras. 

6.5. A criação de credenciais de acesso para que qualquer COLABORADOR tenha acesso 
aos recursos de tecnologia da informação e comunicação será precedida de termo de ciência 
do conteúdo desta POSIC. 

6.6. Quando da obtenção de informação de terceiros, o gestor da informação 
providenciará, junto ao concedente, a documentação formal atinente aos direitos de acesso, 
antes de seu uso. 

6.7. Na cessão de bases de dados nominais custodiadas ou na informação de propriedade 
da Telebras a terceiros, o gestor da informação providenciará a documentação formal relativa 
à autorização de acesso às informações.  

6.8. A Telebras, como proprietária dos recursos de tecnologia da informação e 
comunicação, de acordo com seus interesses, poderá: 

6.8.1. Monitorar a utilização desses recursos; 

6.8.2. Criar trilhas de auditorias relacionadas aos acessos e utilização destes 
recursos;  

6.8.3. Limitar o acesso a estes recursos; 

6.8.4. Bloquear a utilização de mídias ou suporte à informação; 

6.8.5. Impedir o acesso, a cópia ou distribuição de arquivos classificados; 

6.8.6. Monitorar e bloquear os acessos aos recursos físicos ou lógicos. 

7. DA GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ ÕES 

7.1. A Gestão da Segurança da Informação e Comunicações não se limita à tecnologia da 
informação e comunicações, compreendendo as ações e métodos que suportam os 
processos institucionais estratégicos, táticos e operacionais bem como as atividades de 
gestão de riscos, gestão de continuidade do negócio, tratamento de incidentes, tratamento 
da informação, monitoramento, auditoria e conformidade, credenciamento, segurança física, 
lógica, cibernética e organizacional. 

7.2. O processo de Gestão de Segurança da Informação e Comunicações da Telebras 
estará alinhado à metodologia da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 
observando diretrizes e normas específicas no âmbito da Administração Pública Federal. 

8. DA CLASSIFICAÇÃO E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO  

8.1. A classificação e o tratamento da informação observarão o disposto na Lei nº 12.527, 
de 18 de novembro de 2011 e no Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012 , bem como a 
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legislação fiscal, de operação e serviços no mercado de capitais, comercial, profissional, 
industrial, de segredo e justiça.  

8.2. O valor, requisitos legais, sensibilidade e criticidade da informação para a Telebras;  

8.3. Conjunto apropriado de procedimentos para rotulação e tratamento da informação que 
será definido e implementado de acordo com o critério de classificação adotado pela 
Telebras;  

8.4. As informações da Telebras estarão submetidas controles físicos e lógicos que 
permitam a adequada proteção quanto ao acesso e uso. 

8.5. De acordo com seus critérios poderão ser adotadas medidas especiais de tratamento 
da informação com o objetivo de limitar a exploração aos interesses exclusivos da Telebras. 

9. DO TRATAMENTO DE INCIDENTES DE REDE  

9.1. A Gerência de Operações e Manutenção manterá Equipe de Tratamento e Resposta a 
Incidentes em Redes de Telecomunicações e Computacionais - ETIR, instituída pelo Comitê 
de Segurança da Informação, com a responsabilidade de receber, analisar e responder 
notificações e atividades relacionadas a incidentes de segurança em redes de 
telecomunicações e computacionais, dentre outras.  

10. DA GESTÃO DE RISCOS  

10.1. O processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação e Comunicações – 
GRSIC - será implementado considerando, prioritariamente, os objetivos estratégicos, os 
processos, os requisitos legais e a estrutura da Telebras e estará alinhado à metodologia da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, observando diretrizes e normas 
específicas no âmbito da Administração Pública Federal. 

11. DA GESTÃO DE CONTINUIDADE  

11.1. O processo de Gestão da Continuidade de Negócios – GCN – será implementado 
considerando, prioritariamente, os objetivos estratégicos, os processos, os requisitos legais e 
a estrutura da Telebras e estará alinhado à metodologia da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT, observando diretrizes e normas específicas no âmbito da Administração 
Pública Federal. 

11.2. Aprovado pelo Comitê de Segurança da Informação e Comunicações, Gerência de 
Operação e Manutenção da Telebras deverá manter Plano de Contingências, gradado de 
acordo com o grau de probabilidade de ocorrência do evento ou sinistro, estabelecendo o 
conjunto de estratégias e procedimentos que devem ser adotados em situações que 
comprometam o andamento normal dos processos e a consequente prestação dos serviços.  

11.3. As medidas constantes do Plano de Contingências devem minimizar o impacto sofrido 
diante do acontecimento de situações inesperadas, desastres, falhas de segurança, entre 
outras, até que se retorne à normalidade.  
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12. DO MONITORAMENTO, AUDITORIA E CONFORMIDADE  

12.1. O acesso e a utilização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicações 
disponibilizadas pela Telebras são passíveis de monitoramento e auditoria, 
independentemente de aviso prévio. 

12.2. A entrada e a saída de ativos físicos de informação da Telebras serão registradas e 
autorizadas por autoridade competente mediante procedimento formal. 

12.3. A Telebras manterá registros e procedimentos, como trilhas de auditoria e outros que 
assegurem o rastreamento, acompanhamento, controle e verificação de acessos a todos os 
sistemas corporativos, à rede interna, aos serviços de telecomunicação, à rede de 
telecomunicações e à Internet.  

12.4. Sempre que julgar necessário, para a preservação da integridade dos dados, dos 
serviços aos usuários ou dos recursos computacionais da Telebras, o Escritório de 
Segurança poderá solicitar a suspensão temporária de qualquer credencial, seja ou não o 
colaborador suspeito de alguma violação. 

12.5. Para fins de auditoria e conformidade, nos casos de suspeita de violação das regras 
vigentes, os membros da Equipe de Respostas a Incidentes de Redes, acompanhados de 
pelo menos um membro do Escritório de Segurança, em caráter confidencial, poderão 
acessar as informações e arquivos armazenados nos recursos de tecnologia da informação 
da Telebras. 

13. COMPETÊNCIAS  

13.1. Do Comitê Gestor de Segurança da Informação - CGSI 

a. Definir a Política de Segurança da Informação e Comunicações – POSIC – da Telebras; 
b. Estabelecer instrumentos normativos de Segurança da Informação; 
c. Instituir grupos de trabalho específicos relacionados à Segurança da Informação;  
d. Propor alterações da Política de Segurança da Informação e Comunicações 
e. Propor normas relativas à segurança da informação e comunicações; e, 
f. Colocá-la à apreciação e aprovação da Diretoria Executiva da Telebras. 

13.2. Da Diretoria Executiva da Telebras 

a. Aprovar a Política de Segurança da Informação e Comunicações e demais normas de 
segurança da informação e comunicações. 

b. Definir diretrizes para a sua institucionalização. 
c. Publicá-la no âmbito da Telebras e disseminá-la para todos os seus colaboradores. 
d. Apoiar ações de conscientização relacionadas à Política de Segurança da Informação. 
e. Nomear o Gestor de Segurança da Informação e Comunicações. 

13.3. Do Escritório de Segurança  
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a. Avaliar a eficácia e o cumprimento dos objetivos de segurança da informação e 
comunicações. 

b. Aplicar instrumentos normativos de Segurança da Informação; 
c. Assessorar a Telebras no aperfeiçoamento da Gestão de Segurança da Informação; 
d. Propor programa orçamentário específico para as ações se segurança da informação e 

comunicações 
e. Remeter os resultados consolidados dos trabalhos de auditoria de segurança da 

informação e comunicações para o CGSI 
f. Promover a cultura de segurança da informação e comunicações 
g. Acompanhar possíveis impactos na segurança da informação e comunicações quando do 

emprego de novas tecnologias; 
h. Determinar a suspensão temporária das credenciais de um colaborador. 
i. Determinar realização de auditoria. 
j. Informar a Gerência de Gestão de Pessoas ou gestores de contratos envolvidos em 

incidentes relacionados à quebra de segurança da informação. 
k. Realizar a gestão de riscos corporativos 
l. Desenvolvimento e manutenção do Plano de Continuidade de Negócios 

13.4.  Do Gestor de Segurança da Informação e Comunicações 

a. Estabelecer os objetivos e os planos da Equipe de Tratamento de Incidentes em Redes – 
ETIR; 

b. Coordenar as atividades da Equipe de Tratamento de Incidente em Redes - ETIR; 
c. Acompanhar as investigações e as avaliações dos danos decorrentes de quebra de 

segurança; 
d. Reportar-se ao CGSI nas reuniões do comitê;  
e. Propor melhorias nos processos relacionados à segurança da Informação; 
f. Propor, perante ao Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicações – CGSI 

normas relativas à segurança da informação e comunicações; 
g. Acompanhar se os procedimentos de SIC estão sendo aplicados. 

13.5. Da Equipe de Tratamento de Incidentes de Redes de Telecomunicações e 
Computacionais – ETIR 

a. Realizar o tratamento e a resposta aos eventos e incidentes de SIC; 
b. Realizar o mapeamento constante de potenciais vulnerabilidades existentes em todos os 

sistemas e dispositivos de informação e comunicação; 
c. Realizar levantamentos nos ambientes de telecomunicação e computacionais; 
d. Submeter ao Escritório de Segurança eventos relacionados a violação das normas e 

diretrizes SIC. 

13.6. Dos Colaboradores da Telebras  
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a. Entender o conteúdo da Política de Segurança da Informação e Comunicações – POSIC; 
b. Adotar a Política de Segurança da Informação e Comunicação em suas atividades 

cotidianas na Empresa; 
c. Observar os impactos relacionados aos ativos e processos de trabalho sob sua 

responsabilidade; 
d. Informar ao Escritório de Segurança sobre situações relacionadas à segurança; 
e. Cumprir a Política de Segurança da Informação e Comunicações da Telebras. 

14. PENALIDADES  

14.1. Para os COLABORADORES subordinados à Telebras, as penalidades pelo 
descumprimento desta política estão previstas no Estatuto e Regimento Interno da Telebras, 
na Diretriz D-236 – Regime Disciplinar e no seu Código de Ética. 

14.2. Para os COLABORADORES não subordinados à Telebras, as penalidades pelo 
descumprimento desta política estão previstas no contrato  e entre outros atos legais 
celebrados junto à Telebras, sendo aplicável a legislação civil e criminal.  

14.3. Os gestores, os gestores de contratos ou o Gestor de Segurança da Informação e 
Comunicações poderão pedir a suspensão temporária ou a revogação das credenciais de 
acesso de um COLABORADOR que não esteja cumprindo as determinações dessa POSIC. 

14.4. A suspensão temporária ou a revogação das credenciais de um COLABORADOR 
configura-se em medida de cautela, assim, não ensejando penalidade imposta. 

15. ATUALIZAÇÃO  

15.1. Este documento estabelece linhas gerais relacionadas à Segurança da Informação na 
Telebras. Por este motivo, deverá ser revisado ou atualizado sempre que as condições do 
ambiente organizacional exigir, ou ao menos a cada três anos. 

15.2. Sempre que questões relacionadas ao detalhamento desta Política de Segurança da 
Informação e Comunicações exigir, este documento será complementado através de 
Políticas Complementares – PC. Estas políticas, aprovadas pelo Comitê Gestor de 
Segurança da Informação, devem ser compreendidas como integrantes deste instrumento. 

16. CONTROLE DE REVISÃO  

16.1. As atualizações e revisões realizadas a documento e aprovadas pelo Comitê Gestor 
de Segurança da Informação deverão ser documentadas. 

 
DATA ITEM DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO MOTIVO DA ALTERAÇÃO 

14/04/2015 - Versão inicial do documento  
 

17. APROVAÇÃO E DATA DE VIGÊNCIA 

17.1. A presente Política foi aprovada pela Diretoria Executiva da TELEBRAS, em sua 1239ª 
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REDIR, de 14/04/2015, e vigora a partir de 01/05/2015. 



 

 

  


