
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE GESTÃO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS 
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1 OBJETIVOS 

 Esta Política tem como objetivo estabelecer as diretrizes para a Gestão de 

Continuidade de Negócios (GCN), conforme descrito no Art. 20 da Resolução 

4.557/2017. O processo de GCN tem como objetivo fornecer estrutura para que se 

desenvolva a resiliência organizacional, ou seja, a capacidade de resposta efetiva a 

incidente gerador de paralisação das atividades, salvaguardando os interesses da 

Cooperativa. 

 

2 CONCEITO 

A Gestão da Continuidade de Negócios (GCN) é um processo abrangente de 

gestão que identifica ameaças potenciais de descontinuidade das operações de 

negócios para a Cooperativa e possíveis impactos, caso essas ameaças se 

concretizem. Desta forma, com um plano de continuidade de negócios, é possível 

trabalhar de forma preventiva junto com um conjunto de estratégias e planos de ação 

de maneira a garantir que os serviços essenciais sejam devidamente identificados e 

preservados após a ocorrência de um desastre, e até o retorno à situação normal de 

funcionamento da Cooperativa. 

 

3 DIRETRIZES  

O processo de gestão de continuidade de negócios deve haver identificação, 

classificação e documentação dos processos críticos de negócio, desta forma se 

desenvolve com base nas seguintes atividades: 

• Identificação da possibilidade de paralisação das atividades; 

• Avaliação dos impactos potenciais (resultados e consequências) que possam 

atingir a cooperativa proveniente da paralisação das atividades; 

• Definição de estratégias para assegurar a continuidade das atividades da instituição 

e limitar perdas decorrentes da interrupção dos processos críticos de negócio. 

• Continuidade planejada das operações (ativos, inclusive pessoas, sistemas e 

processos), considerados procedimentos para antes, durante e após a interrupção; 

• A transição entre a contingência e o retorno à normalidade (saída do incidente); 
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4 PROCEDIMENTOS  

Os eventos tais como, falta de energia ou água, problemas com internet ou 

telefonia e problemas com dispositivos computacionais, podem ser mais simples e 

menos demorados para resolução, e em último caso, em virtude de ter o banco de 

dados da Cooperativa em nuvem, pode optar-se por atendimento em outro local até 

que seja restabelecido todo recurso necessário ao perfeito andamento das atividades, 

são todos considerados riscos de continuidade de negócio, desta forma, podendo citar 

os seguintes procedimentos: 

• Banco de dados com backups periódicos em nuvem; 

• Arquivamento de documentos físicos em cópias digitais arquivados no Linux; 

• Oportunidade de estabelecer uma conexão de rede protegida ao usar redes 

públicas por meio de VPN, de trabalhos em home office, ou em qualquer outro 

espaço para desenvolvimento das atividades atreladas à instituição. 

 

5 RESPONSABILIDADES 

Todo e qualquer envolvido com a Cooperativa de Crédito Rural de Ouro – 

Sulcredi Ouro, deve conhecer e praticar às diretrizes desta política, sendo eles, 

Diretoria Executiva (quando instituída), Conselheiros, Auditoria interna, Terceiros e 

Colaboradores desta instituição. 

 

6 PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS 

O Plano de Continuidade de Negócios (PCN) consiste na formalização 

documental das ações de Gerenciamento da Continuidade de Negócios, com 

estrutura principal de planos, procedimentos e documentos que orientam como deve 

responder, recuperar, retomar (após uma interrupção) a um nível predefinido de 

operação.  Estando nele listados os processos críticos sujeitos a interrupções 

juntamente com as respectivas ações para normalização ou mitigação do potencial 

impacto à Cooperativa, seja financeiro, operacional ou de reputação. 

  O PCN deve ser periodicamente atualizado por proposta da Diretoria ou do 

responsável pela atividade do Setor de Riscos. Deve ser realizados testes e revisões 

dos planos de continuidade de negócios com periodicidade adequada. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A política, o procedimento e os limites para o gerenciamento de riscos 

Continuidade de Negócios, incluindo suas execuções, são revisadas anualmente ou 

conforme haja necessidade.  

Esta política deverá ser publicada nos canais oficiais da Cooperativa após à 

aprovação pelo Conselho de Administração. 

 

Histórico de elaboração, revisões, responsáveis, versões e período. 
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