POLÍTICA DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

Versa Gestora de Recursos Ltda.

Janeiro/2018

ÍNDICE
INTRODUÇÃO ..................................................................................... 3
OBJETIVO ........................................................................................... 3
CONTINGÊNCIA .................................................................................. 3
TESTES DE CONTINGÊNCIA ............................................................... 4
VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO ................................................................. 4

2

INTRODUÇÃO
A Versa Gestora de Recursos Ltda. (“Versa”) apresenta o seu Plano de
Continuidade de Negócios (“Plano”) relacionado ao controle de acesso às
informações e manutenção de sistemas, controle de acesso e segurança
física.

OBJETIVO
Este Plano tem por objetivo estabelecer medidas a serem tomadas para
identificar e prevenir contingências que possam causar prejuízo para as
atividades da Versa.
Observou-se os eventos com maior possibilidade de ocorrência,
buscando mitigar os riscos nos pontos de vulnerabilidade da sua
estrutura de tecnologia.
Analisou-se a estrutura das instalações físicas da Versa e procurou-se
reparar os principais pontos de vulnerabilidade de suas instalações e
equipamentos, evitando interrupções não programadas.
Desta forma, é possível conhecer e minimizar os prejuízos para a Versa,
seus clientes e Colaboradores.
Este Plano será revisado anualmente pelo Comitê Geral da Versa.
Todos os Colaboradores da Versa devem conhecer o presente Plano e suas
alterações.

CONTINGÊNCIA
A Versa se empenhará para manter o controle dos processos do Plano
atualizado, devido ao nível de criticidade para a continuidade da sua
atividade.
Para garantir a continuidade das atividades da Versa, é feito o backup
das informações digitais e dos sistemas existentes no escritório, através
dos seguintes processos:
a) Backup diário no Google Drive, através da nuvem;
b) Link de internet via fibra ótica que continua funcionando na
ausência de luz;
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c) Manutenção dos sistemas em funcionamento, apesar de falta de
energia temporária, através de equipamentos de no break
instalados para suprir o fornecimento de energia nos
equipamentos principais para a manutenção das comunicações
e atividades mínimas da Versa;
d) Manutenção de meios remotos seguros para o trabalho de seus
Colaboradores.
Após o evento, o Comitê Geral deverá avaliar os prejuízos decorrentes da
ocorrência e propor melhorias e investimentos para a redução dos
riscos.

TESTES DE CONTINGÊNCIA
Os testes de contingência serão realizados anualmente, com
periodicidade de 12 meses, de modo a permitir que a Versa esteja
preparada para a continuação de suas atividades.
Os testes serão os seguintes:
a) Testes dos no breaks, verificando o status de funcionamento e
do tempo de suporte das baterias com carga.
b) Acesso aos sistemas e aos e-mails remotamente, dos notebooks
de contingência;
c) Acesso aos dados armazenados na nuvem;
d) Outros necessários à continuidade das atividades;
O resultado de cada teste será registrado no documento de Teste de
Contingência.

VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO
Este Plano será revisado anualmente, e sua alteração acontecerá caso
seja constatada necessidade de atualização do seu conteúdo. Poderá,
ainda, ser alterado a qualquer tempo em razão de circunstâncias que
demandem tal providência.
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