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1 OBJETIVO 
 

 

1.1 Objetivo e Abrangência  
 

O propósito deste Plano de Continuidade de Negócios da Arazul Capital Asset 

Management Ltda. (“Arazul Capital” ou “Sociedade” e “Plano”, respectivamente), é 

permitir que a Sociedade recupere ou mantenha suas atividades em caso de uma 

interrupção das operações normais de negócios. O Plano, adicionalmente, visa 

estabelecer princípios, regras, comportamentos e procedimentos que garantam a 

confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações produzidas 

internamente ou que circulem pela Arazul Capital. 

O Plano é adotado para eliminar todo e qualquer risco operacional relacionado à sua 

atividade, de modo a mitigar a ocorrência de eventos que possam causar a interrupção 

de suas atividades. 

 

2 PRINCÍPIOS GERAIS DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS  
 

A Arazul Capital utiliza tecnologia de última geração, com previsão de alternativas para 

cobertura em casos de falhas ou interrupções nas transações e consultas de dados, 

seja por pane de energia ou mesmo impossibilidade física, seja decorrente de incêndio, 

roubo e outros motivos. 
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A Arazul Capital está sediada no Edifício International Plaza II, dotado de alta 

tecnologia e que conta com avançados equipamentos de segurança, incêndio, 

telefonia e intercomunicação possuindo ainda sistema de cogeração de energia, além 

de geradores de emergência e demais itens necessários ao perfeito desenvolvimento 

de suas atividades.  

A Arazul Capital possui um sistema de contingência de acesso à internet. Os arquivos são 

gravados real time via One Drive da Microsoft e o backup no Azure da Microsoft, gravados 

em nuvem. Em caso de evento que impossibilite a entrada no prédio, o responsável pela 

T&I enviará a todos os colaboradores, link de acesso aos seus respectivos arquivos. A 

contingência será feita em local de melhor acesso ao colaborador, até o restabelecimento 

de uso das instalações da Arazul Capital. 

O servidor está instalado em sala com controle de acesso por senha, sendo equipado 

com no-break, sistema de refrigeração por aparelho exclusivo para tal função, 

garantindo desempenho, capacidade, disponibilidade e redundância a falha que 

garante a continuidade dos negócios da Arazul Capital. Adicionalmente, o servidor é 

protegido por sistema de antivírus periodicamente atualizado. 

Todos os dados possuem back-up. Uma cópia de segurança das informações é 

realizada de forma online, em tempo real, em servidor espelho. Além disso, é realizado 

o backup em nuvem (Cloud), diariamente. São realizados testes frequentes (semestrais 

e/ou anuais) para garantir o funcionamento dos sistemas em caso de ocorrência de 

alguma falha, que seja necessária a utilização da recuperação da base de dados. Além 

disso, todas as ligações são gravadas e guardadas por 3 (três) anos. 

A Diretoria da Arazul Capital possui lista com os nomes e telefones dos fornecedores 

de sistemas para solucionarem os problemas no menor tempo possível em caso de 

necessidade.  
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A Arazul Capital possui alternativas de comunicação caso ocorra algum problema de 

telefonia e internet. Neste sentido, existem 2 (dois) provedores de internet e telefonia, 

sendo um principal e outro substituto, de modo que caso ocorra alguma falha no 

primeiro, o segundo é automaticamente acionado, mantendo assim ativo o sistema de 

comunicação da Sociedade, ou em última instância fazer uso de telefones de celulares. 

 

3 COORDENAÇÃO DO PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS  
 

A coordenação direta das atividades relacionadas a este Plano será uma atribuição do 

Diretor de Compliance (“Coordenador”).  

São obrigações do Coordenador: 

i. acompanhar as políticas descritas neste Plano; 

 

ii. levar quaisquer pedidos de autorização, orientação ou esclarecimento ou 

casos de ocorrência, suspeita ou indício de prática que não esteja de acordo 

com as disposições deste Plano e das demais normas aplicáveis à atividade 

da Arazul Capital para apreciação dos seus Diretores; 

 

iii. atender prontamente todos os colaboradores; 

 

iv. identificar possíveis condutas contrárias a este Plano. 

 
v. Ministrar treinamentos de acordo com a Política de Treinamento e 

Desenvolvimento. 
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Todo e qualquer colaborador da Sociedade que souber de informações ou situações 

em andamento, que possam afetar os interesses da empresa, gerar conflitos ou, ainda, 

se revelarem contrárias aos termos previstos neste Plano, deverá informar o 

Coordenador ou algum dos Diretores, para que sejam tomadas as providências 

cabíveis. São atribuições dos Diretores relacionadas a este Plano: 

 

i. definir os princípios éticos a serem observados por todos os colaboradores, 

constantes deste Plano ou de outros documentos que vierem a ser 

produzidos para este fim, elaborando sua revisão periódica; 

 

ii. apreciar todos os casos que cheguem ao seu conhecimento sobre o 

descumprimento dos preceitos deste Plano e também apreciar e analisar 

situações não previstas; 

 

iii. garantir o sigilo de eventuais denunciantes de delitos ou infrações, mesmo 

quando estes não solicitarem, exceto nos casos de necessidade de 

testemunho judicial; 

 

iv. solicitar sempre que necessário, para a análise de suas questões, o apoio 

da auditoria interna ou externa ou outros assessores profissionais; 

 



 

 

 

PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS  

 

Data da Emissão: 
10/03/2018 

Número:                     
PG 01.11 

Revisão:                          
Nº 02                                             

Emissor:                                                                                                  
Gestão / Compliance  

Data de Revisão: 
05/11/2018 

 
       

7 
Estas informações são confidenciais e de propriedade da Arazul Capital Asset, não podendo ser transmitidas ou disponibilizadas 
para outras pessoas ou empresas que não façam parte do grupo, em qualquer meio ou formato sem autorização escrita outorgada 
pela área de Compliance e Gente &. Gestão. 
 

v. tratar todos os assuntos que chegue ao seu conhecimento dentro do mais 

absoluto sigilo e preservando os interesses e a imagem institucional e 

corporativa da Sociedade, como também dos colaboradores envolvidos; e 

 

vi. definir e aplicar eventuais sanções aos colaboradores. 

 
Caso seja necessário o acionamento do plano de continuidade de negócios, cabe ao 

Coordenador proceder com a comunicação aos colaboradores de acordo com a árvore 

de contatos abaixo e solicitar a presença em um ponto de encontro pré-determinado. 

Árvore de Contatos 

 

Ponto de encontro pré-determinado no material de controle de processos. 

4 TREINAMENTO 
 

Diretor de Risco e 
Compliance

Diretor de Gestão Equipe de Gestão

Equipe de Risco e 
Compliance

Diretor 
Financeiro e Back 

Office

Equipe de 
Finanças e Back 

Office
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O treinamento dos colaboradores no Plano de Continuidade de Negócios está contemplado na 
Política de Treinamento e Desenvolvimento. 

 


