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1. OBJETIVO E PÚBLICO ALVO 

Os sistemas relacionados à Internet/Intranet/Extranet, incluindo equipamentos de informática, softwares, 

sistemas operacionais, mídias de armazenamento, contas de rede, e-mail, navegação WWW e FTP. Estes 

sistemas devem ser utilizados para fins comerciais, servindo os interesses da empresa e de nossos 

clientes, sendo vedado o uso particular de qualquer um desses instrumentos. 

Esta política se aplica ao uso de informações, dispositivos eletrônicos, de computação e recursos de rede 

para conduzir negócios do Grupo Level ou interagir com redes internas e sistemas comerciais, sejam de 

propriedade ou alugados pela Empresa, colaborador ou um terceiro. Todos os colaboradores, contratados, 

consultores, temporários e outros colaboradores do Grupo Level e de suas subsidiárias são responsáveis 

por exercer um bom senso com relação ao uso apropriado de informações, dispositivos eletrônicos e 

recursos de rede de acordo com as políticas e padrões da Empresa, leis e regulamentos locais. 

2. POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO ACEITÁVEL 

Uso Geral e Propriedade 

Informações proprietárias do Grupo Level armazenadas em dispositivos eletrônicos e de computação, 

sejam de propriedade ou alugadas pelo Grupo, permanecem como propriedade exclusiva da Empresa. 

Você deve garantir, por intermédio de meios legais ou técnicos, que as informações proprietárias sejam 

protegidas. 

Você tem a responsabilidade de denunciar imediatamente o roubo, a perda ou a divulgação não 

autorizada de informações proprietárias do Grupo Level. 

Você pode acessar, usar ou compartilhar informações proprietárias do Grupo Level somente na medida 

em que for autorizado e necessário para cumprir suas obrigações de trabalho designadas. 

Os colaboradores são responsáveis por exercer bom senso em relação à razoabilidade do uso pessoal. 

Departamentos individuais são responsáveis por criar diretrizes sobre o uso pessoal de sistemas de 

Internet/Intranet/Extranet. Na ausência de tais políticas, os colaboradores devem ser guiados pelas 

políticas departamentais sobre uso pessoal e, se houver alguma incerteza, os colaboradores devem 

consultar seu supervisor ou gerente e, caso necessário, o departamento de TI. 

Para fins de segurança e manutenção de rede, os indivíduos autorizados dentro do Grupo Level podem 

monitorar o equipamento, os sistemas e o tráfego da rede a qualquer momento. 

Segurança e Informação Proprietária 

Todos os dispositivos de computação devem ser protegidos com um protetor de tela protegido por senha 

quando o dispositivo estiver sem supervisão. 

Os colaboradores devem ter extremo cuidado ao abrir anexos de e-mail recebidos de remetentes 

desconhecidos, que podem conter ameaças. 
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Ao usar recursos da empresa para acessar e usar a Internet, os usuários devem perceber que 

representam a empresa. Sempre que os colaboradores declaram uma afiliação à empresa, eles também 

devem indicar claramente que "as opiniões expressas são minhas e não necessariamente as da empresa". 

Uso inaceitável 

As seguintes atividades são estritamente proibidas, sem exceções: 

Violações dos direitos de qualquer pessoa ou empresa protegida por direitos autorais, segredos 

comerciais, patentes ou outras propriedades intelectuais, ou leis ou regulamentos similares, incluindo, mas 

não se limitando à instalação ou distribuição de produtos "pirateados" ou outros softwares que não sejam 

devidamente licenciado para uso pelo Grupo Level. 

Acessar dados, servidores ou contas para qualquer finalidade que não sejam em prol do Grupo Level, 

mesmo se você tiver acesso autorizado. 

Introdução de programas maliciosos na rede ou servidor (por exemplo, vírus, worms, cavalos de Tróia, 

spam etc.). 

Burlar a autenticação do usuário ou a segurança de qualquer equipamento, rede ou conta. 

Fornecer informações ou listas de colaboradores do Grupo Level a terceiros fora da Empresa. 

Enviar mensagens de e-mail não solicitadas, incluindo o envio de "lixo eletrônico" ou outro material de 

publicidade para indivíduos que não solicitaram especificamente esse tipo de material (spam de e-mail). 

Os colaboradores são proibidos de revelar qualquer informação confidencial ou proprietária da Empresa, 

segredos comerciais ou qualquer outro material coberto pela política. 

3. POLÍTICA DE E-MAIL 

A conta de e-mail Grupo Level deve ser usada principalmente para fins relacionados a negócios da 

Empresa, a comunicação pessoal é permitida de forma moderada. 

Uma mensagem de email só deve ser arquivada se for considerada importante para algum uso futuro do 

Grupo Level. Caso contrário, é de responsabilidade do colaborador fazer a exclusão destas para 

manutenção do espaço livre em sua conta de e-mail. 

Os usuários estão proibidos de encaminhar automaticamente e-mails do Grupo Level para um sistema de 

e-mail de terceiros. Mensagens individuais que são encaminhadas pelo usuário não devem conter 

informações confidenciais ou acima da Empresa. 

Os usuários estão proibidos de usar sistemas de e-mail de terceiros e servidores de armazenamento como 

UOL, Yahoo, Outlook, Hotmail etc. para realizar negócios do Grupo Level, criar ou memorizar transações 

vinculantes ou armazenar ou reter e-mails em nome da Empresa. Tais comunicações e transações devem 

ser conduzidas através dos canais apropriados, usando a documentação aprovada pelo Grupo Level. 
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Os colaboradores do Grupo Level não devem ter nenhuma expectativa de privacidade em qualquer coisa 

que armazenem, enviem ou recebam no sistema de e-mail da Empresa, seja de âmbito pessoal ou 

empresarial.  

O Grupo Level não é obrigado a monitorar as mensagens de e-mail, mas pode fazê-lo caso necessário 

sem aviso prévio. 

4. POLÍTICA DE PROTEÇÃO POR SENHA 

Criação de Senha 

Os usuários não podem usar senhas relacionadas ao trabalho para suas próprias contas pessoais. 

Mudança de Senha 

As senhas expiram periodicamente a cada 90 dias corridos e devem ser impreterivelmente alteradas após 

este período. 

Proteção de Senha 

As senhas não devem ser compartilhadas com ninguém, incluindo supervisores e colegas de trabalho, a 

menos que autorizado pela equipe de TI. Todas as senhas devem ser tratadas como informações 

confidenciais do Grupo Level. 

Qualquer usuário que suspeite que sua senha pode ter sido comprometida deve relatar o incidente para a 

equipe de TI e alterar todas as suas senhas. 

Diretrizes de Construções de Senhas  

Senhas fortes são longas, quanto mais caracteres você tiver, mais forte será a senha. Recomendamos um 

mínimo de 8 caracteres na sua senha. Além disso, incentivamos o uso de senhas compostas de várias 

palavras. Os exemplos incluem "#MimimiFr33" ou "Sej4-bem-Vindo!". As senhas são fáceis de lembrar e 

digitar, mas atendem aos requisitos de força. Senhas fracas têm as seguintes características: 

Contenha informações pessoais, como datas de nascimento, endereços, números de telefone ou nomes 

de membros da família, animais de estimação, amigos e personagens fantasiosos. 

5. CONFORMIDADE POLÍTICA 

A equipe da TI verificará a conformidade com essa política por meio de vários métodos, incluindo, entre 

outros, relatórios de ferramentas de negócios, auditorias internas e externas e feedback ao proprietário da 

política. 

Qualquer exceção à política deve ser aprovada pela equipe da TI antecipadamente. 

Um colaborador que tenha violado esta política pode estar sujeito a ações disciplinares. 

 

DocuSign Envelope ID: 60A3B1DA-257E-47C5-916D-F01EB6B818A3



 

 

  

             5 

 

 

 

6. APROVADORES 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
 

Departamento de TI 

Nome:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
 

Diretor de Operações 

Nome:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
 

Departamento Jurídico 

Nome:  
 

DocuSign Envelope ID: 60A3B1DA-257E-47C5-916D-F01EB6B818A3


		2020-01-21T04:27:13-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




