POLÍTICA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES DA
BLUEMETRIX GESTÃO DE ATIVOS S/A
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1. Introdução

As medidas de segurança da informação têm por finalidade minimizar as
ameaças aos negócios da Bluemetrix Ativos e às disposições deste Manual.

2. Plano de Segurança das Informações

A TI está sob responsabilidade da empresa INFOR SOLUTIONS, sob supervisão do
Diretor Geral. Há um servidor localizado na própria empresa e realiza-se back-up diário
das informações em disco rígido externo.
A Bluemetrix Ativos possui internet com dois roteadores principais VIVO com 15 mbps
cada e um roteador back-up Dlink 604-b com load balance.
A rede de computadores possui No Break com 2 horas de capacidade. Ainda, possui um
notebook com capacidade de operação, acesso remoto ao servidor e internet via celular,
com bateria de 8 horas de duração.
A verificação do Back-up e integridade é realizada mensalmente, monitorados pelo
Diretor Geral.
Ressalta-se que a Bluemetrix Ativos não mantém a guarda de informações cadastrais de
clientes dos fundos e carteiras administradas, cuja guarda pertence ao administrador de
carteira de cada fundo. No entanto, todas as informações de seus clientes são
classificadas como confidenciais, conforme previsto no Manual de Controle Interno e de
Conduta e Ética da Bluemetrix Ativos, e sempre serão mantidas em sigilo.

Os desrespeitos em relação a esta política estão sujeitos à sanções previstas no Manual
de Controle Interno e de Conduta e Ética da Bluemetrix Ativos.

O Comitê de Compliance manterá lista atualizada identificando quais Integrantes da
Bluemetrix Ativos têm acesso ou responsabilidade sobre informações confidenciais,
descrevendo, sempre que possível, quais as informações estão sob sua responsabilidade,
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para fins de responsabilização de tais Integrantes em caso de vazamento de
informações.

A comunicação com a imprensa também está regulada pelo Manual de Controle Interno
e de Conduta e Ética da Bluemetrix Gestão de Ativos S.A. em face da alta sensibilidade
com que são tratadas as informações relacionadas ao mercado.

O uso da internet é classificado como conexão de alto risco. Dessa forma, os usuários
têm conhecimento da particularidade da navegação da internet, utilizando-a de forma
adequada e diligente.

É expressamente proibida a divulgação e/ou o compartilhamento indevido de
informações sigilosas em listas de discussão ou bate papo.

Os usuários só poderão fazer download de arquivos que sejam necessários ao
desempenho de suas atividades desde que observados os termos de licença de uso
restrito desses programas.

O usuário é pessoalmente responsável por todas as atividades realizadas por intermédio
de sua chave de acesso.

A utilização do e-mail corporativo deverá ser no estrito interesse da Bluemetrix Ativos,
mantendo a conduta profissional.

Os usuários são titulares de uma única caixa pessoal (individual) no servidor de correio
eletrônico, com direito de envio e recebimento de mensagens via internet.

O usuário é responsável pelas mensagens enviadas por intermédio de seu endereço de
correio eletrônico.
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