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OBJETIVOS 

 

Estabelecer as diretrizes e as responsabilidades a serem observadas no 
Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios da FAPA, de forma a 
minimizar os impactos financeiros, operacionais, legais e regulatórios 
decorrentes de indisponibilidades dos recursos  humanos, materiais e 
tecnológicos  essenciais para o funcionamento de suas operações. 

 

ABRANGÊNCIA 

 

Esta Política aplica-se a todos os funcionários, estagiários, diretores e membros 
dos conselhos e comitês.  

REFERÊNCIA 

 

• Guia de Boas Práticas para Planos de Continuidade Negócios - ABRAPP; 
• Manuais de procedimentos - FAPA. 

 



 

 

 

CONCEITOS 

 

• Gestão de Continuidade de Negócios: processo de gestão abrangente 
responsável por oferecer uma estrutura que permita à Entidade 
desenvolver resiliência organizacional e capacidade de resposta a 
eventos inesperados, salvaguardando os interesses das partes 
interessadas, a reputação e a marca da organização;  

• Objetivos de recuperação: requisitos para a recuperação de um 
processo ou função crítica, que dependem do impacto causado pela 
interrupção; e 

• Planos de Continuidade de Negócios: conjunto de documentos 
estruturados que relacionam as atividades necessárias para a 
recuperação de um processo crítico, redução dos impactos causados 
por uma interrupção e o adequado nível de comunicação a ser exercido 
durante o processo de recuperação. 

 

DIRETRIZES 

 

O Plano de Continuidade de Negócios da FAPA deve prever mecanismos que 
permitam:  

• Identificar as ameaças internas e externas que possam comprometer a 
continuidade das operações da Entidade;  

• Identificar os possíveis impactos à operação decorrentes da 
concretização de tais ameaças;  



 

 

 

• Identificar os requisitos para a continuidade dos negócios, incluindo os 
legais e os regulatórios; 

• Estabelecer papéis e responsabilidades das partes internas e externas à 
Entidade;  

• Desenvolver estrutura de gerenciamento e resposta a crises, suportada 
por níveis adequados de autoridade e competência, que assegurem a 
comunicação efetiva às partes interessadas; e 

• Desenvolver processos e mecanismos que viabilizem a recuperação das 
atividades em caso de interrupção.  

 

Processos críticos, implicações da não execução e ações para 
regularização 

• Ausência de colaborador (24 horas) 

Na ausência de colaborador por um período de até 24 horas, a Diretoria 
designará outro colaborador para o desempenho das funções utilizando-se dos 
manuais de procedimentos salvos em Servidor:\Manual Procedimentos, 
evitando a não execução das atividades. 

• Acesso ao sistema (24 horas) 

Na impossibilidade de acesso ao sistema SoftPrevi, a fim de evitar atrasos nas 
atualizações e no pagamento de benefícios e empréstimos, o usuário deve 
entrar em contato com o colaborador da área de Tecnologia da Informação (TI) 
para normalização de acesso. 

  



 

 

 

• Ausência de energia (24 horas) 

A área de Tecnologia da Informação (TI) deverá verificar a previsão para a 
normalização. Na impossibilidade de retomada das atividades, o colaborador 
da área de TI deve recolher o HD de backup diário e encaminhá-lo a Hialinx 
Tecnologia da Informação para realizar o acesso ao sistema e base de dados 
da entidade a fim de evitar o atraso no pagamento de benefícios e 
empréstimos, bem como a não atualização do sistema. 

• Impossibilidade permanente de acesso às dependências da FAPA  

Para evitar o atraso no envio da folha de benefícios para o financeiro, no 
pagamento de benefícios e empréstimos e na atualização do sistema, a área 
de Tecnologia da Informação (TI) deve solicitar o acesso ao sistema junto 
Hialinx Tecnologia da Informação.  

Para tanto, um dos Diretores deverá solicitar a Iron Mountain, a 
disponibilização do último HD para operação em servidor externo. 

• Impossibilidade temporária de acesso às dependências da FAPA  

Para evitar o atraso no pagamento de fornecedores, a área financeira deverá 
solicitar a Diretoria acesso a um computador externo com suporte a internet; 

Para evitar o atraso na emissão dos relatórios contábil e bancário e no 
pagamento de empréstimos, a área de Tecnologia da Informação (TI) deve 
solicitar o acesso ao sistema na Hialinx Tecnologia da Informação. 

• Servidor principal inoperante 

A área de Tecnologia da Informação (TI) deverá verificara causa, gravidade e 
previsão para regularização. Na impossibilidade de regularização, a área de TI 



 

 

 

deve solicitar o acesso ao sistema junto à Hialinx Tecnologia da Informação 
para a configuração do servidor de backup, a fim de evitar o atraso no 
pagamento de benefícios e empréstimos, emissão dos relatórios contábil e 
bancário bem como a não a atualização do sistema. 

A empresa Hialinx Tecnologia da Informação monitora diariamente o servidor 
e emite relatórios mensais contendo informações a despeito do uso de 
Hardware e tempo de atividade.  

Na ausência do colaborador da área de Tecnologia da Informação (TI), a 
Diretoria Executiva designará outro colaborador. 

 

AÇÕES PREVENTIVAS 

• Cofre corta-fogo 

Para a guarda dos documentos físicos originais, confidenciais (escritura de 
imóveis, contratos com a Patrocinadora, cópias de notas promissórias), bem 
como recursos do fundo fixo, talões de cheques e cópia do HD de backup 
referente a 5 anos, a entidade possui um cofre corta-fogo. 

O acesso ao cofre é restrito ao colaborador da área administrativo/financeira e 
Diretoria Executiva. 

 

• Backup e armazenamento de Backup em ambiente externo 

O backup é feito diariamente em HD externo e ao final do mês é encaminhado 
para armazenamento na empresa Iron Mountain (empresa terceirizada da 



 

 

 

Hialinx Tecnologia da Informação) e uma cópia fica armazenada no cofre corta-
fogo da entidade. 
Para a recuperação de arquivos a solicitação deverá ser feita ao colaborador da 
área de TI e autorizada pela Diretoria Executiva. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

CONSELHO DELIBERATIVO  

• Aprovar o plano de continuidade de negócios da Entidade, observando 
os papéis e responsabilidades definidos nessa Política.  

• Acompanhar o andamento dos principais projetos e iniciativas 
relacionados à Continuidade de Negócios;  

• Avaliar sugestões de ajustes, aprimoramentos e modificações nos 
processos, no caso das Políticas de Continuidade de Negócios, também 
aprová-las; 

 

DIRETORIA EXECUTIVA  

• Propor o planejamento e a alocação de recursos financeiros, humanos e 
de tecnologia, no que tange à Continuidade de Negócios; 

• Submeter a aprovação do Conselho de Deliberativo a Política de 
Continuidade de Negócios e suas revisões; 

• Implementar e gerir a atual Política. 
 



 

 

 

 

CONSELHO FISCAL 

• Realizar o acompanhamento dos processos relacionados ao Plano de 
Continuidade de Negócios. 

 

ÁREA DE CONTROLES INTERNOS 

• Propor projetos e iniciativas para o aperfeiçoamento da Gestão de 
Continuidade de Negócios da Entidade, buscando alinhamento às boas 
práticas existentes.  

• Realizar a análise de impacto nos negócios dos processos sob sua 
responsabilidade; 

• Zelar pelo cumprimento do Plano de Continuidade de Negócios e, 
propor sua revisão sempre que necessário; e  

• Realizar a revisão pós-incidente para verificação de normalização dos 
processos com geração de registro do mesmo. 

DEMAIS COLABORADORES DA ENTIDADE  

• Cumprir o disposto nos documentos do Plano de Continuidade de 
Negócios;  

• Buscar orientação junto à área de Área de Controles Internos em caso 
de dúvidas relacionadas à aplicação da Política de Continuidade de 
Negócios. 

  



 

 

 

TERCEIRIZADOS 

 

• Hialinx Tecnologia da Informação 

Responsável: Maurício Leal 

Contato: (41) 3342-2820 

• Actuary  Soluções para Prev. com Tecnologia Inteligente 

Responsável: Rodrigo Traleski 

Contato: (41) 3329-0008 

• Iron Mountain  

Responsável: Maurício Leal 

Contato: (41) 3342-2820 

 

INFORMAÇÕES DE CONTROLE  

  

Esta Política entra em vigor mediante aprovação pelo Conselho Deliberativo, realizada 
durante reunião extraordinária registrada na Ata 08 RE/CD/2021 em 16 de setembro de 
2021, e terá prazo de validade indeterminado, sendo revista sempre que necessário. 


