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1. DIRETRIZES GERAIS
Representada por seu Conselho de Administração, Liderança Executiva e todos os seus
colaboradores/terceiros a Nexa Resources S.A. e suas subsidiárias possuem extremo cuidado
e comprometimento com a segurança e proteção de dados, informações e processos de
negócio. Dessa forma estabelece e aplica práticas, controles e processos de Segurança da
Informação, considerando pessoas, processos, tecnologia, requisitos de negócio, leis e
regulamentações pertinentes, a fim de:
•

Alcançar seus objetivos estratégicos e objetivos de segurança da informação mantendo
uma cultura de transformação digital segura;

•

Manter seu Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) alinhado as boas
práticas de mercado para a gestão e proteção de suas informações;

•

Assegurar a disponibilidade, confidencialidade, integridade dos dados, da informação
e dos sistemas de informação utilizados em suas operações;

•

Conscientizar e treinar seus colaboradores e prestadores de serviço para que sejam
cumpridos padrões de comportamento relacionados à segurança da informação
adequados às necessidades de negócio e de proteção legal da empresa e do indivíduo;

•

Continuamente prevenir, identificar e reduzir vulnerabilidades presentes em seu
ambiente tecnológico e no ambiente de parceiros e fornecedores envolvidos em suas
operações e processos de negócio;

•

Detectar e responder tempestivamente incidentes ocorridos de forma a não gerar
impactos negativos em suas operações e na qualidade dos serviços prestados;

•

Proteger as informações e os sistemas contra acesso, cópia, modificação, destruição e
divulgação não autorizados;

•

Gerenciar os riscos de segurança da informação de forma proativa e eficaz;

•

Garantir a existência de práticas e processos de continuidade de negócios alinhados
as boas práticas de mercado respeitando as particularidades da indústria de
mineração;

•

Certificar o cumprimento de obrigações legais, regulamentares e contratuais relativas
à segurança da informação.
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