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O BJETIVO
A

informação

é

um

dos

bens

mais

valiosos

de

qualquer

organização,

independentemente do setor que atue. Dentro do mercado financeiro, esta importância
é potencializada, uma vez que os processos e produtos deste setor baseiam-se na
qualidade da informação. Dentro deste panorama, a SOMMA Investimentos S/A
(“SOMMA Investimentos”) estabelece a presente política de segurança de informações,
pois entende que a adequada proteção das informações é um dos indicadores do seu
compromisso com os seus ideais de sustentabilidade e perenidade.
A SOMMA Investimentos, apoiada na presente política corporativa de segurança e
privacidade da informação, reforça sua estrutura de Governança Corporativa,
garantindo a aplicação dos princípios de proteção de todas as informações relativas
tanto à organização em si quanto à de seus clientes e parceiros. A presente política tem
como objetivo fazer jus à confiança de seus clientes e públicos de interesse e fortalecer
sua imagem de instituição reconhecidamente sólida, ética e confiável.

A BRANGÊNCIA DESTA P OLÍTICA
A presente política é aplicável a todos aqueles que possuam cargo, função, posição e/ou
relação, societária, empregatícia, comercial, profissional, contratual ou de confiança
(“Colaboradores”) da SOMMA Investimentos.

S UPERVISÃO DAS A TIVIDADES DE S EGURANÇA E P RIVACIDADE DA I NFORMAÇÃO
O Comitê de Segurança e Privacidade da Informação e Continuidade de Negócios é
responsável por supervisionar as atividades de segurança e privacidade da informação,
zelando por sua qualidade e efetividade.

P RINCÍPIOS DE S EGURANÇA E P RIVACIDADE DA I NFORMAÇÃO
A partir desta política corporativa, a SOMMA Investimentos busca garantir a segurança
e inviolabilidade das informações, considerando os seguintes aspectos:

C ONFIDENCIALIDADE
Garantia de que o acesso à informação seja obtido somente por pessoas
autorizadas e capacitadas para tal;

I NTEGRIDADE
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Salvaguarda a exatidão e probidade da informação e dos métodos de
processamento, evitando interferências de qualquer ordem;

D ISPONIBILIDADE
Garantia de que os usuários autorizados e capacitados obtenham acesso à
informação sempre que necessário.

A privacidade, por sua vez, é resguardada pela utilização sigilosa e adequada das
informações, em conformidade com os requisitos legais aplicáveis.

A ÇÕES DE S EGURANÇA E P RIVACIDADE DA I NFORMAÇÃO
Com base nesta política corporativa e a fim de assegurar que as informações tratadas
pela SOMMA Investimentos estejam adequadamente protegidas e preservadas, o
Comitê de Segurança e Privacidade da Informação e Continuidade de Negócios adota
um conjunto de medidas, normas e procedimentos, com destaque para:

C LASSIFICAÇÃO DAS I NFORMAÇÕES
A SOMMA Investimentos classifica as informações de acordo com grau de
importância, prioridade e nível de proteção necessária. Para isso, leva em
consideração as necessidades de compartilhamento ou restrição de acesso e
impactos da utilização das informações, sempre avaliadas tendo em vista o core
business da Instituição.
G ESTÃO DE R ISCOS E I NCIDENTES DE S EGURANÇA
A SOMMA Investimentos mantém um processo estruturado de gestão de riscos
que inclui procedimentos de identificação, avaliação, comunicação interna,
monitoramento e acompanhamento de mudanças críticas e situações pontuais. As
fragilidades e os eventos de quebra de segurança associados aos sistemas de
informação, assim que identificados, são prontamente comunicados aos devidos
responsáveis para que, em tempo hábil, sejam tomadas medidas corretivas.
C OMPROMETIMENTO DOS C OLABORADORES
A SOMMA Investimentos se preocupa em garantir a adesão de seus
Colaboradores a esta política. Para isso, promove a disseminação dos princípios
de segurança e privacidade da informação por meio de contínuos programas de
conscientização e capacitação.
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T RANSPARÊNCIA NO R ELACIONAMENTO COM SEUS C LIENTES
Uma instituição segura é aquela em que os clientes podem confiar devido à sua
reconhecida credibilidade. E a confiança dos clientes constitui patrimônio
inestimável para a SOMMA Investimentos. Ocorre que esta confiança depende
de uma relação de parceria, quando ambas as partes se conhecem e se respeitam.
Dentro deste contexto, a SOMMA Investimentos põe em prática, de forma
transparente e objetiva, um conjunto de ações para informar sobre os serviços e
ferramentas desenvolvidos para garantir a segurança em suas operações e para
orientar seus clientes a respeito da utilização segura, responsável e correta de
seus canais de relacionamento.
C ANAIS DE R ELACIONAMENTO
A SOMMA Investimentos disponibiliza para seus Colaboradores, clientes,
parceiros e para o público em geral, canais de comunicação eficientes, tanto por
meio eletrônico quanto físico, em tempo real ou através de serviços previamente
contratados. O site www.sommainvestimentos.com.br busca centralizar todos
estes canais de comunicação, proporcionando conforto e facilidade de operação.

M ELHORIA C ONTÍNUA
A proteção da informação não é um ato isolado, mas um processo em constante
aperfeiçoamento. Para tanto, a SOMMA Investimentos investe, de maneira continuada,
no desenvolvimento de metodologias e sistemas para a constante adequação de suas
práticas de segurança e privacidade da informação aos mais exigentes níveis do
praticados no mercado financeiro. A SOMMA Investimentos também atua na
capacitação de Colaboradores e demais envolvidos no tratamento das informações.

S EGREGAÇÃO DE A TIVIDADES
A SOMMA Investimentos reconhece que a segregação das atividades é um requisito
essencial para o efetivo cumprimento às suas estratégias de administração de recursos
de terceiros, uma vez que cumpre um papel importantíssimo na defesa dos interesses
de seus clientes.
Logo, a SOMMA Investimentos segrega suas diversas áreas a partir dos procedimentos
operacionais por ela adotados e cada funcionário da SOMMA Investimentos possui seu
próprio microcomputador e telefone de uso exclusivo, de modo a evitar o
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compartilhamento do mesmo equipamento e/ou a visualização de informações de outro
funcionário, cumprindo ainda com o art. 24 e 25, I, da Instrução CVM n.º 558/15.
Ademais, cada colaborador possui um código de usuário e e-mail. Ainda, a rede de
computadores da SOMMA Investimentos permite a criação de usuários com níveis de
permissão diferentes, por meio de uma segregação lógica nos servidores da empresa
que garantem áreas de armazenamento de dados distintas no servidor com controle de
acesso por usuário. Além disso, a rede de computadores mantém um registro de acesso
de cada arquivo, que permite identificar as pessoas que acessam cada dado ou
informação. Ademais, cada colaborador tem à disposição uma pasta própria de acesso
exclusivo para digitalizar os seus arquivos, garantindo acesso exclusivo do usuário aos
documentos de sua responsabilidade.
Sendo assim, a SOMMA Investimentos acredita que as medidas acima relacionadas são
eficazes para cumprir os requisitos mínimos de segregação de atividades aplicados a
sua realidade, estando sempre em busca de servir adequadamente seus clientes e
cumprir com suas obrigações fiduciárias.

V IGÊNCIA E A TUALIZAÇÃO
Esta política será revisada anualmente, e sua alteração acontecerá caso seja constatada
necessidade de atualização do seu conteúdo. Poderá, ainda, ser alterada a qualquer
tempo em razão de circunstâncias que demandem tal providência.
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