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1 OBJETIVO 

 
Esta Política tem como objetivo definir diretrizes que norteiam a Gestão de Continuidade dos 
Negócios da Entidade e as responsabilidades dos envolvidos no processo, visando assegurar a 
continuidade de suas atividades críticas na ocorrência de eventos que impossibilitem a utilização, 
parcial ou total, de sua infraestrutura operacional, de recursos de Tecnologia da Informação e 
Comunicações, fazendo cumprir a missão, visão e os valores do SERPROS. 

2  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

− Guia de Boas Práticas para Planos de Continuidade de Negócios da ABRAPP. 

3 ABRANGÊNCIA 

Esta Política é aplicável a todas as áreas e órgãos do SERPROS Fundo Multipatrocinado. 

4 GLOSSÁRIO (Termos e SIGLAS) 

 

4.1 PCN: Plano de Continuidade de Negócios. 

4.2 Crise: é quando a emergência evolui de modo que as suas consequências possam 
representar um efeito consideravelmente negativo a imagem, operação, reputação e finanças da 
companhia e na continuidade do negócio. 

4.3 MTPD: Most Tolerable Period of Disruption, em português Tempo Máximo de Interrupção 
Tolerável, trata-se do período que um processo pode ficar interrompido em estado de Continuidade 
/ Contingência. 

 
 

5 DEVERES E RESPONSABILIDADES (Papéis) 

5.1 Conselho Deliberativo:  

 Deve estabelecer as diretrizes para a gestão da continuidade do negócio e participar na 
ocorrência de contingências significativas ou cenários em que seja necessária tomada de decisões 
estratégicas para a organização ou segmento de negócios. 

5.2 Diretoria Executiva:  

 Deve garantir a execução do Plano de Continuidade e subsidiar o processo de decisão 
associado aos negócios da Entidade. 

5.3 Gerentes:  

 Devem definir processos críticos e recursos necessários, bem como, a sistemática para a 
continuidade do negócio, assegurando os recursos e atualizações necessárias para operação do 
PCN.  

 
 
 
 



 

 

 Política do Plano de Continuidade de Negócios 

SERPROS-GEGOV-002- Versão 0 - Página 4 de 5 

 

Cópia Não Controlada quando impressa, verifique na Intranet a última versão 

Documento integrante do Sistema de Gestão do SERPROS, não podendo ser cedido ou copiado sem autorização da entidade. 
SERPROS-GEGOV-002_V0 

5.4 Empregados:  

 Devem executar o Plano de Continuidade do Negócio, voltadas para apoio administrativo e 
à infraestrutura física e de tecnologia: alimentação, transporte, acesso às instalações, retorno do 
funcionamento do site etc., conforme designação do PCN. 

 

5.5 Comitê de Continuidade de Negócios:  

 Estruturar e coordenar o programa de Gestão de Continuidade de Negócios, até o Plano 
estar apto a sua implementação; 

 Acionar e coordenar a execução do Plano de Continuidade de Negócios; 

 Centralizar as informações e manter o público interno informado. 

 O Comitê de Continuidade de Negócios deve ser composto no mínimo pelos gestores ou 
substitutos designados das seguintes Gerências: 

− Governança Corporativa - GEGOV 

− Controles Internos - GECON 

− Administrativa - GERAD 

− Benefícios e Atuarial - GEBEN 

− Tecnologia da Informação - GETEC 

 

5.6 Comitê de crise:  

 Sistematizar o tratamento de crises no segmento de continuidade de negócios, gerindo os 
cenários de crise e contingência, suportando o processo de decisão até a restituição da normalidade 
operacional da Entidade; 

 O comitê de crise será acionado quando o MTPD, ou seja, Tempo Máximo de Interrupção 
Tolerável, definido no PCN for ultrapassado. 

  

6 DIRETRIZES 

6.1 Identificar os processos críticos e mapear de acordo com a sua complexidade e risco, 
visando se antecipar às situações de crise na Entidade. Todo o processo deve considerar a 
avaliação de impacto financeiro, Operacional, Legal e de Imagem da Entidade.  

6.2 Elaborar e executar o Plano de Continuidade de Negócio de acordo com o limite 
orçamentário. Este orçamento deve ser acompanhado e distribuído conforme as prioridades 
identificadas na elaboração do PCN, atentando que esses custos devem ser comparados ao custo 
que a entidade incorreria na contingência. 

6.3 Capacitar pessoas continuamente visando garantir a sustentabilidade dos processos, 
minimizando falhas humanas que possam ocasionar em interrupção de processos imprescindíveis 
ao negócio.   

6.4 Acompanhar continuamente o processo de elaboração, execução e manutenção do Plano 
de Continuidade de Negócios, apresentando indicadores de risco e evolução do processo. 

6.5 Garantir uma infraestrutura de recursos tecnológicos e humano para garantir a continuidade 
do negócio, evitando custos adicionas para a Entidade.  
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7 VIOLAÇÕES E PENALIDADES (SANÇÕES) 

 
Não se aplica. 

 

8 VALIDADE 

 

É recomendável que esta política seja atualizada ou revisada a cada três anos, ou quando 

necessário. 

9 APROVAÇÃO 

 
Esta Política foi aprovada na Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo em 02/08/2019, através 

da DL 13/19, e vigora a partir da assinatura da deliberação. 


