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Resumo: 

Tratamos de dados sensíveis, por isso, organizá-los, distribuí-los de modo 
consistente e integrado ao fluxo do administrador BNY Mellon, dos investidores 
e da PWI AAI é fundamental para garantir o cumprimento das regras. É nosso 
dever proteger as informações dos investidores de forma a permitir acesso 
prudente apenas às pessoas autorizadas. A PWI está atenta para nunca deixar 
expostos os dados de nossos investidores. 
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1. Definições, Funções e Responsabilidades 

Aprovada por: Marcelo Guimarães Bastos Cotrim, Sócio Administrador e agente 
autônomo credenciado pela CVM. 

Qual a função e como funciona: 

A política de segurança da informação (PSI) da PWI tem por objetivo possibilitar 
o gerenciamento da segurança de dados em nossas operações e para isso 
estabelece regras e padrões para proteção da informação estabelecidas através de 
três pilares de segurança: 

 
A)   Confidencialidade: Somente pessoas devidamente autorizadas pela 
PWI podem ter acesso às informações, em cumprimento à LGPD, à 
legislação do sigilo bancário conforme a Lei Complementar 105/2001, a 
PSI da PWI estabelece que é nosso dever e obrigação manter 
resguardados os dados dos investidores para garantir o cumprimento das 
cláusulas contratuais com o BNY Mellon, cumprimento das normas do 
regulador CVM, em especial com a Resolução 16 CVM, e aderência às 
melhores práticas do auto regulador AMBIMA, além do nosso Código 
de Conduta Ética. 
  
B)   Integridade: Com princípios de respeito mútuo e tratamento 
profissional, a Política de Segurança da Informação da PWI estabelece 
que devemos exercer, com o devido sigilo, conduta ética, e probidade a 
atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento vinculada 
ao banco administrador BNY Mellon como seu preposto e sob sua 
responsabilidade nos termos da legislação na CVM Resolução 16 em 
vigor. 
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C)   Disponibilidade: As informações devem estar disponíveis para as 
pessoas autorizadas sempre que necessário para o cumprimento das 
tarefas inerentes, e sempre que demandado por parte do contratante BNY 
Mellon, do regulador CVM e auto-regulador AMBIMA. 
  

2. Procedimentos para Uso de Senhas, Token RSA e acessos restritos: 

Senhas de acesso devem ser trocadas periodicamente, e são uso de exclusivo e 
intransferível para acessos aos sistemas e redes: a política de segurança da 
informação (PSI) da PWI estabelece a adoção de senhas em duas etapas nos 
sistemas de e-mail e acesso protegido ao SMA do BNY Mellon com o uso do 
Token RSA. 

3.    Níveis de acesos: “Need to know basis”, estabelece níveis de acesso 
prudente às informações necessárias, preservando a confidencialidade e 
segurança das informações para garantir que apenas pessoas autorizadas tenham 
acesso às informações. 

  
4.  Monitoramento e Treinamento: Para que a Política de Segurança da 

Informação da PWI Agente Autônomo de Investimento seja eficaz, é preciso 
saber o que está acontecendo em toda nossa rede. Qualquer vulnerabilidade ou 
mudança nos padrões de acesso é monitorada e deve ser percebida 
imediatamente, de forma a ser contida e evitar qualquer acesso indevido. A PWI 
AAI manterá programa de treinamento e atualização periódica de seus 
profissionais quanto às regras, procedimentos e políticas a ela submetidas a fim 
de assegura o cumprimento das cláusulas contratuais com o BNY Mellon, 
normas do regulador e regras dispostas pelo auto-regulador AMBIMA. 

 
5. Registro de ordens Movimentações: A Política de Segurança da 

Informação da PWI Agente Autônomo estabelece que devemos seguir as normas 
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da Instrução CVM nº 505/2011. Com isso, ordens de aplicação, resgate parcial 
ou resgate total são sempre registradas por escrito via email cadastrado pelo 
investidor junto ao BNY Mellon. Com isso as ordens ficam armazenadas em 
nossos servidores e em nossos espaços na nuvem (Google Drive), além de upload 
regular no sistema Sharepoint do BNY Mellon. A PWI não acata instruções de 
registro de movimentação verbalmente.  
 

6. Guarda de Informações de Clientes Os documentos dos investidores 
como ficha cadastral, termos de adesão e etc, são devidamente enviados para o 
BNY Mellon por ocasião do processo cadastral e atualizações peridódicas, com 
isso são todos sempre escaneados e guardados de maneira digital e assim podem 
ser acessados remotamente na nuvem caso por ventura não tenhamos acesso ao 
escritório onde os documentos originais ficam guardados fisicamente em 
ambiente seguro e restrito.  
 

7. Plano de Gerenciamento de Incidentes de TI e Plano de Resposta 
Gerenciamento de incidentes de TI: Nosso processo de resposta a incidentes TI 
em segurança de dados e acesso ao escritório tem um papel fundamental na 
diminuição do número de incidentes operacionais, pois atuamos diretamente na 
solução e detecção de cada etapa dos processos. Para uma maior eficiência 
desenvolvemos um sólido processo de tratamento de incidentes com 
equipamentos de hardware em duplicidade em base remota, que se mostram 
adequados e redundantes, além de sistemas operacionais “na nuvem”.  

 
Medidas pré incidentes de TI: 1. Classificação dos recursos e processos a 

serem protegidos; 2. Implementação de mecanismos de segurança; Ex. Registro 
de ordens, acesso via Token, Autenticação e Call back 3. Classificação dos 
incidentes quanto ao nível de gravidade; 4. Elaboração da estrutura 
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administrativa de escalonamento do incidente; 5. Definição de procedimentos a 
serem adotados;  

 
Medidas pós incidentes: 6. Procedimentos de coleta e preservação de 

evidências; 7. Procedimentos de recuperação dos sistemas de TI afetados; 8. 
Procedimentos de rastreamento da origem; 9. Confirmar a ocorrência do mesmo, 
de forma a evitar esforço desnecessário, ou seja, distinguir entre falso-positivo e 
incidente real; 10. Registrar todas as ações tomadas; 11. Definir o nível de 
criticidade do incidente; 12. Identificar sistemas atingidos direta ou indiretamente 
e observar se o incidente continua em curso; 13. Acionar os especialistas 
necessários para a resposta ao incidente; 14. Para TI: notificar aos responsáveis 
quanto ao estado do sistema, tempo estimado de recuperação e ações de contra 
resposta; 15. Isolar os sistemas de TI e processos atingidos até a recuperação do 
mesmo e coleta das evidências. 

 
 

 

                                                                                                                                  
                   Por Marcelo Cotrim, V1 2021 

 

 


