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1. Objetivos
Estabelecer as diretrizes da Política de Segurança Cibernética (Política) da Qesh Instituição
de Pagamento Ltda (Qesh), e definir os princípios, as obrigações e as responsabilidades
que nortearão as ações internas no sentido de prevenir os riscos de segurança e minimizar
os impactos causados por incidentes relativos ao Ambiente Cibernético da empresa.

Esta Política é norteada pelos princípios da confidencialidade, da integridade e da
disponibilidade e tem como base as leis e regulamentações aplicáveis e as boas práticas de
governança em Segurança Cibernética.

A Política de Segurança Cibernética da Qesh será complementada pelos Planos de Gestão
de Riscos e de Resposta à Incidentes de Segurança Cibernética, pelo Processo de
Aquisição e Desenvolvimento de Software e pelo conjunto de Procedimentos Operacionais
Padrão relacionados.

2. Abrangência
A Política se aplica a todos os colaboradores da Qesh, independente de cargo ou função,
bem como aos Parceiros de Negócios, prestadores de serviço, fornecedores e demais
partes relacionadas.

Será fornecida cópia desta Política a todos que possuírem relação comercial com a Qesh e
possíveis alegações de desconhecimento das suas diretrizes não serão consideradas
justificativa em situações de não conformidade.

3. Definições
Todos os termos referidos com inicial maiúscula nesta Política, seja no singular ou no plural,
em ambos os gêneros, têm os significados descritos no glossário abaixo.

3.1. Ambiente Cibernético: conjunto de elementos conectados, direta ou
indiretamente, à Infraestrutura de Rede da Qesh, incluindo dispositivos,
softwares, sistemas, processos, usuários, informações armazenadas ou em
trânsito, aplicativos e serviços, dentre outros.

3.2. Ativo de Informação: qualquer elemento, de software ou hardware, que
componha ou interconecte o Ambiente Cibernético, a Infraestrutura de Rede e
seus meios de transmissão, os Sistemas de Informação e as Estações de
Trabalho da Qesh.

3.3. Autenticidade: garantia que a informação foi gerada, modificada ou excluída
por uma determinada pessoa ou entidade.
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3.4. Backup: cópia de segurança de dados e informações realizada com a finalidade
de salvaguardar os conteúdos para a sua proteção e recuperação em casos de
perdas.

3.5. Confidencialidade: garantia de que o acesso à informação seja permitido
apenas para as pessoas autorizadas.

3.6. Compliance: conjunto de ações que visam a adequação às leis e
regulamentações aplicáveis e a realização do acompanhamento e controle dos
processos internos.

3.7. Disponibilidade: garantia de acesso à informação sempre que necessário para
as pessoas autorizadas.

3.8. Estação de Trabalho: todos os dispositivos interconectados à Infraestrutura de
Rede e ao Ambiente Cibernético da Qesh, como microcomputadores,
notebooks, tablets, smartphones, dentre outros.

3.9. Incidente: evento, intencional ou acidental, proveniente da exploração de riscos
de Segurança Cibernético, conhecidos ou não, que possam ocasionar acessos
indevidos, falhas, erros, danos, destruição e/ou publicação de informações
protegidas e, consequentemente, acarretar prejuízos financeiros e/ou de
reputação para a empresa.

3.10. Infraestrutura de Rede: conjunto de equipamentos, lógicos e elétricos, que
compõem a rede de comunicação de dados da Qesh, provendo a interconexão
dos seus Ativos de Informação.

3.11. Integridade: garantia de que a informação seja mantida em seu estado original,
protegidas contra alterações indevidas, intencionais ou acidentais.

3.12. Parceiros de Negócios: prestadores de serviço, fornecedores e demais partes
relacionadas, e qualquer outra parte que possua, ou venha a possuir, relação
comercial com a Qesh

3.13. POP - Procedimento Operacional Padrão: conjunto de instruções que visam
padronizar a execução das atividades rotineiras e minimizar a ocorrência de
erros durante o processo.

3.14. Risco Cibernético: ameaças potenciais relacionadas à exploração de
vulnerabilidades do Ambiente Cibernético que, caso ocorram, podem causar
danos financeiros e/ou de reputação para a empresa.

3.15. Segurança Cibernética: conjunto de ações executadas com a finalidade de
assegurar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações
e do Ambiente Cibernético da Qesh.

3.16. Servidor: máquina, física ou virtual, com alto poder de processamento, utilizada
para prover um serviço específico ao Ambiente Cibernético da Qesh e aos seus
Usuários. Exemplos: servidor de arquivos, servidor de e-mails, servidor de
impressão, dentre outros.

3.17. Usuário: pessoa física, incluindo colaboradores e Parceiros de Negócios, que
utilizam os recursos do Ambiente Cibernético da Qesh.

4. Diretrizes
4.1. Assegurar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados

e/ou informações tratadas pela Qesh.
4.2. Desenvolver medidas que visam proteger, prevenir, monitorar e corrigir os

riscos de Segurança Cibernética no ambiente da Qesh.
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4.3. Estabelecer e controlar os níveis de acesso dos Usuários da Qesh ao
Ambiente Cibernético e à Infraestrutura de Rede, visando promover a
segurança aos dados e/ou informações tratados pela empresa.

4.4. Difundir os conceitos, as orientações e as responsabilidades sobre as
práticas de Segurança Cibernética e realizar a capacitação dos
colaboradores e Parceiros de Negócios da Qesh.

5. Classificação da Informação
5.1. Com o objetivo de evitar que pessoas não autorizadas tenham acesso a

informações e dados sensíveis, são adotados critérios de classificação da
informação, quanto ao seu grau de confidencialidade:

6. Controle de Acesso
6.1. Os acessos ao Ambiente Cibernético e à Infraestrutura de Rede da Qesh são

protegidos e restringem-se ao necessário para o desempenho de suas
atividades profissionais.

7. Acesso à Internet
7.1. O acesso à internet, fornecido pela Qesh, destina-se ao necessário para o

desempenho das atividades profissionais dos seus Usuários e deve ser
utilizado respeitando as normas de direitos autorais, licenciamento de
software, privacidade, proteção de dados e propriedade intelectual.

8. Correio Eletrônico
8.1. O Correio Eletrônico disponibilizado pela Qesh é de propriedade da empresa

e seu uso deve se restringir estritamente às atividades profissionais.
8.2. A Qesh disponibiliza a seus usuários dois tipos de caixas postais

corporativas:
8.2.1. Caixa Postal Funcional: para uso específico do colaborador: Exemplo:

nomedocolaborador@qesh.ai
8.2.2. Caixa Postal Setorial: para uso do Setor. Exemplo: vendas@qesh.ai.

9. Estações de Trabalho
9.1. As Estações de Trabalho da Qesh são configuradas conforme padrões

especificados pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI) e as credenciais
de administrador são de uso restrito do Setor.

10. Infraestrutura de Rede
10.1. A Infraestrutura de Rede da Qesh é implementada com mecanismos de

controle de acesso e segurança que detectam e bloqueiam tentativas de
ataque e intrusão.

11. Política de Backup
11.1. A Política de Backup da Qesh visa garantir o armazenamento das cópias de

segurança por períodos mínimos exigidos pelas regulamentações legais ou
de mercado.
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11.2. É realizada para salvaguardar todos os dados e informações necessários
para completa recuperação do Ambiente Cibernético críticos da Qesh, de
acordo com as classificações descritas nos Planos de Gestão de Risco e nos
Procedimentos Operacionais relativos.

12. Monitoramento e Controle
12.1. A Qesh se reserva ao direito que realizar o monitoramento de todo o seu

Ambiente Cibernético, incluindo e destacando-se o Acesso à Internet, o
Correio Eletrônico, a Estação de Trabalho e a Infraestrutura de Rede, os
quais podem vir a ser objeto de auditorias específicas, internas ou externas.

12.2. São executados, regularmente, testes de intrusão ao Ambiente Cibernético
da Qesh, de acordo com as orientações estabelecidas nos Procedimentos
Operacionais relacionados

12.3. A Qesh mantém os padrões de registro de logs que permitem a
rastreabilidade dos eventos de segurança, pelos períodos mínimos exigidos
pelas regulamentações legais ou de mercado.

13. Aquisição e Desenvolvimento de Software
13.1. Os processos de aquisição e desenvolvimento de software, incluindo as

diretrizes relativas à contratação de serviços de processamento e
armazenamento de dados e de computação em nuvem, são realizados
conforme exigências na Resolução Bacen 4.658/2018.

14. Responsabilidades
14.1. Todos são responsáveis por garantir a segurança das informações que

utilizam ou que tenham acesso e devem conhecer e disseminar as diretrizes
e princípios desta Política.

15. Treinamento
15.1. Os colaboradores da Qesh são orientados a agir no intuito de prevenir e

reduzir os impactos gerados por Incidentes de Segurança Cibernética e
recebem treinamento e atualizações regulares de acordo com a relevância
para as suas funções.

16. Vigência
16.1. Esta Política entra em vigor na data de sua aprovação e deverá ser revisada

e atualizada anualmente, pela Coordenação de Segurança Cibernética.
16.2. As revisões poderão ocorrer também a qualquer tempo em caso de

alterações nas regulamentações, legislação ou nas práticas internas de
negócios.

17. Referências Normativas
Resolução BACEN nº 4.658, de 26 de abril de 2018
Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD nº 13.709/2018
ABNT NBR ISO/IEC 27002:2007- Gestão da segurança da informação.
ABNT NBR ISO/IEC 27005:2011 - Gestão de riscos de segurança da informação
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