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MANUAL DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CIBERNÉTICA E 

PROTEÇÃO DE DADOS PARA PARCEIRO CONTRATADO 

Olá, parceiro contratado. Aqui na Raízen, acreditamos que ninguém cresce sozinho! Por 

isso, contamos com os nossos parceiros para atingirmos os nossos objetivos e irmos 

além. 

Um dos maiores ativos de uma organização são os seus dados, seja para gerar 

informação estratégica de tomada de decisão e vantagem competitiva que impacta o 

negócio ou dados sensíveis e pessoais de colaboradores e parceiros. Se considerar a 

forma crescente que os dados são visados por cibercriminosos e que todos estão 

armazenados em sistemas, aplicações, banco de dados, servidores e até publicados na 

internet podemos entender o risco relacionado a exposição de vazamento de dados e a 

responsabilidade da organização detentora dos dados de mantê-los seguros. Com o 

Manual de Segurança da Informação, Cibernética e Proteção de Dados para 

fornecedores, queremos aumentar o nível de segurança da informação e desenvolver 

nossos fornecedores em cinco perspectivas que mitigam a materialização dos riscos 

evitando impacto financeiro, legal, imagem e operacional da Raízen e seus parceiros, 

que são:  

1. Confidencialidade: Garantir que a informação será restrita e o dado será 

acessado, perante o seu nível de criticidade, apenas pelos usuários autorizados 

e no período necessário de suas atividades. 

2. Integridade: Garantir a preservação do dado e ativos de informação no seu 

processamento e ciclo de vida com objetivo de evitar que sejam alterados, 

danificados e corrompidos. 

3. Disponibilidade: Garantir os acessos dos dados aos usuários autorizados 

sempre que houver a necessidade para execução dos processos.  

4. Autenticidade: Garantir a legitimidade do usuário que fornece os dados, a fim 

de averiguar a sua veracidade quando necessário. 

5. Legalidade: Garantir que os procedimentos de segurança da informação estão 

aderentes a legislação vigente.  

Ter você conosco no dia a dia estratégico e operacional é fundamental para garantir que 

estejamos alinhados sobre boas práticas de mercado, processos, procedimentos, 

regulamentos e estruturas necessárias para a manutenção dos requisitos de Segurança 

da Informação, Cibernética e Proteção de Dados da Raízen.   

Com um olhar detalhista, nós preparamos este material para te auxiliar no planejamento 

dos nossos projetos e na conduta cotidiana em suas empresas. Mais do que apenas um 

manual, gostaríamos que utilizasse e compartilhasse esse conteúdo com sua equipe. 

Contamos com a sua atenção e aplicação na prática! 

CONTAMOS COM VOCÊ!  

Atenciosamente, Raízen.  
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1. Objetivo 

Criamos este manual com o objetivo de orientar nossos parceiros contratados, a fim de 

compartilhar e informar quais são os requisitos técnicos e as melhores práticas das áreas 

de Segurança da Informação, Cibernética e Proteção de Dados para a prestação de 

serviços na Raízen. Todo o conteúdo aqui abordado é extensivo as empresas 

subcontratadas se realizarem acesso aos sistemas ou dados da Raízen.  

Este documento não substitui os procedimentos da Raízen, mas sim os complementa. 

Caso você tenha qualquer dúvida, consulte o gestor do contrato ou os times de 

Segurança da Informação, Cibernética e Proteção de Dados. 

 

1.1. Equipe Envolvida no Processo 

GESTOR DO CONTRATO Representado pelos cargos de liderança, tais 
como: gerentes, supervisores, coordenadores, 

superintendentes e/ou integrantes dos times da 
Raízen que necessitam contratar o serviço. 

SUPRIMENTOS Responsável pelo processo de homologação, 
contratação e gestão dos fornecedores. 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, 

CIBERNÉTICA E PROTEÇÃO DE 
DADOS HOLDING 

Áreas que definem diretrizes para temas 

relacionados à segurança da informação, 
cibernética, proteção de dados e conduz a 
avaliação de gestão de riscos de SI em 

potenciais fornecedores no Grupo Cosan. 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, 
CIBERNÉTICA E PROTEÇÃO DE 
DADOS LOCAL 

Áreas que disseminam diretrizes e executam 
controles de segurança da informação, 
cibernética e proteção de dados na Raízen. 

EMPRESA SUBCONTRATADA Empresa contratada pelo fornecedor para 

auxiliar no fornecimento de serviços à Raízen 
(quarteirizado). Aplicável apenas se a 

subcontratada possuir conexão ou acesso aos 
dados da Raízen.  

FORNECEDOR (EMPRESA 
CONTRATADA) 

Empresas contratadas pela Raízen para 
prestação de serviços. 

TRABALHADOR Funcionário do fornecedor ou da empresa 
subcontratada envolvido na execução do 

serviço. 
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2.  Política e Práticas de Segurança da 

Informação, Cibernética e Proteção de 

Dados 

 

2.1. Política de Segurança da Informação e 

Cibernética 

A Política de Segurança da Informação e Cibernética está incorporada na maneira como 

a Raízen conduz seus negócios. Operamos de forma segura e ética. Cabe a cada 

funcionário comprometer-se e assumir um comportamento compatível com um ambiente 

seguro, onde quer que exerça a sua atividade. A Raízen tem como compromissos: 

• Promover a segurança da informação e cibernética de todos os funcionários e 

partes envolvidas (acionistas, parceiros, fornecedores e clientes), por meio de 

controles mínimos de segurança e tecnologia da informação, visando a proteção 

dos dados e das informações, ativos de informação e sistemas envolvidos no 

objeto de contrato com a contratada; 

• Exercer um papel de liderança e promover as melhores práticas em nossas 

instalações e atividades; 

• Promover a participação ativa, capacitar e conscientizar o funcionário para seu 

desenvolvimento e comprometimento com os objetivos de Segurança da 

Informação e Cibernética e Proteção de Dados; 

• Envolver e sensibilizar todas as pessoas sob sua gestão, bem como promover 

uma cultura na qual todos compartilhem do compromisso responsável com a 

segurança da informação, cibernética e proteção de dados; 

• Ter uma abordagem sistemática para o gerenciamento dos controles de 

segurança da informação e cibernética e proteção de dados, desenvolvida para 

assegurar a conformidade das operações, aos requisitos legais, regulamentos 

aplicáveis e padrões Raízen; 

• Solicitar que contratados conduzam a sua atuação em segurança da informação 

e cibernética e proteção de dados em linha com essa política; 

• Determinar que suas subsidiárias e controladas apliquem essa política e utilizem 

sua influência para promovê-la em outras instalações; 

• Promover a melhoria contínua em segurança da informação e cibernética e 

proteção de dados. 
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2.2. Práticas de Segurança da Informação, 

Cibernética e Proteção de Dados 

A Raízen acredita que todos os riscos e incidentes de segurança da informação e 

vazamento de dados com impactos aos negócios e operação podem ser evitados ou 

mitigados. Portanto, adota o cumprimento dos seguintes princípios: 

• Elaboração, publicação e disseminação de políticas e normas de segurança da 

informação e proteção de dados para cumprimento por todos os colaboradores 

• Manutenção de inventários atualizados com os ativos críticos de negócios, 

considerando, mas não limitado a: sistemas, aplicações, banco de dados e outros 

recursos de infraestrutura crítica; 

• Definição de termos de confidencialidade e privacidade de dados para assegurar 

que todos entendam e pratiquem suas responsabilidades em conformidade com 

os papéis para os quais foram contratados; 

• Controle de acesso, considerando registro de liberação e cancelamento de 

usuários; 

• Controle de acesso físico às instalações para prevenir acesso não autorizado; 

• Instalação de ferramentas e controles para assegurar que os ativos estejam 

protegidos contra ameaças (códigos maliciosos), vazamento e/ou perda de dados 

e de rastreabilidade (falha no registro de eventos e evidências); 

• Processo de desenvolvimento seguro como parte integrada do ciclo de vida do 

desenvolvimento de software (aplicável também para fornecedores que 

entregam software e aplicações como parte do objeto de contrato); 

• Monitoramento da performance, disponibilidade, e saúde e desempenho do 

serviço/infraestrutura contratada; 

• Aplicação de controles para segurança de serviços e infraestrutura em nuvem 

(IaaS, PaaS ou SaaS); 

• Gestão de incidentes para assegurar um processo efetivo na atuação de pessoal 

treinado e equipado para detectar, relatar e tratar fragilidades e eventos de 

segurança da informação; 

• Processo para a gestão de continuidade de negócios, considerando os aspectos 

de segurança da informação para assegurar a disponibilidade dos recursos de 

processamento da informação; 

• Governança estabelecida para acompanhar alterações nos ambientes, visando 

inclusive atender exigência regulamentar aplicável; 

• Protocolo para migração e expurgo das informações para situações de 

encerramento de contrato com fornecedores; assegurando inclusive a exigência 

de legislação aplicável; 

• Processo formal para a realização de testes de vulnerabilidades e de intrusão em 

seus dispositivos de rede, telecomunicações, aplicações, estações de trabalho e 

servidores, de maneira periódica; 

• Avaliações periódicas para assegurar que a segurança da informação e 

cibernética e proteção de dados, seja implantada e operada com conformidade 

com as políticas e procedimentos da organização; 

• Avaliação de segurança da informação e cibernética sistemática e recorrente de 

seus principais fornecedores. 
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A Raízen, como boas práticas, encoraja o fornecedor a desenvolver a cultura de 

segurança da informação e proteção dos dados semelhante aos principais pontos 

mencionados acima, a fim de aumentar o nível de maturidade de SI mínimo praticado 

no mercado e juntos evitarmos o risco de incidentes críticos e vazamento de dados que 

possam impactar a Raízen e o fornecedor.  

3. Documento Complementar  

Requisitos de Segurança da 
Informação para Fornecedores 

Requisitos de segurança da informação publicado no 
portal de políticas e procedimentos da Raízen (para 

mais informações clique aqui). 

 

https://www.raizen.com.br/sobre-a-raizen/politicas-e-procedimentos

