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POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E SEGURANÇA CIBERNÉTICA 

 

A presente Política, adotada nos termos dos Códigos da ANBIMA, estabelece os 
princípios, conceitos e diretrizes básicas que nortearão a VKN Administração de 
Recursos Ltda. (“VKN”) com relação aos seus procedimentos de segurança da 
informação e segurança cibernética. 

Os sistemas de informação, a infraestrutura tecnológica, os arquivos de dados e as 
informações internas ou externas, são considerados importantes ativos da empresa, 
em função da VKN apresentar suas operações, dependentes em grande parte da 
tecnologia para conduzir seus negócios e atender às suas necessidades comerciais e 
estratégicas.  

É necessário que as informações sejam armazenadas, conduzidas e processadas em 
ambiente seguro e também que todos os usuários da informação compartilhem da 
responsabilidade pelos processos de segurança definidos neste normativo, com a 
finalidade de se equiparar às boas práticas das organizações globais.  

As normas de segurança da informação estabelecem objetivos, funções, ações, 
mecanismos de delegação e responsabilidades pelos processos, manipulação da 
informação e controles internos.  

Os processos de segurança da informação devem assegurar a integridade, a 
disponibilidade e a confidencialidade dos ativos de informação da VKN.  

As normas de segurança da informação devem:  

I. Proteger os ativos da VKN contra ameaças, internas ou externas, 
intencionais ou acidentais;  

II. Limitar a um nível aceitável a exposição a perdas ou danos que possam 
resultar em falhas de segurança;  

III. Minimizar as ameaças potenciais à segurança das informações, 
garantindo a manutenção da integridade, disponibilidade e 
confidencialidade;  

IV. Assegurar que os recursos adequados estarão disponíveis para 
implementar e manter um programa de segurança efetivo;  

V. Conscientizar os associados e usuários da informação, sobre aspectos 
relacionados à segurança das informações. 

 

Atribuição de Responsabilidades: 

• Membros da Administração da Empresa: 
i. Direcionar os esforços e recursos propostos para a segurança da 

informação, de acordo com a estratégia de negócios da empresa;  
ii. Aprovar as normas de segurança da informação e suas atualizações;  
iii. Aprovar os controles a serem utilizados para garantir a segurança das 

informações;  
iv. Comunicar à área de Compliance os casos de violações à Norma de 

Segurança da Informação para as providências necessárias;  



 

v. Apoiar as iniciativas para melhoria contínua de medidas de proteção da 
informação da empresa, com vistas a reduzir os riscos identificados;  

vi. Aprovar o planejamento, alocação de verbas, os recursos humanos e de 
tecnologia, no que tange a segurança da informação;  

vii. Delegar as funções de segurança da informação aos profissionais 
responsáveis. 

 

• Diretoria de Risco e Compliance: 
i. Gerenciar os problemas disciplinares resultantes de violações dos 

controles de segurança da informação, juntamente com os gestores dos 
envolvidos;  

ii. Emitir o Termo de Responsabilidade e garantir a ciência deste entre 
todos os colaboradores;  

iii. Gerenciar a assinatura do Acordo de Confidencialidade quando da 
contratação de terceiros ou prestadores de serviços que tenham acesso à 
informações sensíveis. No final deste documento encontra-se um modelo 
de Acordo de Confidencialidade;  

iv. Determinar as sanções cabíveis de acordo com a legislação em vigor; 
v. Acompanhar os prestadores de serviço de TI como forma de monitorar as 

possíveis falhas nos sistemas e correção imediata dos incidentes. 

 

Todos os ativos da VKN, sejam estes físicos ou lógicos, devem ser adequadamente 
controlados pelas áreas responsáveis. Os ativos devem ser protegidos de acordo com o 
grau de criticidade que representam para o negócio da VKN e seu acesso estritamente 
controlado. 

Cabe à Administração da Empresa classificar seus ativos, limitando o acesso para 
aqueles que representem risco à integridade, disponibilidade e confidencialidade da 
VKN, inclusive no caso de informações privilegiadas ligadas à gestão dos fundos, 
apenas para as pessoas que necessitem atuar com tais ativos. Também cabe à 
Administração da Empresa classificar quais dados da empresa poderão ser acessados 
remotamente e quais poderão ser acessados somente dentro do ambiente físico da 
VKN. 

Os acessos aos usuários serão concedidos de acordo com as necessidades de sua 
função na VKN, cabendo aos mesmos se restringir às informações e ambientes aos 
quais estão autorizados, devendo acessá-los somente se houver necessidade para 
desempenho de suas atividades profissionais. Os usuários deverão informar 
imediatamente a Diretoria de Risco e Compliance em caso de falhas aparentes nos 
sistemas. 

Qualquer tipo de acesso restrito de usuários será imediatamente vedado em caso 
desligamento ou mudança de atividade, e, no caso de suspeita de vazamento de 
informações confidenciais, cabe à Diretoria de Risco e Compliance reportar o ocorrido 
à Administração para tomada de medidas cabíveis, além do bloqueio imediato do 
usuário. 

 



 

Segurança Cibernética: 

Não obstante aos procedimentos adotados no que tange à Segurança de Informação, a 
empresa também adota monitoramento contínuo com relação ao risco cibernético com 
objetivo de evitar qualquer tipo de ataque externo que ameace a confidencialidade, 
integridade ou a disponibilidade dos dados e dos sistemas da empresa. O processo 
está baseado nas cinco etapas descritas a seguir: 

i. Identificação dos Riscos:  
ii. Ações de Prevenção 
iii. Monitoramento 
iv. Plano de Resposta 
v. Reciclagem e Revisão 

 

Como medida de proteção, a empresa adota os seguintes procedimentos operacionais: 

• Controle de acesso nos ambientes físicos da empresa; 

• Controles de acessos individuais em todos os sistemas e/ou base de dados 
utilizados pela empresa; 

• Divisão das bases de dados em dois níveis, sendo um nível podendo ser 
acessado remotamente (nuvem) e outro exclusivamente dentro do ambiente 
físico da empresa; 

• Utilização de prestador de serviço de arquivos em nuvem e servidor de e-mail 
compatível com o porte e as necessidades da empresa; 

• Implementação de recursos anti-malware, antivírus, atualizações de 
software/hardware, e monitoramento em conjunto com a empresa prestadora 
de serviço de TI; 

• Disseminação de práticas que visem a correta utilização dos sistemas, assim 

como a prevenção e identificação de potenciais vulnerabilidades. 

 

Cabe a Administração da empresa a identificação dos processos e ativos relevantes 
que possam ser potencialmente ameaçados em função de vulnerabilidades nos 
sistemas. As medidas de prevenção e monitoramento serão realizadas de maneira 
periódica sob responsabilidade da Diretoria de Risco e Compliance, conjuntamente 
com prestador de serviço de TI especializado, elaborando assim planos de respostas 
específicos para cada situação. 

A VKN também conta com um Plano de Contingência onde constam os processos, 
procedimentos e alternativas para recuperação de qualquer interrupção do negócio, 
além da proteção dos processos críticos da empresa contra danos à continuidade do 
negócio. Este plano será revisado anualmente, podendo ser alterado sempre que 
necessário. As novas versões serão divulgadas para todos os sócios e colaboradores 
pela Área de Risco e Compliance. 
 

 

* * * 


