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1. Introdução 

O presente Plano de Continuidade de Negócios (“Plano”) dispõe sobre estratégias e planos de ação 
com o intuito de garantir que os serviços essenciais das empresas do grupo VERT (“VERT”) sejam 
devidamente identificados e preservados após a ocorrência de um imprevisto ou um desastre. 
Pretende ainda garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações 
processadas em sistemas sob sua responsabilidade e interfaces com sistemas terceiros em cenários 
de eventual comprometimento desses sistemas e/ou das informações por eles guardadas e 
processadas.  
 
O Plano foi desenvolvido baseado em uma avaliação dos riscos e impactos de qualquer evento que 
possa causar interrupção nas atividades da VERT e prevê ações que durem até o retorno à situação 
normal de funcionamento, dentro do contexto de seus negócios. Para tanto, identifica três variáveis 
para o funcionamento adequado de suas empresas: recursos humanos, infraestrutura e processos. 

2. Objetivo 

O presente Plano tem como objetivo definir os procedimentos que deverão ser seguidos pela VERT 
no caso de contingência, de modo a garantir a continuidade de suas atividades e a integralidade 
das informações processadas.   

3. Aplicabilidade 

Estão sujeitos ao disposto no presente Plano todos os sócios, diretores, administradores, 
funcionários e demais colaboradores da VERT (individualmente “Colaborador” ou, em conjunto, 
“Colaboradores”). 

 

4. Análise de Riscos e Impactos nos Negócios  

Os cenários de risco e seus potenciais impactos nas operações da VERT serão avaliados e 
classificados em acordo com critérios de aceitabilidade, sendo:  

• Aceitável: quando o impacto é baixo. Neste caso, não é necessário acionar o Plano de 
Gerenciamento de Crise e nem adotar medidas mitigatórias, a menos que se possa 
reduzir mais o risco com pouco custo ou esforço;  

 
• Tolerável: quando o impacto é moderado. A VERT está preparada para suportar o risco, 

mas o Plano de Gerenciamento de Crise deve ser acionado, implementando-se as medidas 
mitigatórias previstas;  

 
• Intolerável: quando o impacto é alto ou significativo. Trata-se de condições que implicam 

em uma possível paralisação das operações por tempo superior ao aceitável, acarretando  
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consequências significativas e gerando impacto às partes que se relacionam com a VERT. 
Nesses casos, o Plano de Gerenciamento de Crise deverá ser acionado. 

 

Tal avaliação, para além de auxiliar a tomada de decisões sobre priorização no tratamento de riscos, 
permite determinar quais cenários afetariam de forma mais significativa as operações em caso de 
contingência, bem como as ações necessárias para a restauração da normalidade ou retomada das 
operações dentro do prazo definido e a um nível aceitável de serviço.  

 

5. Cenários de Contingência  

Na análise dos cenários possíveis de contingência, são levados em consideração aqueles que 
podem comprometer sistemas, dados e informações dos clientes, Colaboradores, equipamentos de 
informática e de comunicação e, ainda, as instalações físicas.  
 
Considerando sempre o pior cenário possível, avaliamos a probabilidade dos incidentes listados se 
concretizarem (remota, possível, provável e muito provável), bem como a severidade do impacto 
que teriam sobre o negócio (baixo, moderado, alto e significativo), classificando seus riscos, então, 
pelo critério de aceitabilidade.  
 
Os principais fatores de risco à continuidade dos negócios da VERT são: 

Fatores de Risco à 
Continuidade 

Exemplos   Probabilidade   Impacto   Aceitabilidade 

Inacessibilidade ao Data 
Center 

Desastres internos: incêndios, 
explosões, acidentes, 
inundações (vazamento, 
rupturas de tubulação) 

Remota Moderado Tolerável 

Corpo técnico Distúrbios civis (greves, 
paralisação), mortes múltiplas 

Remota Alto Intolerável 

Segurança, integridade, 
qualidade e 
acessibilidade aos dados 
e informações dos 
clientes 

Entrada de dados, vazamento 
de dados, falhas de 
configuração, erros de 
manutenção sabotagem, 
roubo, furto ou desvio de 
informação, ataques internos 
e externos (vírus e hackers) 

Possível Significativo Intolerável 

Falhas de equipamento 
de informática – 
softwares de gestão e 
controles, hardwares 

Falhas de configuração, erros 
de manutenção, sabotagem, 
ataques internos e externos 
(vírus e hackers) 

Remota Alto Intolerável 
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6. Recursos disponíveis e Ações Preventivas  

O Plano de Continuidade da VERT identifica três pilares para o funcionamento adequado da 
instituição – recursos humanos, infraestrutura e processos – tendo-se categorizado os recursos e 
ações preventivas da empresa em acordo com eles: 
  

• Recursos humanos: são as pessoas responsáveis pelas atividades necessárias à operação 
da VERT.  

 
• Infraestrutura: engloba todas as variáveis utilizadas para a realização dos processos - 

energia, telecomunicações, informática e sistemas internos; e 
 

• Processos: atividades realizadas para operar os negócios da VERT. Os processos 
dependem da infraestrutura toda ou de parte da estrutura em funcionamento. 

 

 

6.1. Recursos humanos 

• Todas as funções existentes na VERT possuem, além do Colaborador diretamente 
responsável pela atividade, um possível suplente (líder/liderado), com capacidade e 
qualificação para o exercício imediato das atribuições. Nenhuma atividade da VERT 
depende de um único Colaborador. 

 

Falhas de equipamentos 
de comunicação 

Falhas de configuração, erros 
de manutenção, sabotagem, 
ataques internos e externos 
(vírus e hackers), sobrecarga  
no tráfego de rede, perda de 
performance, indisponibilidade 
do firewall 

Remota Alto Intolerável 

Interrupção no 
fornecimento de itens 
primários 

Energia (black out, local, por 
longa/curta duração, por 
tempo indeterminado), 
variação extrema da 
temperatura (falha em sistema 
de refrigeração), água 
(concessionária, bomba 
inoperante) 

Remota Baixo Aceitável 

 

Falhas humanas Erros e acidentes técnicos, 
funcionários despreparados, 
fraude 

Remota Alto Intolerável 
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6.2. Infraestrutura  

• Backup: 

i. Contempla documentos armazenados nos servidores (Cloud) e documentos na rede 
(Microsoft);  

 
ii. O backup diferencial de dados nos servidores é realizado ao final de todo dia e um back-

up full todo sábado de forma automatizada e periódica, e o back-up dos arquivos na 
nuvem é feito a cada alteração na documentação, sendo possível restore para versões 
anteriores, de acordo com os procedimentos de backup e restore definidos pelo 
departamento de Suporte, Infra e Cybersecurity;  

 
 

iii. O restore de dados deverá ser solicitado ao departamento de Suporte, Infra e 
Cybersecurity  e será realizado de acordo com os procedimentos específicos. 

 

• Acessos: 

i. Todos os acessos aos servidores da VERT são efetuados via VPN (Virtual Private Network), 
controlado pelo Firewall existente no escritório local; 

 
ii. Uma VPN (Cloud) de contingência está configurada para acesso aos Servidores da VERT 

em caso de indisponibilidade do datacenter físico; 
 

iii. Os acessos a serviços de terceiros são via SFTP (arquivos) e via Web (sistema externo); 
 

iv. Os sistemas de arquivos e e-mail estão em Cloud, sendo assim, podem seguir sendo 
acessados independentemente da estrutura física de tecnologia da empresa. Se houver 
queda nos serviços de arquivos e e-mails (Cloud) o fornecedor será acionado, o serviço 
garante suporte 24/7 e SLA baixo para solucionar falhas; 

 
v. Os sistemas proprietários e externos são baseados na internet e podem ser acessados 

remotamente de qualquer computador conectado à internet por meio de login e senha. 
 

• Conexão com a internet 

i. A VERT possui 3 (três) formas de conexão com a internet de banda-larga diferentes, assim 
como sistema de rede, com fio e sem fio, no escritório principal, garantindo 
funcionalidade de suas operações. 

 

• Estações de trabalho 

i. Todos os colaboradores utilizam notebooks, com acesso à Internet e aos dados por VPN, 
quando aplicável, bem como segurança individual por firewall e antivírus com regras e 
controles centralizados. Todas as estações são monitoradas por software de inventário de  
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software e hardware. Em caso de falhas, os equipamentos podem ser substituídos 
permanentemente, ou pelo período do conserto; 

 
ii. Para garantir segurança, todos os equipamentos utilizam antivírus que protege, detecta e 

elimina programas que possam causar algum dano ao computador e aos sistemas 
utilizados;  

 
iii. Os arquivos de uso cotidiano são salvos em nuvem e/ou servidores, nunca nas estações 

de trabalhos. Os arquivos estão ainda armazenados em backup em nuvem e, numa 
eventual contingência, serão disponibilizados a todos os colaboradores através de 
unidades compartilhadas restritas pelas permissões concedidas a cada usuário e/ou 
departamento. 

 

• Fornecimento de energia e água 

i. Em caso de falha de fornecimento de energia, a VERT possui nobreak para suportar o 
funcionamento de seus servidores, rede corporativa, telefonia e estações de trabalho 
(notebooks) por 1 (uma) hora para a efetiva continuidade dos negócios. Em caso de não 
retorno de energia em 1 (uma) hora, os Colaboradores que estiverem no escritório 
deverão prosseguir para regime de trabalho em Home Office; 

 
ii. Em caso de problemas contundentes no abastecimento de água, os Colaboradores 

deverão seguir para regime de trabalho em Home Office. Não há dependência das 
instalações físicas da VERT para a manutenção de suas atividades. 

 

6.3. Processos  

• Testes de segurança 

Para garantir que os procedimentos previstos no Plano são viáveis e eficazes, o 
departamento de Tecnologia coordenará a realização dos testes de segurança: 
 

i. Anualmente, atualização dos contatos telefônicos para confirmar se as informações dos 
contatos de emergência estão atualizadas;  

 
ii. Anualmente, dos equipamentos operacionais, como softwares de gestão, e hardwares 

compatíveis com as exigências operacionais dos softwares e redes;  
 

iii. Anualmente, para aferir o adequado funcionamento dos notebooks utilizados pelos 
Colaboradores; 

 
iv. Mensalmente, integridade e acessibilidade dos dados capturados e arquivados pelo 

sistema de backup do procedimento de restore de backups (sistema de informações);  
 

v. Anualmente, de acesso ao e-mail corporativo; e  
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vi. Conforme necessidade, testes para apurar a eficácia e/ou eventual necessidade de 

atualização dos sistemas operacionais adotados (Office 365, Windows, antivírus etc.). 
 

Ao final dos testes, será possível verificar se há a necessidade da implementação de melhorias nos 
procedimentos adotados, bem como a incorporação de novas tecnologias disponíveis. 

 
• Gestão de Acessos 

i. O Grupo VERT conta com controle estrito de acessos e permissões a seus sistemas e 
ferramentas de trabalho, por meio de controles, monitoramento e restrições de acesso aos 
menores níveis de permissão e privilégio possíveis; 

 
ii. Cancelamento ou alteração imediata de acesso a colaboradores desligados, afastados ou 

que passem por transferência interna. 

 

7. Procedimentos de Ativação do Plano  

Diante de um cenário definido como de impacto alto ou significativo, o diretor de Tecnologia (CTO), 
acionará o Plano de Gerenciamento de Crise, descrito em manual específico.  
 
Também será o CTO o responsável por acionar os técnicos responsáveis pela manutenção e 
funcionalidade dos hardwares e softwares, próprios e terceiros previamente contratados, bem como 
por designar o responsável pela verificação e validação da segurança, integridade e acessibilidade 
dos dados. A comunicação do incidente deverá ser prontamente realizada aos responsáveis das 
áreas de negócio mais diretamente impactadas. 
 
A comunicação tempestiva ao Banco Central, bem como aos clientes e ao mercado sobre a 
impossibilidade de a VERT operar em condições normais, informando que se encontra em 
contingência, mas, que, ao mesmo tempo, está buscando manter suas atividades, ainda que com 
capacidade reduzida de recursos, será de responsabilidade dos Diretores responsáveis pelas áreas 
de negócio, com apoio da área de Compliance.  
 
O acionamento do Plano de Gerenciamento de Crise deverá seguir o fluxo disponibilizado no Anexo 
I do presente PCN, o qual, por sua vez, encontra-se detalhado no “Manual de Acionamento do 
Plano de Gerenciamento de Crise” do Grupo VERT. O fluxo e o Manual em questão constituem o 
plano de ação e resposta a incidentes do grupo VERT. 

 

8. Estratégias de Contingência  

Diante de cenários que imponham risco à continuidade dos negócios da VERT, o delineamento e 
previsão de um rol de ações a serem empreendidas pela Equipe técnica responsável pela reposição 
da normalidade, pode auxiliar nesse processo, tornando-o mais célere e organizado. Segue listagem  
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não exaustiva de cenários de risco, seguido de listagem das ações de contingência e mitigação 
passíveis de serem empreendidas, bem como previsão de acionamento, ou não, do Plano de 
Gerenciamento de Crise, prazo de resposta e prazo médio de normalização. 

Risco Fator de Risco Ação 

Acionamento 
do Plano de 
Gerenciamento 
de Crise 

Prazo de 
Resposta 

Prazo Médio 
de 
Normalização 

Inacessibilidade 
ou 
Indisponibilidade 
do Data Center 
(escritório)  

Interrupção por 
mais de uma hora 
no fornecimento de 
energia do escritório 

Acionamento da VPN de 
contingência para acesso 
externo aos servidores. 
Restauração de backup em 
nuvem, com possibilidade de 
recuperação emergencial de 
arquivos (sob demanda) até a 
restauração completa.   
 
A identificação da queda do 
servidor pode se dar por alerta 
no monitoramento ou via 
abertura de chamado por 
Colaboradores. O alerta de 
monitoramento é identificado 
pela equipe de service desk da 
VERT que deve acompanhar o 
progresso da situação e tomar  
as medidas cabíveis até o 
retorno da energia. Caso a 
interrupção ocorra em horário 
comercial, o report deverá 
ocorrer via ferramenta de 
chamados interna (CAP). Caso 
ocorra fora do horário 
comercial, a comunicação 
poderá ser feita com o 
responsável pela área de 
Suporte, Infra e Cybersecurity, 
via Whatsapp, Teams ou 
Telefone.                                                                    
 
Notificar clientes e parceiros 
caso a interrupção se 
prolongue por mais de meia 
hora após o descarregamento 
dos nobreaks. 

Sim 30 min Retorno da 
energia: 
variável 
Restauração 
completa do 
backup: 12h 
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Risco Fator de Risco Ação 

Acionamento 
do Plano de 
Gerenciamento 
de Crise 

Prazo de 
Resposta 

Prazo Médio 
de 
Normalização 

Inacessibilidade 
ou 
Indisponibilidade 
do Data Center 
(escritório)  

Falhas no 
acionamento da 
VPN de 
contingência e   no 
retorno do servidor 
à normalidade   
após interrupção. 

Serão empreendidos os 
melhores esforços para mitigar 
o impacto e um técnico será 
direcionado ao escritório para 
avaliar a infraestrutura e 
restaurar as operações a um 
nível aceitável de serviço.   
Notificar clientes e parceiros  
de que nossos serviços podem 
ser interrompidos por algumas 
horas em decorrência de falha 
técnica. 

Sim 2h 3h 

Incêndios, 
explosões, 
acidentes, 
inundações 
(vazamento, 
rupturas de 
tubulação) que 
resultem em 
indisponibilidade do 
Data center 

1) Acionamento da VPN de 
contingência para acesso 
externo aos servidores. 
Restauração de backup em 
nuvem, com possibilidade de 
recuperação emergencial de 
arquivos (sob demanda) até a 
restauração completa.              
 
2) Avaliação das proporções  
do dano e das medidas 
necessárias à recuperação  
e/ou substituição do servidor 
principal. 

Sim 20 min 12h 

Distúrbios ou 
acidentes com o 
corpo técnico da 
VERT  

Distúrbios civis 
(greves, paralisação), 
mortes múltiplas.  

Todas as funções existentes na 
VERT possuem, além do 
Colaborador diretamente 
responsável pela atividade, um 
possível suplente 
(líder/liderado), com 
capacidade e qualificação para 
o exercício imediato das 
atribuições.  

Sim Imediato Indefinido 
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Risco Fator de Risco Ação 

Acionamento 
do Plano de 
Gerenciamento 
de Crise 

Prazo de 
Resposta 

Prazo Médio 
de 
Normalização 

Segurança, 
integridade, 
qualidade e 
acessibilidade 
aos dados e 
informações dos 
clientes  

Ataque cibernético 
(vírus, hacker) 

1)Verificar origem do ataque, 
injeção fraudulenta ou 
vazamento de dados. Isolar o 
acesso. Realizar varredura 
completa da rede.                                                         
 
2) Restaurar em um diretório 
de nuvem os arquivos 
essenciais para continuar as 
operações conforme as 
permissões de  
cada usuário.                                                             
 
3) Verificar a necessidade de 
um novo servidor e/ou da 
reinstalação de sistemas 
necessários.     
 
4) Subir novamente o 
ambiente, restaurando todos 
os dados do backup e  
autorizar as permissões 
conforme definido antes do  
ataque. Caso seja identificada 
perda de dados de backup, o 
último backup íntegro será 
acionado.                                                                       
 
5) Sinalizar órgãos 
fiscalizadores.                           
 
6) Em caso de vazamento de 
dados pessoais, comunicar 
imediatamente o DPO para a 
tomada das providências 
necessárias 

Sim Imediato 3h 

Quebra de 
integridade dos 
dados 

Roubo, desvio ou 
vazamento de 
Dados 
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Risco Fator de Risco Ação 

Acionamento 
do Plano de 
Gerenciamento 
de Crise 

Prazo de 
Resposta 

Prazo Médio 
de 
Normalização 

Segurança, 
integridade, 
qualidade e 
acessibilidade 
aos dados e 
informações dos 
clientes  

Indisponibilidade  
ou lentidão de 
sistemas  

1) Verificar se sistema interno 
ou externo e identificar causa 
da lentidão.                                  
 
2)Verificar performance dos 
servidores e possível 
necessidade de melhora nos 
ambientes.                                                                               
 
3)Verificar hospedagem do 
sistema com problemas.                                                               
 
4) Verificar necessidade de 
acionamento de backup ou 
contingência.                                          
 
5)Caso o problema seja da 
responsabilidade de 
fornecedor externo, o mesmo 
será contatado pela VERT, a  
fim de alinhar e buscar a 
solução o mais breve possível.        

Sim Imediato 3h 

 

Falhas de 
equipamentos  
de informática – 
softwares de 
gestão e 
controles, 
hardwares 

Falhas de 
configuração, erros 
de manutenção, 
sabotagem, ataques 
internos e externos 
(vírus, hackers). 

Equipamentos de usuários: em 
caso de falha nos 
equipamentos, como vírus e 
hackers, os mesmos serão 
trocados e formatados.              

Não Imediato 3h 

Hardwares: em caso de falha  
nos equipamentos da VERT 
(switches, roteadores e 
nobreaks), os mesmos serão 
trocados (contamos com 
switch adicional de backup); 
caso de trate de equipamentos 
de terceiros (modens de 
internet)   os fornecedores 
responsáveis serão 
imediatamente acionados para 
troca. 

Sim Imediato 24h 
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Risco Fator de Risco Ação 

Acionamento 
do Plano de 
Gerenciamento 
de Crise 

Prazo de 
Resposta 

Prazo Médio 
de 
Normalização 

Falhas de 
equipamentos  
de informática – 
softwares de 
gestão e 
controles, 
hardwares 

Falhas de 
configuração, erros 
de manutenção, 
sabotagem, ataques 
internos  e externos 
(vírus, hackers). 

Softwares de terceiros serão 
reinstalados caso sejam 
identificados problemas e será 
aberto chamado junto ao 
fornecedor.   

Não Imediato 12h 

Falhas de 
equipamentos  
de comunicação  

Falhas de 
configuração, erros 
de manutenção ou 
sabotagem 

Em caso de falhas nas 
configurações ou sabotagem 
os equipamentos serão 
reconfigurados. 

Sim 1h 12h 

Falta de conexão  à 
internet, lentidão, 
sobrecarga de rede 

Em caso de falha, há 
acionamento automático do 
link secundário 

Não 5 min 2h 

Firewall indisponível Instalação e ativação local do 
Firewall (Backup) 

Sim 1h 12h 

Falhas humanas  Erros e acidentes 
técnicos, 
funcionários sem 
preparo, fraude.  

Investigar ocorrência e tomar 
medidas cabíveis para 
solucionamento do problema, 
bem como avaliar medidas 
disciplinares nos termos da 
Política de Consequências da 
VERT, se for o caso.  

Não Imediato Indefinido 

Interrupção no 
fornecimento de 
itens primários  

Energia (black out, 
local, por 
longa/curta duração, 
sem tempo 
determinado), 
variação extrema da 
temperatura (falha 
no sistema de 
refrigeração), água 
(concessionária, 
bomba inoperante).  

Caso a interrupção no 
fornecimento de itens 
primários implique na 
impossibilidade de utilização 
do espaço físico do escritório,  
a VERT continuará a funcionar 
através do sistema de Home 
Office. Paralelamente, serão 
feitas as comunicações com o 
condomínio em que se 
encontram os escritórios da 
VERT, solicitando as devidas 
providências e prazos de 
restabelecimento. 

Não 1h 24h 
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9. Retomada após Contingência  

Para a retomada célere e eficaz das operações após uma contingência, o departamento de 
Tecnologia e, nas situações aplicáveis, os demais diretores deverá(ão) adotar as seguintes medidas, 
conforme o caso: 

 

• Verificar a ausência de efeitos pós-desastre e de possíveis ameaças; 
 

• Instalar novos softwares e hardwares, conforme o caso; 
 

• Garantir bom funcionamento dos equipamentos de informática e comunicação, como 
também dos sistemas operacionais para assegurar completa funcionalidade; 

 
• Finalizar o Plano de Gerenciamento de Crise; e 

 
• Quando for o caso, comunicar a liberação do retorno dos integrantes da equipe ao 

escritório da VERT. 

 

10. Testes do Plano   

Os testes e treinamentos específicos do Plano são obrigatórios para todas as pessoas críticas 
envolvidas. Os treinamentos são agendados periodicamente e têm como objetivo avaliar a 
estratégia das áreas críticas e a integridade das informações constantes no Plano para suprir as 
necessidades de continuidade de negócios da VERT.  

O Plano será testado, no mínimo, a cada 12 meses. Os testes deverão ser documentados e as 
evidências armazenadas em arquivo eletrônico. Os responsáveis pelo tratamento das respectivas 
falhas identificadas serão os responsáveis pelas áreas.  

 

11. Treinamento  

A VERT possui processo de treinamento inicial de todos seus Colaboradores, nos termos da Política 
de Treinamento da VERT.  

Adicionalmente, os Colaboradores sujeitam-se a realização de treinamentos específicos do Plano, a 
fim de averiguar a adesão deles aos procedimentos na eventualidade de um desastre.  

 

12. Vigência 

Este Plano será revisado anualmente ou sempre que se observarem mudanças em processos e 
infraestrutura ou ainda em normativos internos ou externos.  
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13. Disposições Finais  

Este Plano deve ser aplicada em conjunto com as demais políticas e regras da VERT.  
Em caso de dúvidas quanto à aplicação ou a conflitos, a área de Compliance deverá ser consultada. 
Não serão aceitas alegações de desconhecimento do Colaborador para justificar qualquer desvio de 
conduta. 

 

14. Histórico de Versões  

Versão Motivo  Data Responsável Descrição 

1.0 Versão Inicial 01/2023 Diretoria de 

Tecnologia 

Criação da Política Institucional 

 

15. Responsáveis pelo Documento e Aprovação 

 

Atividade Responsável 

Elaboração/Revisão Área de Tecnologia 

Compliance 

Aprovação ATA da Reunião de Diretoria de 03/02/23 
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ANEXO I  
Fluxo de Acionamento do Plano de Gerenciamento de Crise  

 

 


