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1. INTRODUÇÃO 

 

A guarda e a movimentação de informações confidenciais, seja na forma física (registros em papel) ou 

eletrônica (e-mails ou outros meios eletrônicos) podem representar um risco para o Grupo Santander e 

para a SAM BR, se inadequadamente protegidos.   Assim, todos os colaboradores são pessoalmente 

responsáveis por assegurar que dados confidenciais (aqueles não públicos, protegidos ou não por 

acordos de confidencialidade)  relacionados a clientes, provedores, contrapartes, outros colaboradores,  

estratégias de negócios ou relacionado a qualquer outro terceiro que mantenha uma relação de negócios 

com a SAM BR sejam mantidos em segurança.  

 

2. OBJETIVO 

 

Este documento descreve as diretrizes e regras que devem ser adotadas para a guarda  e movimentação 

de informações confidenciais de uso interno ou fornecidas por terceiros, nas relações de negócios 

mantidas com a SAM BR, sejam elas protegidas formalmente  por acordos de confidencialidade ou não. 

 

3. PÚBLICO ALVO 

 

As diretrizes e regras descritas neste documento são de cumprimento obrigatório por todos os 

administradores, funcionários e estagiários (“Colaboradores”) da Santander Brasil Gestão de Recursos 

LTDA. e seus equiparados e a quaisquer terceiros que atuem em suas dependências ou em seu nome  e 

que tenham acesso às informações protegidas por esta política.   

 

4. NORMAS DE REFERÊNCIA 

 

Emissor Normas 

SAM Global Global Policy on Confidentiality and Data Movement Policy 

Congresso Nacional Lei Complementar nº 105/2001 

Congresso Nacional  Lei Geral de Proteção de Dados - nº 13.709 

SAM BR Política Institucional de Proteção de Dados - Código: 21-07 

SAM BR  Política de Segurança da Informação - Código: 13-01 

 

5. DEFINIÇÕES   

Vide Anexo I deste documento 

 

6. REGRAS GERAIS  

 

• A Lei Complementar 105/2001 estabelece que instituições financeiras tem o dever de manter sob 

sigilo suas operações e serviços. Adicionalmente, a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece o dever 

de proteger dados pessoais e dados pessoais sensíveis, evitando que sejam utilizados para outros fins 

que não aqueles permitidos por seus proprietários. 

• Em atendimento às estas normas e às diretrizes globais do Grupo Santander, todos os 

colaboradores da SAM BR tem o dever de cuidar para que informações confidenciais (não públicas) sejam 
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mantidas sob sigilo e utilizadas unicamente para a execução de suas atividades profissionais, seguindo 

as diretrizes internas estabelecidas para cada caso.   

• O princípio "Need to know" (precisar saber) deve ser seguido por todos os funcionários. 

Informações confidenciais somente  podem ser compartilhadas quando estritamente necessário, inclusive 

quando não há barreiras de informações oficialmente estabelecidas. 

• E-mails e documentos que contenham informações confidenciais devem ser identificados com a 

marcação de "Confidencial" para assegurar que os receptores estejam conscientes do caráter sigiloso 

das informações e que elas não sejam reenviadas para fora de seus destinatários correspondentes. 

• Impressões envolvendo temas confidenciais só devem ser feitas utilizando-se  as funcionalidades 

de impressão segura. Não se deve abandonar documentos nas impressoras e evitar a realização de 

cópias desnecessárias destes documentos. 

• Ao se desfazer de documentação confidencial utilizar recipientes específicos de descarte de 

documentação confidencial ou máquinas para triturar papel. 

• As diretrizes definidas nesta política devem ser lidas em conjunto com as regras e procedimentos 

estabelecidos na Política Institucional de Proteção de Dados (Cód. 21-07) e na Política de Segurança 

da Informação(Cód. 13-01), que a complementam e orientam  sobre temas não tratados neste 

documento. 

 

6.1. Informações que devem ser protegidas  

Esta norma se aplica à guarda e movimentação de quaisquer informações classificadas como 

‘confidencial’ , incluindo as de uso interno ou restrito. São informações que devem ser tratadas com 

precaução por sua sensibilidade comercial ou estratégica, por possuir potencial para gerar conflito de 

interesses (real, em potencial ou percebido), risco de reputação, legal  ou regulatório, quando acessadas 

indevidamente por terceiros.  

Este tipo de informação pode estar sujeita às obrigações regulatórias de sigilo bancário ou a acordos 

específicos de confidencialidade e incluem, entre outras:  

• Informações confidenciais (não públicas) recebidas de terceiros para a realização de negócios 

com a SAM BR; 

• Dados pessoais e dados pessoais sensíveis, incluindo os de colaboradores e seus equiparados; 

• Análises internas estratégicas, como avaliação de ativos e seus preços, classificação interna de 

riscos, informações sobre produtos, estratégias de negociação ou qualquer outra informação de negócios 

de propriedade da SAM BR, que não sejam públicas; 

• Informações sobre clientes e seu relacionamento com a SAM BR; 

• Atas e relatórios de Comitês da SAM BR e  Conselho; 

 

6.2. Guarda de Informações  

Informações confidenciais devem ser mantidas em local seguro.  

• Se forem armazenadas em papel, estes devem ser guardados em armários com chave e 

disponibilizados apenas para pessoas autorizadas e não devem ser deixados sobre mesas ou salas de 

reuniões.   Atentar para a liberação de acessos indevidos às áreas separadas que possuem acesso 

restrito e liberado apenas por crachás autorizados; estes não devem ser emprestados ou compartilhados 

com colaboradores que não possuem autorização para acessar as referidas áreas. 

• Se armazenados eletronicamente, devem ser mantidos em diretórios com acesso restrito e 

protegidos por senha. 
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6.3. Movimentação das Informações 

 

6.3.1. Transporte de Documentos Confidenciais  

• As informações confidenciais só podem sair das dependências internas da SAM BR quando  

essencialmente necessário e quando não houver outra alternativa mais segura, como envio da cópia 

eletrônica. 

• Cuidados adequados devem ser sempre observados quando se transporta e/ou  armazena 

documentos confidenciais, priorizando a movimentação eletrônica segura. 

• Cuidar para que documentos confidenciais não sejam deixados em bolsas de laptop ou carros 

durante a noite, quando o transporte diretamente ao destinatário não for possível. 

 

 

6.3.2. Transporte Manual 

Em circunstâncias excepcionais, documentos confidenciais poderão ser transportados manualmente, 

mediante aprovação do Compliance da SAM BR. Em todas as situações, devem ser tomados cuidados 

adequados ao transportá-los, levando-os diretamente ao destinatário. 

 

6.3.3. Movimentação de documentos em papel 

• Qualquer movimentação de documentos em papel deve ser feita apenas  por meio de serviços 

que possuam rastreamento e o registro de  volumes e está sujeito à aprovação de custos. 

• É obrigatório manter o registro adequado de todas as remessas de documentos que contenham  

informações confidenciais para que, em caso de perda, seja possível a identificação de  seu conteúdo e 

a adoção das medidas necessárias para sua proteção.  

• No caso de movimentação de documentos originais (cadastros, declarações, etc.) cópias devem 

ser feitas e arquivadas antes do envio. 

• Atentar sempre para que os princípios de mesa limpa e descarte correto de informações 

confidenciais sejam sempre observados. 

 

6.3.4. Movimentação por meios eletrônicos  

Qualquer movimentação de informação por meio eletrônico deve seguir as regras definidas na Politica de 

Segurança da Informação ( Código 13-02) e, em caso de dúvidas, a área de Tecnologia e Operações 

(“ITOP”) deve ser consultada.  

Adicionalmente, deve seguir as seguintes regras: 

• Os endereços eletrônicos devem ser validados e confirmados antes do envio de qualquer 

mensagem que contenha informações confidenciais, garantindo-se ainda que o destinatário pode receber 

o tipo de informação a ser enviada;  

• Incluir nas mensagens apenas as informações mínimas necessárias, atentando principalmente 

para  Informações pessoais que devem ser removidos sempre que possível. O aceso e manuseio de 

informações pessoais, sensíveis ou não, devem seguir as diretrizes estabelecidas na Politica Institucional 

de Proteção de dados; 

• Ter atenção, especialmente com remessas que contenham múltiplos documentos para garantir 

que apenas os documentos necessários sejam anexados; 
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• A contratação de terceiros que tenham acesso ou movimentem informações confidenciais deve 

ser feita mediante a inclusão de cláusulas específicas para segurança da Informação definidas pelo 

Jurídico; 

• Todo e-mail enviado a terceiros contendo informações confidenciais deve ser protegido por 

senha, a qual deve ser comunicada separadamente e somente ser fornecida após a confirmação de 

recebimento do arquivo;  

• Terceiros que movimentem informações confidenciais devem ter seus sistemas e processos 

previamente avaliados para garantir a segurança desta movimentação; a SAM BR é responsável pela 

segurança dos dados mesmo nestes casos e também por garantir a segurança do envio de dados 

pessoais solicitados pelo regulador; 

• Desta forma, para o  fornecimento de informações que contenham dados confidenciais ( incluindo-

se aquelas estratégicas para os negócios da SAM BR, pessoais, pessoais sensíveis e de colaboradores) 

é importante que seja estabelecida uma trilha de rastreamento ao longo do ciclo de vida das informações 

trocadas.   Esta trilha deve incluir: 

a) Descrição das informações enviadas e compromisso do terceiro que serão utilizadas unicamente 

para a prestação do serviço contratado; 

b) Controles de segurança adotados;   

c) Confirmação do recebimento e da integridade da informação; 

d) Confirmação de que a informação foi destruída no final de sua vida útil e/ou após o fim de seu 

período de retenção. 

 

Importante :  

• Ainda que a SAM BR esteja em contingência, seja por questões operacionais ou por desastre, os 

controles definidos nesta Política devem ser seguidos. Exceções apenas com a autorização expressa da 

área de Compliance. 

• Qualquer perda ou suspeita de quebra de confidencialidade ou incidente envolvendo a segurança 

de informações confidenciais deve ser reportado para Compliance imediatamente. 

•       Bloquear sempre seu equipamento ao se ausentar de sua área de trabalho.   

 

6.4. Vedações 

• Não é permitido o envio de informações confidenciais, de uso interno para a realização de 

atividades profissionais, para e-mails pessoais ou de terceiros, incluindo planilhas eletrônicas, relatórios, 

planejamentos, etc. Exceções devem ser formalmente autorizadas pelo Head da área responsável pela 

informação e por Compliance. 

• E-mail profissional não pode ser utilizado para recebimento de mensagens como correntes ou 

outras semelhantes; caso alguma destas mensagens seja recebida, é proibido repassá-las. Atentar que 

sua assinatura contem a marca Santander e esta não pode ser utilizada para nenhum outro fim que não 

os de sua atividade profissional. 

• É proibido compartilhar senhas de acesso a diretórios restritos. 

• Não é permitido comentar ou discutir assuntos internos da SAM BR, sejam eles considerados 

confidenciais ou não,  em locais públicos como restaurantes, elevadores, taxis ou qualquer outro onde 

não se possa garantir a confidencialidade necessária a estes temas. 
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7. VIOLAÇÃO  

A SAM BR utilizará todos os recursos disponíveis para detectar possíveis violações a esta política. Os 

Colaboradores devem estar conscientes de que qualquer violação pode resultar em ação disciplinar pela 

SAM BR, inclusive rescisão do contrato de trabalho, sem prejuízo das sanções administrativas ou 

criminais que, no caso, também possam decorrer das atitudes de descumprimento. Para situações não 

previstas no presente instrumento, ou no caso de dúvidas, a área de Compliance deverá ser consultada.  

  

8. VIGÊNCIA E REVISÕES 

O presente documento entra em vigor na data de sua publicação e será revisado no período mínimo de 

um ano ou havendo necessidade anterior, o que for menor, para que o documento permaneça sempre 

atualizado. 

 

CONTROLE DE ALTERAÇÕES 

Histórico de Publicações Alterações 

Março/2018 Publicação inicial 

Julho/19 Revisão sem alteração dado que não houve modificação na Política Global 

Junho/20 
Revisão periódica, sem alterações. Este documento deverá ser revisado em 

dezembro/20 para inclusão de conceitos aplicável da Lei Geral de Proteção de Dados. 

Novembro/20 

Revisão para inclusão de referências da Política Institucional de Proteção de Dados e da 

Política da Segurança da Informação que detalham alguns procedimentos citados neste 

documento. 

 

Área Telefone E-mail 

Compliance (11) 4130-9214 assetcompliance@santanderam.com 

 

Diretoria Responsável: Asset Management 

Área Responsável: Compliance e Riscos Operacionais/ Segurança da Informação 
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a) ANEXO I – DEFINIÇÕES 

 

Informação Confidencial: De forma geral, são informações não públicas, entregues à SAM em suas 

relações comerciais, protegidas ou não por acordos de confidencialidade. Qualquer informação ou 

relatório trocado com as autoridades locais devem também ser entendidas como informações 

confidenciais.  

Informação estratégica:  São aquelas relacionadas aos negócios desenvolvidos pela SAM BR e incluem 

planejamentos, estudos para novos produtos, análises de mercado ou quaisquer outras que possam 

subsidiar a tomada de decisões estratégica para seus negócios. 

 

Dados Pessoais : Dados pessoais são  dados que, quando utilizados sozinhos, podem diretamente 

identificar uma pessoa física ou, se combinados com outros, podem levar à identificação de uma pessoa 

física. 

 

Dados Pessoais Sensíveis: são dados pessoais identificados ou identificáveis relacionados à origem 

racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter 

religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico e 

quando vinculados a uma pessoa natural.    

 

 Acordos de  Confidencialidade (Non-Disclosure Agreements):   São contratos legais entre duas ou 

mais partes que regulam o uso de informações confidenciais. Pode ser requerido por um cliente, pela 

SAM BR ou pode ser de mútuo acordo, no qual se restringe às partes revelar as informações 

compartilhadas. 

 


