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1. Introdução 

 

O Plano de Contingência, Continuidade de Negócios e Recuperação de Desastres do DGF 

Investimentos Gestão de Fundos Ltda. (“DGF”), tem por escopo estabelecer as medidas a 

serem tomadas para identificar e prevenir as possíveis contingências que poderão trazer 

um impacto negativo considerável sobre a condução das atividades do DGF. Dentre estas 

contingências se incluem, por exemplo, crises econômicas, falhas operacionais e/ou 

desastres naturais. 

 

2. Objetivo 

 

O objetivo do presente Plano é definir os procedimentos a serem seguidos na presença de 

situação de contingência, de modo a permitir que as atividades do DGF não fiquem 

prejudicadas e não haja risco de descontinuidade operacional em situações de falta ou 

dificuldade de acesso às instalações de seu escritório sede. 

 

Desse modo, o presente documento informa, organiza, orienta, treina, facilita, agiliza, e 

uniformiza as ações a serem desenvolvidas pelo DGF em situações que poderiam causar a 

descontinuidade de suas atividades. 

 

3. Disseminação do Plano 

 

Para redução e controle de eventuais perdas com contingências, todos os Colaboradores do 

DGF deverão conhecer os procedimentos de backup e salvaguarda de informações 

(confidenciais ou não) relacionados as suas atividades, plano de evacuação das instalações 

físicas e melhores práticas de saúde e segurança no ambiente de trabalho. 

 

4. Segurança quanto ao risco de perda de informações 

 

O DGF possui um servidor físico “topo de linha” e muito robusto, onde todos os dados da 

empresa são protegidos através de usuários de domínio e senhas, com permissões e com 

rotinas sistemáticas de backup. Os dados são armazenados em dois discos de elevadíssima 

capacidade de armazenamento de dados. 

 

Todos os equipamentos estão protegidos com Antivírus de provedor certificado 

mundialmente de forma continuada.  

 

Para manter as informações sempre disponíveis e seguras é realizado um backup do 

servidor continuamente por ferramenta especializada a cada 10 minutos. Versionamento é 

contínuo e é possível restaurar backups temporais específicos pela aba “Restore” na 

aplicação. O backup é feito em duas localidades: Backup primário em disco local 

estruturado pelo fornecedor do Software e Backup secundário na nuvem do fornecedor do 

serviço. 

 

O backup é estruturado pela aplicação e é protegido contra ransomwares. Ferramenta 

envia relatórios independentes para cada redundância (backup) por e-mail em caso de 

falha nos backups. Em caso de catástrofe ou perda de arquivos deve-se acessar aplicação 
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(servidor) ou via site do fornecedor. Na aplicação é possível acessar de qualquer localidade 

e facilmente acessar a aba “Restore”; escolher o destino, de preferência Local; selecionar as 

pastas que deseja restaurar e a data da restauração e clicando em “Restore”, pronto, em 

até uma hora os arquivos serão restaurados. 

 

Tal procedimento pode ser feito de qualquer localidade com acesso a rede mundial de 

computadores. Assim, em situações de contingência, que possam causar perda, 

impedimento ou dificuldade de acesso às informações, armazenadas nos computadores ou 

servidor do DGF, etc., as operações podem continuar normalmente. 

 

5.  Política e procedimentos de segurança 

 

O CPD da empresa possui acesso restrito e está isolado das demais áreas comuns do 

escritório. O servidor está localizado em um Rack com circuito elétrico exclusivo e possui 

contingenciamento de um nobreak.  

 

Os equipamentos utilizados pelo DGF são instalados em locais adequados, protegidos de 

raios solares, altas temperaturas e de incidência de poeira. 

 

Em situações de contingência, o DGF escolherá, dentre os meios de comunicação 

disponíveis (telefone, e-mail, internet, fac-símile, correios), aquele mais rápido e eficiente 

para se comunicar com seus clientes e colaboradores.  

 

6. Considerações Finais 

 

O DGF reconhece a importância do Plano de Contingência, Continuidade de Negócios e 

Recuperação de Desastres, e se compromete a cumprir os procedimentos aqui previstos, 

encarregando-se pelo treinamento dos colaboradores do DGF, para que estes saibam como 

proceder na eventualidade de situações de contingência. Além disso, o DGF se compromete 

a disponibilizar este Plano a todos os seus colaboradores. 

 

7. Vigência e atualização 
  

Este plano será revisado periodicamente, e sua alteração acontecerá caso seja constatada 

necessidade de atualização do seu conteúdo. 

 


