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Título 1 – Apresentação 

1. O Manual de Instruções Gerais (MIG) – Gestão de Continuidade de Negócios tem 
por finalidade complementar a Política Institucional de Gestão de Continuidade de 
Negócios e estabelecer metodologias de gestão de continuidade de negócios 
para as entidades do Sicoob. 

2. Este manual é elaborado e será atualizado como proposta da área de Controles 
Internos do Sicoob Confederação. 

3. No corpo deste manual, apresentamos o Conselho de Administração e a Diretoria 
Executiva como órgãos de administração. Caso as cooperativas centrais e 
singulares não disponham dessa estrutura, as funções do Conselho de 
Administração corresponderão, conforme o caso, à Diretoria, e as funções da 
Diretoria Executiva corresponderão a outro órgão executivo eventualmente 
existente. 

4. A entidade do Sicoob com estatuto social aprovado de forma diferente do modelo 
sugerido no MIG – Regulação Institucional deverá aderir aos instrumentos de 
regulação na forma instruída no MIG – Normatização. 

5. As entidades do Sicoob deverão cumprir e fazer cumprir todas as instruções deste 
normativo que lhes são pertinentes. 

6. Os procedimentos internos das entidades são fontes complementares, 
prevalecendo, em caso de conflito as normas contidas neste manual. 

7. Em caso de conflito e/ou divergências entre as disposições estabelecidas neste 
manual e as estabelecidas pelos órgãos reguladores, prevalecerão às últimas. 

8. A reprodução parcial ou total desta obra somente será permitida às entidades do 
Sicoob, desde que em ambiente seguro e de acesso restrito aos empregados e 
dirigentes dessas entidades. 
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Título 2 – Gestão de continuidade de negócios 
Capítulo 1 – Considerações gerais 

1. Com o acirramento da competitividade, a gestão de continuidade de negócios 
passou a ser o diferencial da capacidade de permanecer no mercado de forma 
sustentável. 

2. A adequada gestão de riscos é considerada como diferencial competitivo capaz 
de reduzir custos e impactos negativos aos negócios. 

3. Dentre os tipos de risco catalogados no mercado, existe o de descontinuidade das 
atividades, o qual pode gerar perdas pela não realização de negócios e, caso 
ocorra de forma impactante, perdas financeiras, de associados/clientes ou de 
segmento de mercado poderá proporcionar necessidade de indenizações e afetar 
significativamente a imagem da entidade. 

4. O gerenciamento de continuidade de negócios é um processo de melhoria 
contínua que objetiva dar maturidade à entidade na identificação e avaliação dos 
riscos de descontinuidade.  

5. Os impactos financeiro, legal e de imagem e o custo para manter as atividades de 
maneira parcial ou total devem ser levantados pela entidade afetada, e o 
resultado, inclusive com as opções de alternativas, será encaminhado à Diretoria 
Executiva que, após analisar e aprovar a definição para o assunto deverá remeter 
o resultado ao Conselho de Administração.  

6. O gerenciamento de continuidade de negócios pode ser resumido nas seguintes 
etapas: 

a) planejamento: a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração 
decidirão o que fazer, após a identificação dos pontos que podem gerar 
descontinuidade, avaliação dos impactos (financeiro, legal e de imagem) e 
levantamento dos investimentos relacionados às alternativas levantadas; 

b) execução: o plano de trabalho, seja para implementar mecanismos 
alternativos de retomada das operações ou apenas para justificar a 
interrupção, deve especificar os procedimentos descritos formando os 
Planos de Continuidade de Negócios, as pessoas treinadas e os testes 
realizados; 

c) avaliação do processo: ao longo da realização dos testes e da execução do 
Plano de Contingência faz-se necessário  avaliar o que foi bem sucedido e o 
que falhou; 

d) novo planejamento: para aprimorar os pontos fracos identificados na alínea 
anterior, novas ações devem ser especificadas analisando-se: o que fazer, 
quem vai fazer e quando fazer; 
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Título 2 – Gestão de continuidade de negócios 
Capítulo 1 – Considerações gerais 

e) execução do novo planejamento: com novos treinamentos, testes e 
reavaliações, forma-se um processo que não terá fim, mas que será muito 
importante para uma percepção positiva dos associados/clientes em relação 
à entidade. 

7. Esse ciclo possibilita a manutenção e melhoria do processo, conforme 
demonstrado no diagrama a seguir: 

Melhoria contínua do Sistema de Gestão da Continuidade de Negócios

Partes 

Interessadas

Requisitos e 

expectativas de 

continuidade de 

negócios

Partes 

Interessadas

Continuidade de 

negócios 

gerenciadas

Estabelecer

Monitorar e 

analisar 

criticamente 

Manter e 

melhorar

Implementar e 

operar

 

 

 

 

 

 
Fonte: ABNT NBR 15999-1 

8. Às cooperativas centrais e singulares cabe identificar os riscos de 
descontinuidade de suas atividades, avaliar os riscos e decidir sobre a 
implementação de arranjos alternativos para garantir, mesmo que parcialmente, 
as operações. 

9. A interrupção de atendimento ao associado/cliente é fator de risco à imagem do 
Sicoob como um todo. Recomenda-se que os assuntos relacionados a esse 
evento, como interrupção do fornecimento de energia elétrica, do serviço de 
vigilante, de canais de comunicação com o CPD em Brasília, etc., sejam 
analisados pela Diretoria Executiva da entidade, mediante suporte técnico, com 
consequente deliberação acerca do assunto, exceto quando houver fato 
realmente significativo que justifique decisão contrária. 
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Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 2 – Processo de gestão 

1. A Gestão de continuidade dos negócios é um processo abrangente de gestão que 
identifica ameaças potenciais de descontinuidade das operações de negócios 
para uma organização e os possíveis impactos, caso essas ameaças se 
concretizem.  

2. Esse processo fornece estrutura para que se desenvolva resiliência 
organizacional, ou seja, a capacidade de resposta efetiva ao incidente gerador da 
paralisação das atividades, salvaguardando os interesses das partes 
interessadas, a reputação e a Marca Sicoob. 

3. O processo de gestão de continuidade de negócios se desenvolve com base nas 
seguintes atividades: 

a) identificação da possibilidade de paralisação das atividades; 

b) avaliação dos resultados e consequências (impactos potenciais) que possam 
atingir a entidade provenientes da paralisação das atividades; 

c) definição de uma estratégia de recuperação para a possibilidade da 
ocorrência do incidente; 

d) definição das implementações (definição de plano para as ações a serem 
providenciadas, com especificação clara de o que fazer, o responsável e 
prazo para execução) para gerenciamento de incidentes adversos que 
possam gerar interrupção de um processo ou atividade considerada crítica; 

e) continuidade planejada das operações (ativos, inclusive pessoas, sistemas e 
processos), considerados procedimentos para antes, durante e após a 
interrupção; 

f) a transição entre a contingência e o retorno à normalidade (saída do 
incidente);  

g) análise das ações e procedimentos que garantam a continuidade de 
negócios, em situação de contingência, observando o que funcionou e o que 
precisa ser aprimorado para evitar falhas futuras, providenciando as 
correções necessárias. 

 



 
 

Manual de Instruções Gerais (MIG) – Gestão de Continuidade de Negócios 

1ª edição em 29/2/2012 
Circular Sicoob Confederação 213 

Última atualização em: 14/12/2016 
Circular Sicoob Confederação 174 

7/49 

 

Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 3 – Responsabilidades 

1. As responsabilidades apresentadas neste capítulo objetivam gerar as condições 
adequadas para a efetiva implementação das diretrizes da Política Institucional de 
Gestão de Continuidade de Negócios no Sicoob. 

2. No Sicoob Confederação as responsabilidades são: 

Instância 
responsável 

Descrição das responsabilidades 

Conselho de 
Administração 

a) aprovar a Política Institucional de Gestão de Continuidade de Negócios e suas 
revisões; 

b) acompanhar o processo de implementação da estratégia de continuidade de 
negócios, em função dos riscos operacionais envolvidos; 

c) aprovar, por proposta da Diretoria Executiva, a estratégia de continuidade de 
negócios para os equipamentos e sistemas que possibilitam o processamento de 
operações nas entidades do Sicoob, bem como os orçamentos necessários para 
a efetiva implementação. 

Diretoria 
Executiva 

a) aprovar a metodologia de continuidade de negócios para o Sicoob; 

b) propor as estratégias de continuidade de negócios, aprovar os respectivos 
orçamentos e encaminhar as matérias para deliberação do Conselho de 
Administração, negociando, quando necessário, o rateio dos investimentos com 
as entidades do Sicoob;  

c) zelar para que a estratégia de continuidade de negócios sistêmica e os 
respectivos orçamentos sejam efetivamente cumpridos, bem como manter o 
Conselho de Administração periodicamente informado do cumprimento das 
estratégias e dos orçamentos; 

d) sempre que possível, ouvidas as cooperativas centrais, providenciar a 
implementação de gestão centralizada de serviços que podem propiciar 
descontinuidade de atividades nas cooperativas singulares; 

e) providenciar para que a entidade participe do programa sistêmico de treinamento, 
objetivando a capacitação dos empregados envolvidos na gestão de continuidade 
de negócios, bem como orientá-los sobre os conceitos e as metodologias 
aplicáveis. 

Diretoria de 
Tecnologia da 

Informação 

a) considerar, nas definições de estratégia de contingência, a necessidade dos 
gestores de negócio das entidades do Sicoob;  

b) propor à Diretoria Executiva do Sicoob Confederação a estratégia de 
continuidade de negócios para os equipamentos e sistemas que possibilitam o 
processamento de operações nas entidades do Sicoob, bem como os 
orçamentos necessários para a efetiva implementação, especificando, de forma 
clara e concisa para que haja o entendimento pelas pessoas que não são 
especialistas em tecnologia da informação:  

b.1) os ativos (hardware e software) que suportam processos de negócios;  

b.2) arranjos de contingência existentes; 
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Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 3 – Responsabilidades 
 

Instância 
responsável 

Descrição das responsabilidades 

Diretoria de 
Tecnologia da 

Informação 

b.3) propor soluções futuras de TI;  

b.4) custo e prazo de implementação; 

c) implementar proposta de estratégia conforme descrito na alínea b, desde que  
aprovada pela Diretoria Executiva; 

d) fornecer, tempestivamente, todas as informações solicitadas à Área de Controles 
Internos, gestora do processo de Continuidade de Negócios. 

Áreas 
Operacionais 

a) identificar, avaliar e tratar, de acordo com a Política Institucional de Gestão de 
Continuidade de Negócios e com este manual, riscos de descontinuidade 
relacionados às suas atividades; 

b) atender às solicitações da Área de Controles Internos referentes à gestão de 
continuidade de negócios; 

c) no caso de incidente que gere paralisação, mesmo que momentânea, dos 
processos que dão suporte aos produtos e serviços fundamentais, informar à 
Área de Controles Internos, responsável pela gestão de continuidade de 
negócios: 

c.1) a sua ocorrência; 

c.2) a causa geradora do incidente; 

c.3) as soluções empreendidas e os consequentes resultados; 

c.4) a necessidade de adequação de sistemas, processos e/ou pessoas e os 
respectivos planos de ação para a efetiva implementação. 

d) se ofertados produtos e/ou serviços, identificar os riscos que podem paralisar as 
atividades, avaliando a possibilidade de perda potencial e, em uma análise de 
custo e benefício, empreender as ações necessárias à implementação de 
procedimentos (planos) específicos para continuidade dos negócios, alinhando 
as ações de Continuidade de Negócios aos riscos operacionais identificados e 
avaliados na metodologia de Gerenciamento de Risco Operacional; 

e) elaborar e manter os planos de continuidade de negócios atualizados, de forma 
que sejam efetivos; 

f) garantir, quando aplicável, que estejam definidos, em contrato, acordos de nível 
de serviços que garantam o alinhamento das prestações de serviços de terceiros 
com as estratégias de continuidade de negócios das suas áreas; 

g) manter os empregados e prestadores de serviços, que participam dos Planos de 
Continuidade de Negócios, devidamente treinados, garantindo, assim, a 
efetividade das atividades, de acordo com os níveis previamente estabelecidos; 

h) estabelecer cronograma anual de testes dos planos, formalizando os resultados, 
com apontamento do que deu certo e das necessidades de aprimoramento, com 
o consequente plano de ação, especificando responsáveis pela execução e 
prazo;  
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Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 3 – Responsabilidades 
 

Instância 
responsável 

Descrição das responsabilidades 

 

i) comunicar, imediatamente, à Área de Controles Internos qualquer alteração no 
cenário de negócio da área que requeira manutenção nos planos definidos para 
continuidade dos processos de negócio; 

j) treinar os empregados objetivando à capacitação dos profissionais envolvidos na 
gestão de continuidade de negócios, bem como orientar sobre os conceitos e as 
metodologias aplicáveis. 

Área de 
Controles 

Internos do 
Sicoob 

Confederação 

a) revisar este manual, pelo menos, uma vez ao ano; 

b) prover às entidades do Sicoob Confederação metodologia que garanta a 
implementação da Política Institucional de Gestão de Continuidade de Negócios.  

c) coordenar e orientar, sem detrimento das responsabilidades inerentes aos 
gestores de Tecnologia da Informação e das áreas de negócio, a implementação 
da estrutura de gerenciamento de continuidade de negócios nas entidades do 
Sicoob; 

d) comunicar, periodicamente, ao Conselho de Administração e à Diretoria 
Executiva do Sicoob Confederação o andamento da Gestão de Continuidade de 
Negócios e das necessidades de aprimoramentos identificadas;  

e) coordenar processo em que os gestores do Sicoob Confederação identifiquem e 
avaliem riscos de descontinuidade e, fica a critério da Diretoria Executiva, 
baseados na relação entre o benefício da manutenção das atividades e os custos 
financeiros e não financeiros provenientes da interrupção das atividades, adotar 
procedimentos adequados para minimização e mitigação dos riscos de 
descontinuidade; 

f) estabelecer orientações sistêmicas às entidades do Sicoob na adoção de 
procedimentos de minimização e mitigação, quando da identificação de riscos de 
descontinuidade; 

g) solicitar das áreas contempladas por planos de contingência no Sicoob 
Confederação, cronograma de testes dos Planos de Continuidade de Negócios; 

h) acompanhar e garantir, no Sicoob Confederação a realização de testes dos 
Planos de Continuidade de Negócios, podendo, para isso, convocar para o dia e 
horário necessário os empregados indispensáveis à execução;  

i) solicitar, caso necessário, testes adicionais fora das datas agendadas, podendo, 
para isso, requisitar aos respectivos superiores a presença de empregados em 
dias e horas previamente estabelecidos;  

j) verificar se os responsáveis pelos Planos de Continuidade de Negócios, no 
Sicoob Confederação, estão mantendo os executores dos respectivos planos 
devidamente treinados, de forma a garantir a sua efetividade;  

k) interagir com a área de desenvolvimento de produtos e serviços, no Sicoob 
Confederação, e fornecer as informações e metodologias necessárias para que 
as diretrizes de Gestão de Continuidade de Negócios sejam incorporadas aos 
novos produtos e serviços; 
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Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 3 – Responsabilidades 
 

Instância 
responsável 

Descrição das responsabilidades 

 

l) garantir a execução dos testes; 

m) sempre que houver evento que gere a indisponibilidade, mesmo que parcial, de 
produto ou serviço, inclusive de Tecnologia da Informação, no Sicoob 
Confederação, consolidar as informações recebidas dos gestores envolvidos e 
registrar em relatório específico (com remessa às respectivas diretorias): 

m.1) a descrição do incidente; 

m.2) a causa da paralisação; 

m.3) os aprimoramentos implementados ou a serem implementados, com os 
respectivos prazos, que objetivam minimizar novas ocorrências do gênero. 

 

Área de 
Soluções 

Educacionais 

    

Coordenar o programa sistêmico de treinamento, objetivando a capacitação dos 
empregados das entidades do Sicoob envolvidos na gestão de continuidade de 
negócios. 

Área de 
Comunicação e 

Marketing 

a) coordenar campanhas de comunicação relacionadas à gestão de continuidade 
de negócios, quando necessário; 

b) orientar as cooperativas centrais sobre como proceder na divulgação das ações 
em andamento para o enfrentamento da situação de crise, conforme 
orientações contidas no MIG - Comunicação Sistêmica. 

Área de 
Auditoria ou 
entidade de 

auditoria 
cooperativa 
conforme 

prevista em 
regulamentação 

Auditar o processo de gerenciamento de continuidade de negócios nas cooperativas 
centrais, no Bancoob e controladas e no Sicoob Confederação. 
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Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 3 – Responsabilidades 
 

Superinten-
dências e 
áreas que 

disponibilizam 
produtos e 

serviços aos 
associados e 

clientes 

a) fazer a identificação de riscos que possam paralisar as atividades, avaliando a 
possibilidade de perda potencial e, em uma análise de custo e benefício, 
empreender ações necessárias à implementação de procedimentos (planos) 
específicos, tomando o cuidado de alinhar as ações de continuidade de negócios 
aos riscos operacionais identificados e avaliados no Manual de Instruções Gerais 
(MIG) - Risco Operacional;  

b) manter os Planos de Continuidade de Negócios atualizados, de forma que sejam 
efetivos;  

c) os planos de continuidade de negócios e as alterações deverão ser submetidos à 
aprovação das respectivas Diretorias Executivas e ao gestor da área; 

d) garantir, quando aplicável, que estejam definidos em contrato, acordos de nível 
de serviços que garantam o alinhamento das prestações de serviços de terceiros 
com as estratégias de continuidade de negócios das suas áreas; 

e) manter os empregados e prestadores de serviços, que participam dos Planos de 
Continuidade de Negócios devidamente treinados, garantindo, assim, a 
efetividade das atividades, de acordo com os níveis previamente estabelecidos; 

f) propor a Diretoria Executiva e executar cronograma de testes dos planos, no 
mínimo anualmente, cumprindo a realização dos testes e formalizando o 
resultado; 

g) encaminhar o cronograma de testes dos planos a Área de Controles Internos 
tempestivamente; 

h) adotar as medidas necessárias para que as atividades relacionadas aos produtos 
e serviços, mantidas em áreas de retaguarda (backoffice), sejam analisadas com 
base no custo e benefício, e, se conveniente, seja implementado plano específico 
que mantenha a atividade no nível desejado; 

i) comunicar imediatamente à Área de Controles Internos qualquer alteração no 
cenário de negócio que requeira manutenção nos planos definidos para 
continuidade dos processos de negócio; 

j) no caso de incidente causador de paralisação, mesmo que momentânea, dos 
processos que dão suporte aos produtos e serviços críticos, informar à  Área de 
Controles Internos, responsável pela gestão de continuidade de negócios: 

i.1) a sua ocorrência; 

i.2) a causa geradora do incidente; 

i.3) as soluções empreendidas e os consequentes resultados; 

i.4) a necessidade de adequação de sistemas, processos e/ou pessoas e os 
respectivos planos de ação para a efetiva implementação desses planos 
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Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 3 – Responsabilidades 

3. No Bancoob e empresa controladas as responsabilidades são: 

Instância 
responsável 

Descrição das responsabilidades 

Gerência de 
Controles 

Internos do 
Bancoob 

a) encaminhar sugestões de revisão deste manual, a Área de Controles Internos do 
Sicoob Confederação; 

b) coordenar e orientar, sem detrimento das responsabilidades inerentes aos 
gestores das áreas de negócio, a implementação da estrutura de gerenciamento 
de continuidade de negócios no Bancoob e empresas controladas; 

c) comunicar, periodicamente, ao Conselho de Administração e à Diretoria 
Executiva do Bancoob sobre o andamento da Gestão de Continuidade de 
Negócios e das necessidades de aprimoramentos identificadas;  

d) coordenar processo em que os gestores do Bancoob e empresas controladas  
identifiquem e avaliem riscos sistêmicos de descontinuidade, ficando a critério 
das respectivas Diretorias Executivas, com base na relação entre o benefício da 
manutenção das atividades e os custos financeiros e não financeiros 
provenientes da interrupção das atividades, adotar procedimentos adequados 
para minimização e mitigação dos riscos de descontinuidade; 

e) solicitar às áreas contempladas por planos de contingência do  Bancoob e 
empresas controladas cronograma de testes dos planos de continuidade de 
negócios; 

f) acompanhar e garantir, no Bancoob e empresas controladas, a realização de 
testes dos planos de continuidade de negócios, podendo convocar  empregados 
indispensáveis à execução para o dia e horário estabelecidos; 

g) solicitar, caso necessário, testes adicionais fora das datas agendadas, podendo 
requisitar aos superiores a presença de funcionários em dia e hora estabelecidos;  

h) verificar se os responsáveis pelos planos de continuidade de negócios no 
Bancoob e respectivas controladas estão mantendo os executores dos planos 
devidamente treinados, de forma a garantir a efetividade; 

i) interagir com a Área de Controles Internos do Sicoob Confederação e fornecer 
informações e metodologias necessárias para que as diretrizes de gestão de 
continuidade de negócios sejam mantidas atualizadas; 

j) garantir a execução dos testes; 

k) consolidar as informações recebidas dos gestores envolvidos sempre que houver 
evento que gere a indisponibilidade, mesmo que parcial, de produto ou serviço, 
inclusive de tecnologia da informação no Sicoob Confederação e Bancoob e 
registrar em relatório: 

a) a descrição do incidente; 

b) a causa da paralisação; 

c) os aprimoramentos já implementados ou os que serão desenvolvidos com 
prazos estabelecidos, os quais objetivem minimizar  ocorrências do gênero. 
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Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 3 – Responsabilidades 

Colegiado de 
Diretoria 
(Coled) 

a) aprovar a metodologia de Gestão de Continuidade de Negócios; 

b) aprovar a estratégia de continuidade de negócios para produtos e serviços a 
serem contemplados; 

c) providenciar que a entidade participe do programa sistêmico de treinamento, 
objetivando a capacitação dos empregados envolvidos na gestão de continuidade 
de negócios e orientá-los a respeito dos conceitos e das metodologias aplicáveis; 

d) aprovar calendário anual de testes; 

e) providenciar que as áreas de negócio do Bancoob, sob responsabilidade de cada 
diretoria, identifiquem os riscos que possam gerar interrupção das atividades, 
analisem seus impactos e, após análise e decisão de estratégia da própria 
diretoria, implementem os correspondentes planos de continuidade de negócios 
nas atividades. 

Diretoria de 
Controle  

a) apresentar às demais diretorias do Bancoob informações gerenciais que 
permitam o conhecimento da gestão de continuidade de negócios;  

b) gerenciar incidentes quando da interrupção da(s) atividade(s): 

b.1) antes da interrupção das atividades: acompanhar a implementação do processo 
de gerenciamento de continuidade de negócios, reportando ao Colegiado da 
Diretoria do Bancoob a situação.  

b.2) durante a interrupção das atividades: responsabilizar-se em manter informados 
os presidentes do Sicoob Confederação e do Bancoob e acompanhar todo 
processo de restabelecimento das atividades normais com a diretoria envolvida. 

b.3) depois da interrupção das atividades: acompanhar a implementação de ações de 
aprimoramento, reportando às demais diretorias do Bancoob e cuidar para que 
correções de rumos, quando justificáveis, sejam providenciadas. 

Áreas de 
Negócio 

a) identificar, avaliar e tratar, conforme a Política Institucional de Gestão de 
Continuidade de Negócios e com este manual, riscos de descontinuidade 
relacionados às suas atividades; 

b) atender às solicitações da Área de Controles Internos referentes à gestão de 
continuidade de negócios; 

c) no caso de incidente que gere paralisação, mesmo que momentânea, dos 
processos que dão suporte aos produtos e serviços fundamentais, informar à 
Área de Controles Internos, responsável pela gestão de continuidade de 
negócios: 

c.1) a ocorrência; 

c.2) a causa que gerou o incidente; 

c.3) as soluções empreendidas e os resultados; 

c.4) a necessidade de adequação de sistemas, processos e/ou pessoas e os 
respectivos planos de ação para a efetiva implementação. 

d) se ofertados produtos e/ou serviços, identificar os riscos que podem paralisar as 
atividades, avaliando a possibilidade de perda potencial e, em uma análise de custo e 
benefício, empreender as ações necessárias à implementação de procedimentos (planos) 
específicos para continuidade dos negócios, alinhando as ações de continuidade de 
negócios aos riscos operacionais identificados e avaliados na metodologia de 
Gerenciamento de Risco Operacional;  
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Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 3 – Responsabilidades 

Áreas de 
Negócio 

e) manter os Planos de Continuidade de Negócios atualizados, de forma que sejam 
efetivos; 

f) garantir, quando aplicável, que estejam definidos, em contrato, acordos de nível 
de serviços que garantam o alinhamento das prestações de serviços de terceiros 
com as estratégias de continuidade de negócios das suas áreas; 

g) manter os empregados e prestadores de serviços, que participam dos planos de 
continuidade de negócios, devidamente treinados, garantindo a efetividade das 
atividades, conforme níveis estabelecidos; 

h) estabelecer cronograma anual de testes dos planos identificando os resultados 
por meio de apontamento do que deu certo e da necessidade de aprimoramento 
com o consequente plano de ação, especificando responsáveis pela execução e 
prazo; 

4. Nas cooperativas as responsabilidades são: 

Instância 
responsável 

Descrição das responsabilidades 

Centrais 

a) indicar, ao Sicoob Confederação, Diretor responsável pelo gerenciamento de 
continuidade de negócios; 

b) identificar e avaliar riscos de descontinuidade relacionados às atividades da 
central;  

c) a critério da Diretoria Executiva, adotar, de forma alinhada às estratégias 
sistêmicas, os procedimentos adequados para minimizar e mitigar os riscos 
próprios de descontinuidade; 

d) auxiliar as singulares na identificação dos riscos de descontinuidade e na adoção 
dos procedimentos adequados para minimização e mitigação desses riscos, de 
acordo com critérios estabelecidos pelos órgãos de administração da própria 
singular,  observando as estratégias sistêmicas; 

e) acompanhar a implementação da Metodologia de Gestão de Continuidade de 
Negócios, descrita neste manual nas singulares; 

f) participar das campanhas de comunicação relacionadas à gestão de 
continuidade de negócios; 

g) participar de treinamentos organizados pelo Sicoob Confederação e 
responsabilizar-se pelo treinamento do quadro próprio e das cooperativas 
singulares associadas; 

h) garantir a implementação das ações de responsabilidade das áreas da 
cooperativa central, na forma determinada pelos instrumentos de regulação; 

i) manter as cooperativas singulares associadas informadas sobre os instrumentos 
de comunicação e regulação publicados pelo Sicoob Confederação, incentivando 
a participação daquelas entidades nos processos de discussão, de construção e 
de revisão desses instrumentos; 

j) providenciar canais de comunicação, inclusive os contingenciais, para contatar o Sicoob 
Confederação e o Bancoob; 

k) garantir que as cooperativas singulares conheçam e cumpram os procedimentos de 
contingência relacionados a produtos e serviços, sob a responsabilidade do Sicoob 
Confederação e Bancoob; 
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Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 3 – Responsabilidades 
 

Centrais 

l) realizar testes de contingência, especialmente quando comandados pelo Sicoob 
Confederação, bem como os aprimoramentos  necessários para sua 
implementação; 

m) acompanhar a realização de testes de contingências nas cooperativas singulares 
que não dispuserem de Área de Controle ou de Agente de Controles Internos e 
Riscos 

Singulares 

a) indicar à Central  o responsável pelo gerenciamento de continuidade de 
negócios; 

b) identificar e avaliar riscos de descontinuidade, adotando, de forma alinhada às 
diretrizes sistêmicas, procedimentos adequados para minimização dos impactos 
decorrentes dessa descontinuidade; 

c) participar das campanhas de comunicação relacionadas à gestão de 
continuidade de negócios; 

d) participar do programa sistêmico de treinamento, objetivando a capacitação dos 
empregados da entidade envolvidos na gestão de continuidade de negócios, bem 
como orientar sobre os conceitos e as metodologias aplicáveis; 

e) conhecer e cumprir os procedimentos de contingência relacionados a produtos e 
serviços sob a responsabilidade do Sicoob Confederação e Bancoob; 

f) realizar testes de contingência, especialmente quando comandados pelo Sicoob 
Confederação, bem como providenciar os aprimoramentos necessários. 
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Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 3 – Responsabilidades 
Seção 1 – Grupos funcionais 
Subseção 1 – Aspectos conceituais 

1. Grupos funcionais são agrupamentos de pessoas, previamente estabelecidas, 
com funções específicas para atuarem no processo de continuidade de negócios.  

2. Integram o processo de Gestão de Continuidade de Negócios do Sicoob os 
seguintes grupos funcionais: 

a) Grupo Operacional; 

b) Grupo de Acompanhamento à Gestão de Continuidade de Negócios; 
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Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 3 – Responsabilidades 
Seção 1 – Grupos funcionais 
Subseção 2 – Grupo operacional 

1. O Grupo Operacional é constituído pelos empregados designados para realizar os 
procedimentos de contingência descritos nos planos. 

2. Componentes: líder e empregados designados no respectivo plano. 

3. Coordenador: líder do processo citado no plano. 

4. Compete ao Grupo Operacional: 

4.1 Antes da contingência: 

a) propor os procedimentos que mantenham as atividades de negócio em nível 
previamente definido;  

b) realizar testes periódicos dos planos de continuidades, para garantir a sua 
efetividade, bem como treinar os empregados envolvidos.  

4.2 Durante a contingência: 

a) acionar o Plano de Continuidade de Negócio e, concomitantemente, o 
Diretor responsável pelo respectivo plano no caso de cooperativas centrais e 
singulares;  o diretor da respectiva área no caso do Sicoob Confederação e 
Bancoob; 

b) empreender as ações necessárias à execução do plano;  

c) caso não haja procedimentos de contingência descritos para o incidente 
identificado, ou não seja possível, por qualquer razão, acionar o plano, 
comunicar imediatamente a Área de Controles Internos, no caso do Sicoob 
Confederação e no Bancoob a Gecin e ao diretor responsável no caso das 
cooperativas centrais e singulares, informando, se possível, sugestões de 
recuperação da atividade e/ou de gestão de crise; 

d) manter-se, em caso de não funcionamento do plano, em sobreaviso para 
executar as orientações do gestor de crise. 

4.3. Depois da contingência: 

a) registrar, em relatório específico, modelos disponíveis como anexo deste 
manual, a descrição do incidente e as soluções aplicadas para retorno da 
normalidade; 
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Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 3 – Responsabilidades 
Seção 1 – Grupos funcionais 
Subseção 2 – Grupo operacional 

b) verificar o que motivou o incidente/crise, emitindo e encaminhando ao Diretor 
responsável, no caso de cooperativas centrais e singulares, e à Área de 
Controles Internos, no caso do Sicoob Confederação e Bancoob, as causas 
e as ações de aprimoramentos implementadas ou a implementar, para 
elaboração de relatório; 

c) caso seja necessário, implementar procedimentos de aprimoramento dos 
respectivos planos. 
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Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 3 – Responsabilidades 
Seção 1 – Grupos funcionais 
Subseção 3 – Grupo de acompanhamento à gestão de continuidade de negócios 

1. O Grupo de acompanhamento à gestão de continuidade de negócios é definido 
no âmbito do Sicoob Confederação e do Bancoob.  

2. Componente: O Grupo de acompanhamento à gestão de continuidade de 
negócios do Sicoob é composto por empregados do Sicoob Confederação, do 
Bancoob e do Bancoob DTVM, os quais têm como representantes as seguintes 
áreas: 

a) Sicoob Confederação: Área de Controles Internos, Área de Sistemas 
Corporativos, Área de Produção, Área de Infraestrutura de Processamento e 
Armazenamento de Dados, Área de Sistemas de Negócios I, Área de 
Infraestrutura de Redes e Segurança, Área de Controle e Qualidade, Área 
de Normas, Unidade de Patrimônio e Condomínio do CCS; 

b) Bancoob: Gerência de Controles Internos (Gecin), Gerência Administrativa 
(Gerad), Gerência de Organização e Processos (Georp), Gerência de 
Gestão Estratégica (Gedep), Gerência Operacional de Serviços Bancários 
(Geban), Gerência de Liquidação Financeira (Geref), Gerência da Mesa de 
Operações (Gemop), Gerência de Middle Office (Gemid), Gerência de 
Controles Internos (Gecin) e Gerência de Planejamento Financeiro (Gefin); 

c) Bancoob DTVM. 

3. A coordenação do Grupo de Acompanhamento à Gestão de Continuidade de 
Negócios é de competência da Área de Controles Internos do Sicoob 
Confederação. 

4. Os participantes podem, por proposição da coordenação do grupo e a critério das 
Diretorias Executivas do Sicoob Confederação, do Bancoob e do Bancoob DTVM, 
ser excluídos ou alterados. 

5. As reuniões serão realizadas ordinariamente, a cada 3 (três) meses, e 
extraordinariamente, quando necessárias, por convocação da coordenação. 

6. Compete ao Grupo de Acompanhamento à Gestão de Continuidade de Negócios: 

a) acompanhar o processo de implementação da Política Institucional de 
Gestão de Continuidade de Negócios e deste manual; 

b) a discussão de planos, de estratégias de contingências e de outros assuntos 
relacionados à continuidade de negócios, bem como encaminhar 
recomendações à Diretoria Executiva do Sicoob Confederação e, quando 
necessário, do Bancoob; 
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Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 3 – Responsabilidades 
Seção 1 – Grupos funcionais  
Subseção 3 – Grupo de acompanhamento à gestão de continuidade de negócios 

c) antes da contingência: 

c.1) discutir as estratégias de contingências, dos planos e de outros assuntos; 

c.2) zelar para que a estrutura de continuidade de negócios esteja adequada às 
estratégias estabelecidas na Política Institucional de Gestão de Continuidade 
de Negócios; 

c.3) acompanhar a revisão/atualização dos testes e treinamentos dos planos de 
continuidade de negócios; 

c.4) encaminhar as recomendações e sugestões operacionais à Área de 
Controles Internos do Sicoob Confederação. 

d) depois da contingência: 

d.1) avaliar as informações recebidas da Área de Controles Internos do Sicoob 
Confederação e da Gecin do Bancoob e/ou do Grupo Operacional sobre o 
resultado do acionamento da contingência e/ou da gestão de crise; 

d.2) se necessário, recomendar à Área de Controles Internos do Sicoob 
Confederação e à Gecin do Bancoob  os aprimoramentos do processo e 
sugestões de ajustes estratégicos. 
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Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 4 – Escopo do programa de gestão de continuidade de negócios 
 
1. A Diretoria Executiva de cada entidade deve: 

a) identificar os produtos e serviços fundamentais que suportam os objetivos, 
obrigações e deveres estatutários da entidade (exemplo: DOC/TED, liberação 
de Crédito); 

b) elencar os processos ou conjunto de processos que dão suporte a esses 
produtos e serviços identificados (exemplo: Financeiro/Tesouraria, Crédito); 

c) designar Diretor responsável pela Gestão de Continuidade de Negócios na 
entidade; 

d) no caso das cooperativas centrais e singulares, designar empregado para 
coordenar a implementação de Gestão de Continuidade de Negócios; 

e) providenciar canais de comunicação, inclusive contingenciais, para acesso ao 
Sicoob Confederação e ao Bancoob. 

2. Essas informações devem estar devidamente documentadas e aprovadas pela 
diretoria de cada entidade do Sicoob. 

 
3. Caso seja necessário, a diretoria das cooperativas centrais e singulares poderá 

nomear comitê ou grupo(s) funcional(is) para trabalhar na implementação do 
programa de Gestão de Continuidade de Negócios, observando o disposto na 
Política Institucional de Gestão de Continuidade de Negócios, bem como nas 
metodologias sistêmicas. 

 
4. A coordenação dos trabalhos pode ser atribuída a profissional contratado, com 

conhecimento da matéria, ou a empregado da entidade, sem perda da 
responsabilidade da diretoria e dos gestores (superintendente ou gerente) 
responsáveis diretos pelo produto ou serviço, a quem compete mobilizar a equipe 
e empreender as ações necessárias para que o assunto seja adequadamente 
tratado. 
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Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 5 – Análise de impacto nos negócios (AIN) 

1. As diretorias executivas das entidades do Sicoob, para os processos considerados 
como críticos devem realizar as seguintes atividades: 

a) identificar os riscos de paralisação dos processos, devido a incidentes, tais 
como falha no fornecimento de energia elétrica, falha nos canais de 
comunicação, ausência de empregado, escassez dos principais insumos, etc.; 

b) avaliar a perda potencial decorrente da paralisação dos processos, utilizando 
como base o formulário de Análise de Impacto nos Negócios (AIN), modelo 
disponível como anexo deste manual; 

c) identificar alternativas ou arranjos de contingência para os recursos  
elencados na análise de impacto citada no item anterior; 

d) providenciar o levantamento do valor de investimento e custeio para 
implementação das alternativas descritas para evitar a interrupção e/ou 
recuperar as operações; 

e) decidir sobre as alternativas descritas no formulário, relação de recursos 
utilizados e seus custos, com base em análise custo versus benefício; 

f) encaminhar as informações levantadas e análises efetuadas para deliberação 
do Conselho de Administração, com todas as informações necessárias para o 
entendimento por parte dos conselheiros; 

g) providenciar que o quadro técnico implemente as soluções aprovadas pela 
diretoria e pelo Conselho de Administração. 

2. Para os riscos de descontinuidade nos processos de negócios, identificados como 
no mínimo médios, conforme a Metodologia de Risco Operacional descrita no 
Manual de Instruções Gerais (MIG) – Risco Operacional, o impacto da interrupção 
deve ser verificado por meio do questionário da AIN. 

3. A revisão da AIN deve ser realizada a cada 2 (dois) anos ou sempre que houver 
mudanças significativas nas atividades que suportam os produtos e/ou serviços, 
devendo as áreas do Sicoob Confederação se reportarem à Área de Controles 
Internos do Sicoob e as áreas de negócio do Bancoob, Controladas à Gerência de 
Controles Internos (Gecin) do Bancoob, solicitando a revisão. 

4. A avaliação do risco de descontinuidade e a AIN é feita a partir da experiência do 
gestor (supervisor, gerente ou superintendente) responsável pelas atividades que 
podem sofrer paralisações, como, por exemplo, crédito, tesouraria ou captação,  
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Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 5 – Análise de impacto nos negócios (AIN) 

dependendo da estrutura da entidade, que deverão ser submetidas à aprovação 
de cada Diretoria Executiva. 

5. Os riscos de descontinuidade, cuja impacto financeiro, legal e de imagem, de 
acordo com os resultados da Análise de Impacto nos Negócios, apresentam 
impacto relevante e, por isso, necessitam ser recuperados mais rapidamente são 
classificados como processos críticos. 

6. Para a realização da Análise de Impacto nos Negócios, será utilizado como base 
o questionário disponível como anexo deste manual, contendo 3 (três) impactos, 
cada um com peso diferenciado, tendo em vista o contexto de negócio da 
entidade: 

a) impacto legal: descumprimento de lei e/ou norma (peso 2); 

b) impacto financeiro: perdas financeiras geradas pelo não atendimento ao 
associado/cliente (peso 3); 

c) impacto de imagem: afeta a imagem da entidade e do Sicoob pela interrupção 
de atendimento ao associado/cliente (peso 4). 

7. Para cada critério estabelecido acima, o impacto será determinado pelo gestor 
responsável pela avaliação, ao definir uma nota, na seguinte escala: 

Opção escolhida Nota Impacto 

E 5 Superior 

D 4 Alto 

C 3 Médio 

B 2 Pouco importante 

A 1 Irrelevante 

8. A cada critério (legal, financeiro e imagem) é atribuída uma nota, de acordo com a 
tabela do item 7 deste capítulo, somam-se as notas e divide-se o resultado por 9 
(soma dos pesos do item 6 deste capítulo): 

 

 
(nota de impacto legal + nota de impacto financeiro 

+ nota de impacto de imagem) / 9 
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Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 5 – Análise de impacto nos negócios (AIN) 

9. O resultado da Análise de Impacto nos Negócios (AIN) sinaliza a severidade e o 
grau de impacto da não implementação de contingência, conforme apresentado a 
seguir: 

Resultado Severidade 
Impacto da não implementação de 

contingência 

4,00 a 5,00 Severo Alto 

3,00 a 3,99 Moderado Médio 

1,00 a 2,99 Leve Baixo 

10. As informações descritas no formulário de Análise de Impacto nos Negócios 
(AIN), disponível como anexo deste manual, servirão de base para definição da 
estratégia para o processo em análise. Caso seja necessário, seguir o Capítulo 2-
6, deste manual. 

11. Na avaliação da implementação de arranjo de contingência deve ser observada, 
sempre que possível, a relação custo versus benefício de forma que o valor 
investido na implementação dos arranjos de contingência seja compatível com as 
perdas potenciais identificadas (financeiro, legal e de imagem). 

12. A avaliação do risco, as conclusões da AIN, as alternativas de contingência e os 
investimentos e/ou custos levantados devem ser assinados pelo gestor 
responsável pelo processo, pelo Gerente Geral, quando houver e submetidos à 
Diretoria Executiva para aprovação. 

13. A deliberação da Diretoria Executiva deve ser encaminhada ao Conselho de 
Administração para aprovação, caso julgue necessário. 
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Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 6 – Definição da estratégia 
Seção 1 – Requisitos de continuidade 

1. A estratégia é uma solução para manter a continuidade das atividades que 
suportam o produto ou serviço crítico dentro de níveis previamente estabelecidos, 
deve ser apropriada, possível e de custo adequado à relação benefício/custo. 

2. Os recursos essenciais exigidos para a realização dos processos críticos no nível 
mínimo estabelecido devem ser identificados e podem contemplar, a critério do 
gestor do processo crítico: 

a) pessoas; 

b) instalações; 

c) tecnologia; 

d) informação; 

e) suprimentos; 

f) partes interessadas. 

3. A partir dos resultados da avaliação de atividades críticas, o gestor responsável 
pelos processos de negócios, conhecedor dos riscos de interrupção de atividades 
e das perdas potenciais, deve considerar opções estratégicas para recuperação 
de suas atividades críticas e para os recursos que cada atividade consumirá 
durante sua restauração, definindo: 

a) as consequências de não se implementar mecanismos de contingência, ou 
seja, as perdas potenciais já estimadas (financeiras, legais e de imagem, 
analisadas na Análise de Impacto nos Negócios); 

b) nível mínimo a ser mantido nas atividades contingenciadas, pode ser que no 
processo de contingência, a opção, em função da análise econômica, relação 
benefício versus custo, seja manter parcialmente as operações, 
especialmente as mais críticas; 

c) período máximo suportável para recuperação das atividades críticas; 

d) os custos de investimento da(s) estratégia(s) escolhida(s). 

4. As implementações a serem providenciadas devem considerar o tempo máximo 
suportável para a recuperação das atividades críticas (alínea “c” do item anterior). 
Geralmente quanto menor o tempo, maior o investimento.  
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Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 6 – Definição da estratégia 
Seção 1 – Requisitos de continuidade 

5. Selecionados os recursos essenciais, devem ser identificadas alternativas que 
irão suportar a restauração das atividades exigidas, dentro do tempo de 
recuperação desejado, podendo ser minutos, horas ou dias, dependendo da 
atividade crítica, com base no impacto potencial, sempre do ponto de vista da 
área gestora do negócio e com aprovação da Diretoria. 

6. O gestor de negócio deve tomar cuidados especiais na escolha da alternativa de 
continuidade para que não afete no mesmo incidente que gerou a interrupção da 
atividade, por exemplo, a entidade decide contratar duas concessionárias de 
serviço de telecomunicações para fornecimento de link terrestre para acesso ao 
CPD em Brasília, no entanto, a segunda empresa, que é a contingência, utiliza o 
mesmo cabo (fibra ótica) da concessionária principal, nessa situação, problemas 
com o cabo afetarão a operação normal e a contingência.  

7. As ameaças que podem, em algum ponto, causar impacto a esses recursos serão 
identificadas e avaliadas. 

8. Para as ameaças relativas a cada recurso, as entidades do Sicoob, por meio da 
decisão do gestor do processo e com aprovação das Diretorias Executivas e dos 
Conselhos de Administração de cada entidade, poderão escolher uma ou mais 
estratégias de mitigação, dentre as descritas a seguir: 

a) recuperação das atividades dentro de prazo objetivado: as operações 
precisam estar novamente em funcionamento total ou parcial (definição prévia 
da diretoria que impactará o investimento necessário) no prazo estabelecido 
pela diretoria; 

b) manutenção das operações mesmo com o acontecimento de incidente: as 
operações não são paralisadas, por exemplo, nobreaks e gerador de energia 
elétrica são adquiridos para manter as operações em funcionamento, em caso 
de incidente de suspensão do fornecimento da concessionária; 

c) aceitação do risco: no caso de paralisação das atividades, não se adota 
qualquer arranjo de contingência, bem como não dispõe de qualquer arranjo 
que possibilite a recuperação, mesmo que parcial. O que norteia essa decisão 
é o fato de o custo de implementar arranjos de contingência ser 
desproporcional ao benefício potencial; 

d) transferência: para alguns riscos, a melhor resposta pode ser transferi-los. 
Isso pode ser realizado por meio de um seguro convencional. 

9. Caso o gestor opte pela estratégia de recuperar as atividades dento do prazo 
objetivado, deve-se seguir a metodologia contida na seção seguinte. 
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Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 6 – Definição da estratégia 
Seção 2 – Estratégia de continuidade 

1. A entidade poderá optar por definir estratégias de continuidade, quando viável, 
para: 

a) pessoas: estratégias para manter as habilidades e conhecimentos 
fundamentais. As estratégias podem incluir: 

a.1) documentação dos procedimentos de execução das atividades críticas, de  
forma a propiciar que outras pessoas executem as rotinas, conhecidas no 
mercado por mapeamento e descrição de procedimentos; 

a.2) rodízio de empregados, objetivando garantir a pronta substituição de   
qualquer empregado que se ausente; 

a.3) segregação das atividades fundamentais, de modo a reduzir a concentração 
do risco em um único empregado; 

a.4) uso de recursos humanos terceirizados; 

a.5) planejamento de sucessão, principalmente para conselheiros, diretores e  
gestores;  

a.6) gestão do conhecimento (adequada capacitação). 

b) na ausência de outra estratégia economicamente mais viável deve ser 
adotado o rodízio entre os empregados, de forma a mantê-los aptos a 
exercerem todas as atividades contingenciadas;  

c) instalações: estratégia para tratar indisponibilidade das instalações de 
trabalho. As estratégias podem incluir: 

c.1) alternativas próprias ou de terceiros (por meio ou não de acordos 
recíprocos),  objetivando que outras instituições atendam aos 
associados/clientes; 

c.2)  realização de trabalho em locais remotos; 

c.3)  outros locais que sejam acordados como apropriados, como ATMs, 
correspondente bancário etc.; 

d) tecnologia: estratégias de tecnologia devem considerar o tempo máximo que 
a entidade esteja disposta a esperar a restauração das atividades críticas 
(tempo objetivado de recuperação), local e distância entre instalações 
tecnológicas, conectividade com terceiros e links externos. As estratégias 
podem incluir: 
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Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 6 – Definição da estratégia 
Seção 2 – Estratégia de continuidade 

d.1) distribuição geográfica da tecnologia, ou seja, manter a tecnologia em locais 
diferentes que não serão afetados pela mesma interrupção de negócios; 

d.2) adotar o equipamento mais antigo como substituto em caso de emergências; 

d.3) utilização de redundância de equipamentos; 

d.4) acesso remoto. 

e) informação: estratégias para garantir que a informação vital para a 
continuidade das atividades da entidade esteja protegida e seja recuperável 
de acordo com os limites de tempo estabelecidos na Análise de Impacto nos 
Negócios. As estratégias podem incluir: 

e.1) formatos físicos: cópias de documentos impressos disponíveis, atualizados e 
protegidos contra acessos indevidos;  

e.2) formatos virtuais: backup das informações e soluções de alta disponibilidade 
disponível para restauração em qualquer tempo. 

f) suprimentos: estratégias para garantir que os suprimentos estejam 
prontamente disponíveis nos locais da execução dos processos críticos. As 
estratégias podem incluir: 

f.1) armazenamento de suprimentos adicionais em outro local; 

f.2) acordos com terceiros para entregas emergenciais; 

f.3) remanejamento de entregas programadas para outros locais; 

f.4) armazenamento de materiais em armazéns ou bases de envio; 

f.5) transferência de atividades de montagem de unidades para um local 
alternativo que possua esses suprimentos; 

f.6) identificação de suprimentos alternativos/substitutos; 

f.7) aumento do número de fornecedores; 

f.8) recomendação ou exigência de que os fornecedores tenham uma 
capacidade de continuidade de negócios validada; 

f.9) obrigações contratuais e/ou acordos de nível de serviços com os principais 
fornecedores críticos;  
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Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 6 – Definição da estratégia 
Seção 2 – Estratégia de continuidade 

f.10) identificação de fornecedores alternativos que sejam capazes de atender à 
demanda. 

g) partes interessadas: estratégias apropriadas para gerenciar as relações com 
as principais partes interessadas, fornecedores e parceiros de negócios ou 
serviços. As estratégias podem incluir: 

g.1) identificação de pessoas para garantir o bem estar de todos durante e após 
o incidente; 

g.2) identificação de responsável pela centralização da comunicação com 
associados/clientes e fornecedores; 

g.3) identificação de responsável pela comunicação com a mídia, de acordo com 
o MIG - Comunicação Sistêmica. 

h) emergências civis: estratégias de antecipação, avaliação, prevenção, 
preparação, resposta e recuperação em casos de emergências civis. As 
estratégias podem incluir: 

h.1) identificação de responsável pela comunicação com as autoridades 
competentes para responder em caso emergências, com intuito de obter 
ajuda pré ou pós-incidente; 

h.2) definição de procedimentos de aviso e informação; 

h.3) acordos de recuperação comunitária após uma emergência civil; 

h.4) evacuação das instalações; 

h.5) mobilização das equipes de segurança, de primeiros socorros ou assistência 
à evacuação. 

2. As estratégias podem ser definidas para toda a entidade ou individualmente para 
cada processo. 

3. A estratégia é uma maneira definida para manter a continuidade das atividades 
que suportam o produto ou serviço crítico e deve ser apropriada, possível e de 
custo adequado à relação custo/benefício. 

4. As estratégias devem ser submetidas à aprovação de cada Diretoria Executiva, 
que decidirá o prazo para a implantação, quando aprovada. 
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Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 7 – Planos de continuidade de negócios 
Seção 1 – Elaboração 

1. Planos de Continuidade de Negócios é um conjunto de procedimentos que 
objetiva, no caso de ocorrência de determinado(s) incidente(s), manter as 
atividades em nível de funcionamento previamente estabelecido ou recuperá-las 
no prazo previamente estabelecido (Tempo Objetivado de Recuperação, 
comumente chamado no mercado de RTO). 

2. Os Planos de Continuidade de Negócios devem ser elaborados sempre que os 
gestores decidirem pela implementação de contingência. Quando a decisão for de 
não implementação, as entidades documentarão a decisão, informando qual 
orientação será prestada aos associados/clientes, bem como empregado 
responsável em fazê-la. 

3. Os Planos de Continuidade de Negócios devem ser ativados com base na 
estratégia selecionada para gerenciar o incidente e devem ser seguidos total ou 
parcialmente em qualquer estágio de resposta ao incidente. 

4. Os planos de continuidade de negócios são classificados em:  

a) Plano de Continuidade Operacional (PCO): voltado à continuidade das 
atividades operacionais críticas; 

b) Plano de Recuperação de Desastres (PRD): voltado à continuidade dos 
serviços de TI que dão suportes aos processos críticos e a recuperação dos 
ativos de tecnologia da informação (processamento, links de comunicação e 
armazenamento de dados) que dão suporte aos procedimentos operacionais 
do processo.  

5. Os Planos de Continuidade de Negócios devem ser objetivos, concisos, 
acessíveis àqueles que possuam responsabilidades neles definidas e devem 
prever: 

a) situação em que cada plano pode ser utilizado (eventos ou cenários); 

b) os contato de fornecedores que possam ser necessários para a recuperação 
do negócio; 

c) os papéis e responsáveis pelos procedimentos e tomadas de decisões 
durante e após um incidente; 

d) os procedimentos que deverão ser executados para dar continuidade as 
atividades;  

e)  as ações para a recuperação dos recursos/ativos que sofrerem interrupção; 
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Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 7 – Planos de continuidade de negócios 
Seção 1 – Elaboração 

6. O objetivo de cada plano deve estar bem definido e ser compreendido pelas 
pessoas que irão executá-lo. 

7. Os Planos de Continuidade Operacional (PCO) podem ser elaborados visando 
vários tipos de eventos ou riscos operacionais, entre os mais comuns: 

a) incêndio; 

b) inundação; 

c) roubo e furto; 

d) interrupção no fornecimento de energia elétrica; 

e) atentados com artefatos de explosivos; 

f) atos de vandalismos; 

g) interrupção nos processos de negócios considerados críticos; 

h) outros, a critério da administração da entidade. 

8. Os modelos de planos de continuidade apresentados no item anterior estão 
disponíveis como anexo deste manual. 

9. Os planos de continuidade de negócios devem: 

a) ser revisados anualmente ou sempre que os responsáveis realizarem 
alteração nos procedimentos executados; 

b) ser aprovados pela respectiva área de Tecnologia da Informação ou área 
equivalente, no caso de ativos de tecnologia da informação;  

c) ser aprovados pela área responsável para os planos relacionados a 
infraestrutura, quando não se tratar de ativos de tecnologia da informação.  

d) ser aprovados e revisados, pelos gestores (gerente, superintendente e diretor) 
da área contingenciada, os quais devem assegurar que os planos estão em 
conformidade com a Política Institucional de Gestão de Continuidade de 
Negócios, com este manual e demais normativos aplicáveis; 

e) todos os novos planos e suas atualizações deverão ser aprovados pelos 
gestores responsáveis pelo processo e, em seguida, encaminhado para 
aprovação da respectiva Diretoria ou na sua ausência do Conselho de 
Administração; 
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Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 7 – Planos de continuidade de negócios 
Seção 1 – Elaboração 

f) as aprovações pelos gestores, superintendentes e diretores responsáveis 
pelos processos devem ser evidenciadas por meio de assinatura no próprio 
documento ou, quando for o caso, atas de reunião. 

10. Planos de Continuidade de Negócios para atividades realizadas no Sicoob 
Confederação e no Bancoob, que tiverem desmembramentos do processo 
realizado em cooperativa central e/ou singular, deverão especificar os 
procedimentos sob a responsabilidade de todas as entidades que participarem do 
processo, inclusive com nomes dos responsáveis e meios de contato. 

11. O contato com as cooperativas singulares deve ser realizado por meio da 
cooperativa central, e com a cooperativa central deve ser realizado por 
representantes do Sicoob Confederação ou do Bancoob estabelecidos nos 
respectivos planos. 

12. A atualização dos planos em decorrência de realização de teste também é 
considerada revisão. 
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Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 7 – Planos de continuidade de negócios 
Seção 2 – Testes  

1. Os planos de continuidade de negócios devem ser testados com periodicidade 
mínima anual. 

2. Para que os planos de continuidade elaborados sejam considerados válidos, 
deverão ser testados. 

3. Os testes devem ser formalmente registrados, observando as necessidades de 
aprimoramento que, quando identificadas, devem ser alvo de plano de ação por 
parte do responsável pelo plano, para que sejam providenciadas correções e/ou 
adequações que visem acrescentar melhorias na utilização. Para as cooperativas 
centrais e singulares, seguir o modelo disponível como anexo deste manual. 

4. Os Agentes de Controles Internos e Riscos, quando for o caso, ou a área de 
Controles Internos e Riscos deverão acompanhar a realização de testes e, a seu 
critério, solicitar testes fora do cronograma, podendo convocar, por meio de 
comunicação aos responsáveis respectivos, os empregados necessários para 
realização, nos locais e horários estabelecidos. 

5. Caso a cooperativa singular não disponha de Área de Controle ou de Agente de 
Controles Internos e Riscos, o acompanhamento será realizado pela cooperativa 
central respectiva. 

6. A área de Auditoria Interna também pode, sempre que julgar necessário, 
acompanhar a realização de testes, assim como ter total acesso aos resultados.  

7. A realização dos testes nas cooperativas centrais e singulares é responsabilidade 
do gestor de cada processo ou conjunto de processos, pelo qual o plano se 
refere. 

8. Para que os testes ocorram de forma organizada e os resultados sejam 
formalizados, é importante seguir algumas premissas, as quais visam garantir a 
efetividade dos testes e fornecer um resultado adequado para o aprimoramento 
do processo de gestão de continuidade, conforme apresentado a seguir: 

a) planejar o teste conforme o tipo selecionado: o planejamento do teste consiste 
em determinar um cenário a ser utilizado, quais áreas e planos serão 
envolvidos, o tempo de duração dos testes, as pessoas envolvidas e a 
preparação do ambiente (seja uma sala de reunião ou um ambiente 
alternativo); 

b) selecionar o tipo de teste a ser executado: é importante que o tipo de teste 
selecionado seja adequado à maturidade do processo, devendo ser realizado 
no mínimo o teste de mesa. Para que possa garantir o sucesso na condução 
e finalização, adequando a realidade aos planos, os testes podem ser: 
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Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 7 – Planos de continuidade de negócios 
Seção 2 – Testes 

b.1) testes de mesa: geralmente realizado em uma mesa de reunião, é um teste 
de complexidade simples, no qual é realizada análise (crítica ensaios de 
execução) dos procedimentos e informações descritas, com objetivo de 
atualizar e/ou validar os procedimentos e as informações contidas no plano; 

b.2) walk-through: é um teste de complexidade simples, no qual o conteúdo do 
plano é questionado, com o objetivo de incluir a interação e validar o papel 
dos participantes; 

b.3) simulação: é um teste de complexidade média no qual uma situação artificial 
é criada, por exemplo: é realizada a parada de um processo em horários 
diferentes das operações diárias (finais de semana, após expediente etc.) 
sendo o resultado utilizado para validar se os planos possuem as 
informações necessárias e suficientes, de forma a permitir recuperação de 
determinado arranjo de contingência ou processo com sucesso; 

b.4) teste real: testar em tempo real os planos de continuidade, Plano de 
Continuidade Operacional (PCO) e Plano de Recuperação de Desastres 
(PRD), o que envolve alta complexidade; 

c) tipo de comprovação: 

c.1) plano de teste e validação: utilizado para comprovar os testes de mesa e 
walk-through, citados nas alíneas b.1 e b.2. Essa comprovação propiciará 
suporte para a condução dos testes, pois indicará os procedimentos para 
cada plano e o resultado do teste. Modelo disponível como anexo deste 
manual; 

c.2) relatório de teste: utilizado para comprovar os testes de simulação e real, 
citados nas alíneas b.3 e b.4. Essa comprovação gerará relatório com 
evidências (prints de telas e/ou fotos) e resultado dos testes. 

d) utilizar controle de versão para os planos: essa premissa visa a garantir que 
o plano a ser utilizado esteja atualizado e que dúvidas em eventuais 
mudanças sejam facilmente verificadas por meio das versões anteriores; 

e) disponibilização dos planos aos seus respectivos responsáveis; 

f) equipe preparada para a realização dos testes; 

g) o ambiente para testes deve ser controlado de forma a não interromper as 
atividades de produção. 

9. O programa de testes deve ser consistente com o escopo dos planos e com as 
devidas disposições legais e/ou normativas. 
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Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 8 – Treinamentos 

1. Os treinamentos relacionados à operacionalidade das atividades de cada área 
são de responsabilidade da respectiva Superintendência e/ou Gerencia. 

2. As entidades do Sicoob devem treinar seus empregados, seguindo, quando 
houver, o programa de capacitação do Sicoob Confederação. 

3. Os treinamentos relacionados ao processo sistêmico da Gestão de Continuidade 
de Negócios estão sob a responsabilidade do Sicoob Confederação, devendo as 
entidades, sempre que identificarem necessidades de treinamentos, comunicar ao 
Sicoob Universidade. 

4. Os treinamentos visam a assegurar que diretores, gestores e empregados sejam 
conscientizados das ameaças que podem gerar interrupção dos processos, das 
consequências e da importância do estabelecimento de estratégias e dos Planos 
de Continuidade de Negócios, bem como do treinamento permanente das 
equipes. 

5. Os treinamentos podem ser realizados por meio de cursos formais, treinamento à 
distância (e-learning), palestras, campanhas internas (endomarketing) etc. 
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Título 2 – Gestão de continuidade dos negócios 
Capítulo 9 – Acionamento do plano 

1. Sempre que ocorrer um incidente que gere a descontinuidade das atividades, o 
gestor do processo (líder do plano) deverá: 

a) nas cooperativas centrais e singulares, contatar o responsável pela Gestão de 
Continuidade de Negócios indicado pela diretoria e, em conjunto analisar o 
incidente, definindo se o plano de continuidade será acionado ou não; 

b) no Sicoob Confederação, acionar o plano e contatar o Gerente da Área de 
Controles Internos e informar todas as pessoas de contato descritas no plano; 

c) no Bancoob, acionar o plano e contatar a Gerência de Controles Internos do 
Bancoob (Gecin). 

2. O responsável por acionar o plano deve acompanhar todo o processo de 
restabelecimento das atividades normais da entidade. 

3. O Grupo Operacional, coordenado pelo respectivo gestor, deve seguir os 
procedimentos estabelecidos no Plano de Continuidade. 

4. No Sicoob Confederação e no Bancoob, após todo e qualquer processo de 
ativação de Plano de Continuidade, cabe: 

a) ao líder do grupo operacional: registrar a descrição do incidente, o que foi 
bem sucedido, o que falhou e os aprimoramentos implementados para 
correção das fragilidades identificadas, bem como as ações com os 
responsáveis e prazo para implementação, se necessário; 

b) à Gerência de Controles Internos (Gecin) do Bancoob e Área de Controles 
Internos do Sicoob Confederação: supervisionar as ações descritas na 
alínea anterior e registrar no relatório específico de incidente de forma 
sintética, os acertos, as fragilidades e as implementações realizadas ou a se 
realizar, em conjunto com o gestor de negócio envolvido e encaminhar o 
relatório às diretorias envolvidas para conhecimento e adoção de medidas 
julgadas necessárias. Nas cooperativas centrais e singulares, após o 
incidente, o responsável pela Gestão de Continuidade de Negócios deverá 
registrar o incidente e as fragilidades identificadas em relatório próprio da 
cooperativa, mesmo que não ocorra interrupção dos processos, avaliando o 
Plano de Continuidade Operacional. 

5. Qualquer processo de ativação de plano de continuidade ou de gestão de crise 
que gerar necessidade de atendimento a imprensa, a comunicação deverá ser 
realizada de acordo com o Manual de Instruções Gerais (MIG) – Comunicação 
Sistêmica.  
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Título 2 – Gestão de continuidade de negócios 
Capítulo 10 – Ações em situações de crise 
Seção 1 – Considerações gerais 

1. Caracteriza-se como crise a situação com alto nível de incerteza que interrompe 
as atividades de negócio, consideradas críticas pela entidade e/ou afeta a sua 
credibilidade, exigindo uma ação urgente. 

2. A indisponibilidade ou degradação de grande impacto nos serviços de Tecnologia 
da Informação são situações que podem ser caracterizadas como crise, desde 
que resultem em dificuldades operacionais para os usuários do Sicoob, 
principalmente dos processos críticos de negócio. 

3. O incidente de descontinuidade de negócio que exige resposta rápida e não 
produz maior impacto nos processos do Sicoob não é considerado crise. 

4. A crise pode ser provocada por evento interno e/ou externo ao Sicoob, sendo: 

Eventos 

Internos Externos 

a) falhas humanas de pessoas ligadas ao Sicoob 
Confederação, Bancoob e respectivas 
empresas controladas e coligadas, 
cooperativas centrais e singulares e demais 
entidades do Sicoob; 

b) falhas de projeto; 

c) falhas de processo; 

d) falhas de execução; 

e) falhas de programação; 

f) falhas de componentes tecnológicos; 

g) mudanças internas (processos, softwares, 

produtos); 

h) atos criminosos cometidos contra o Sicoob 
Confederação, Bancoob e respectivas 
empresas controladas e coligadas, 
cooperativas centrais e singulares e demais 
entidades do Sicoob; 

i) interrupções em dias e horários críticos, 
conforme definido nas Análises de Impacto 
nos Negócios (AIN) de cada processo. 

a) fusões e/ou aquisições; 

b) reestruturações; 

c) catástrofes; 

d) ações ou reações do público em geral contra 
o Sicoob Confederação, Bancoob e 
respectivas empresas controladas e 
coligadas, cooperativas centrais e singulares 
e demais entidades do Sicoob; 

e) acidentes. 
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Título 2 – Gestão de continuidade de negócios 
Capítulo 10 – Ações em situação de crise 
Seção 2 – Responsabilidades 

1. Compete ao Sicoob Confederação e ao Bancoob: 

Instância 
responsável 

Descrição das responsabilidades 

Diretoria 
Operacional 

1. Quando a crise for originada nas áreas operacionais do Sicoob 
Confederação: 

a) decretar o início e fim da crise, caso esteja relacionada a essa área, 
conforme responsabilidades definidas no Capítulo 3 deste manual; 

b) comunicar à Área de Controles Internos do Sicoob Confederação para 
convocar o Comitê de Crise. 

Diretoria de 
Controle (Dicon) 

(Bancoob) 

1. Quando a crise for originada no Bancoob: 

a) decretar o início e fim da crise, caso esteja relacionada a essa área, 
conforme responsabilidades definidas no Capítulo 2-3 deste manual; 

b) comunicar à Gerência de Controles Internos (Gecin) do Bancoob para 
convocar o Comitê de Crise. 

Área de Produção 

1. Quando a crise for originada nas áreas de Tecnologia da Informação: 

a) decretar o início da crise, caso esteja relacionada a essa área, 
conforme responsabilidades definidas no Capítulo 3 deste manual; 

b) definir o coordenador e o relator do Grupo de Crise; 

c) comunicar a Área de Controles Internos do Sicoob Confederação para 
que seja convocado o Comitê de Crise. 

2. Fornecer informações à equipe de gerenciamento de crise sobre 
oscilações na infraestrutura de Tecnologia da Informação. 

3. Dar suporte técnico aos profissionais na Sala de Crise. 

4. Realizar a manutenção tecnológica da Sala de Crise. 

Área de Controles 
Internos  

1. Acionar o Comitê de Crise quando a crise for decretada; 

2. Acompanhar as decisões adotadas pelo Comitê de Crise; 

3. Receber o relatório elaborado pelo relator da crise para consolidar as 
informações e encaminhar as diretorias responsáveis; 

4. Solicitar, quando necessário, as áreas impactadas mais detalhes sobre a 
crise; 

5. Caso necessário, atualizar em conjunto com as áreas de negócio e 
Tecnologia da Informação os Planos de Continuidade de Negócios (PCO e 
PRD). 
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Título 2 – Gestão de continuidade de negócios 
Capítulo 10 – Ações em situação de crise 
Seção 2 – Responsabilidades 
 

Instância 
responsável 

Descrição das responsabilidades 

Gerência de 
Controles Internos 

(Gecin) do 
Bancoob  

1. Acionar o Comitê de Crise quando a crise for decretada; 

2. Acompanhar as decisões adotadas pelo Comitê de Crise; 

3. Receber o relatório elaborado pelo relator da crise, para consolidar as 
informações e encaminhar as diretorias responsáveis; 

4. Solicitar, quando necessário, as áreas impactadas mais detalhes sobre a 
crise; 

Caso necessário, atualizar em conjunto com as áreas de negócio os Planos de 
Continuidade de Negócios (PCO). 

Área de 
Comunicação e 

Marketing  

Conduzir as providências de comunicação necessárias, conforme demandado 
pelo Comitê de Crise e instruções previstas no MIG-Comunicação Sistêmica. 

Área de 
Relacionamento  

Informar as cooperativas centrais e singulares sobre os serviços indisponíveis 
e procedimentos a serem adotados. 

Comitê de Crise 

1. Durante a crise: 

a) responder pelas decisões a serem adotadas; 

b) quando necessário, manter contato com as áreas do Bancoob, Sicoob 
Confederação, cooperativas centrais e singulares para conhecer todas 
as variáveis relevantes que causam impactos no negócio. 

2. Após a crise: 

a) avaliar os impactos financeiros e possíveis sanções legais a serem 
impostas ao Sicoob; 

b) reconhecer as pessoas chave para o sucesso da operação durante a 
crise; 

c) comunicar sobre o fim da crise para a Confederação, Bancoob, 
cooperativas centrais e singulares, quando necessário.  

Grupo de Crise 

1. Atuar exclusivamente nas atividades relacionadas à solução da crise. 

2. Definir as ações para solucionar, contornar e restabelecer o ambiente de 
Tecnologia da Informação (TI) e negócios. 

3. Manter o Coordenador do Grupo de Crise informado acerca dos 
procedimentos realizados. 

4. Disponibilizar soluções de contorno para as áreas de negócio atuarem com 
o menor impacto possível. 
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Título 2 – Gestão de continuidade de negócios 
Capítulo 10 – Ações em situação de crise 
Seção 2 – Responsabilidades 

Instância 
responsável 

Descrição das responsabilidades 

Coordenador do 
Grupo de Crise 

1. Identificar e convocar os profissionais necessários para compor o Grupo 
de Crise.  

2. Quando necessário, convocar técnicos e fornecedores do Sicoob.  

3. Reunir o Grupo de Crise na Sala de Crise e deliberar as ações e 
procedimentos para solucionar a crise. 

4. Supervisionar o Grupo de Crise e controlar o acesso na Sala de Crise, não 
permitindo a entrada de pessoas não relacionadas à solução da crise. 

5. Filtrar todas as informações internas e externas a Sala de Crise. 

6. Conduzir as atividades de acompanhamento e tratamento da crise dentro 
da Sala de Crise. 

7. Informar a Área de Controles Internos do Sicoob sobre a ativação da Sala 
de Crise e o andamento da crise. 

8. Decretar e comunicar o fim da crise à Área de Controles Internos, caso 
esteja relacionada a essa área, conforme responsabilidades definidas no 
Capítulo 2-3 deste manual.  

9. Elaborar o relatório da crise. 

Relator do Grupo 
de Crise 

1. Acompanhar as decisões adotadas pelo coordenador do Grupo de Crise. 

2. Encaminhar ao coordenador do Grupo de Crise as informações sobre a 
crise recebidas das áreas impactadas. Solicitar, quando necessário, as 
áreas impactadas mais detalhes sobre a crise. 
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Título 2 – Gestão de continuidade de negócios 
Capítulo 10 – Ações em situação de crise 
Seção 3 – Composição do Comitê de Crise e do Grupo de Crise 

1. O Comitê de Crise e o Grupo de Crise são formados por: 

Instância 
responsável 

Componentes 

Comitê de Crise 

a) diretor de Tecnologia da Informação do Sicoob Confederação; 

b) diretor Operacional do Sicoob Confederação; 

c) diretor da área de negócio impactada; 

d) diretor de Controle do Bancoob;  

e) superintendente de Tecnologia da Informação do Sicoob Confederação; 

f) superintendente de Sistemas de Informação do Sicoob Confederação; 

g) superintendentes das áreas de negócio impactadas;  

h) gerentes das áreas de negócio impactadas; 

i) gerente de Produção do Sicoob Confederação; 

j) gerentes das áreas de Tecnologia da Informação impactadas; 

k) gerentes das áreas de controles internos do Bancoob e Sicoob. 

Grupo de Crise 

a) gerentes das áreas de Tecnologia da Informação impactadas; 

b) especialistas das áreas impactadas, conforme a necessidade; 

c) profissionais da equipe suporte da Área de Produção, que prestarão 
suporte técnico, quando necessário; 

d) técnicos e fornecedores, caso necessário; 

e) coordenador e relator. 
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Título 2 – Gestão de continuidade de negócios 
Capítulo 10 – Ações em situação de crise 
Seção 4 – Sicoob Confederação e Bancoob  

1. A crise no Sicoob Confederação e no Bancoob é caracterizada pela ocorrência de 
incidentes de descontinuidade de negócios tendo como origem uma interrupção 
não planejada nas atividades de negócio ou que afete a qualidade dessas 
atividades ou a indisponibilidade de serviços de tecnologia da informação. 

2. Para o acompanhamento e tratamento da crise, o Grupo de Crise se reúne em 
local próprio definido por Sala de Crise, que deve dispor de infraestrutura 
necessária para a realização das atividades, incluindo acesso à rede de serviços 
e a todos os componentes que precisarem. 

3. A Sala de Crise é instituída na sala de reunião 2 (dois), localizada no andar térreo 
da Torre II do Centro Corporativo Sicoob (CCS). 

4. Quando a crise tiver origem nas áreas de tecnologia da informação, as ações 
para solucioná-la serão realizadas pelo Grupo de Crise, conforme os 
procedimentos vigentes para tratamento e gestão de incidentes. 

5. Quando a crise tiver origem nas demais áreas do Sicoob Confederação ou do 
Bancoob, as ações para solucioná-la serão definidas pelo Comitê de Crise.  

6. O fim da crise pode ser decretado quando ocorrer a perda de intensidade ou 
quando normalizar os ativos de TI. Tais situações são identificadas quando 
houver:  

a) redução do número de reclamações; 

b) disponibilização de solução de contorno; 

c) normalização do processo de negócio que estava interrompido. 

7. Após a crise são elaborados relatórios com o detalhamento do ocorrido, as ações 
de contorno e possíveis ações a serem executadas como melhoria a fim de evitar 
a recorrência do fato gerador da crise. 

8. O Coordenador do Grupo de Crise elaborará um relatório contendo, no mínimo, 
as seguintes informações: 

a) número de demandas registradas no sistema Gerenciador de Requisições e 
Incidentes (GRI), relacionadas à crise; 

b) nome dos analistas envolvidos na identificação e solução do problema; 

c) descrição detalhada do incidente gerador da crise e dos eventos 
relacionados; 
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Título 2 – Gestão de continuidade de negócios 
Capítulo 10 – Ações em situação de crise 
Seção 4 – Sicoob Confederação e Bancoob  

d) descrição detalhada das ações de correção objetivando a restauração 
imediata dos ativos de TI e descrição detalhada das ações posteriores, se 
existirem, incluindo datas; 

e) relação das demandas registradas no Gerenciador de Implantação de 
Software e Serviços (GIS) para solucionar as ocorrências causadoras da crise 
que foram aprovadas pelo Grupo de Aprovação de Mudanças (GAM); 

f) descrição detalhada das sugestões de melhoria do ambiente. 

9. Todo relatório produzido pelo coordenador do Grupo de Crise será encaminhado 
à Área de Controles Internos do Sicoob Confederação para consolidação em 
relatório único a ser enviado para as diretorias executivas do Sicoob 
Confederação e Bancoob, caso existam dados a serem consolidados. 

10. O modelo do relatório consolidado dos dados das crises está disponível como 
anexo deste manual.  

11. O relatório gerado pelo Grupo de Crise e o relatório consolidado, citados item no 
item 9, serão arquivados na Área de Controles Internos do Sicoob Confederação.  

12. Caso a crise atinja o Sicoob de forma sistêmica ou gere necessidade de 
atendimento à imprensa, a Área de Comunicação e Marketing do Sicoob 
Confederação será demandada pelo Comitê de Crise para que acione as 
providências necessárias, conforme previsto no MIG-Comunicação Sistêmica. 

13. Caso necessário, o Comitê de Crise solicitará que a Área de Relacionamento do 
Sicoob Confederação informe, tempestivamente, as cooperativas centrais e 
singulares sobre as indisponibilidades existentes. 

 



 
 

Manual de Instruções Gerais (MIG) – Gestão de Continuidade de Negócios 

1ª edição em 29/2/2012 
Circular Sicoob Confederação 213 

Última atualização em: 14/12/2016 
Circular Sicoob Confederação 174 

44/49 

 

Título 3 – Glossário 

1. Análise da relação do custo em relação ao benefício: técnica financeira que mede o 
custo de implementação de uma solução específica e o compara com o benefício 
que ela proporciona para definição do gestor de negócio da viabilidade ou não da 
sua implementação. 

2. Análise de Impacto nos Negócios (AIN): processo por meio do qual são analisados 
os efeitos que uma interrupção pode causar no negócio, com o objetivo de 
identificar, numa visão da relação do custo em relação ao benefício, a necessidade 
de os ativos, inclusive pessoas, os sistemas e os processos terem arranjos de 
contingência implementados, revisados e testados. 

3. Apetite a risco: risco que uma organização aceita estar exposta. 

4. Consequência: resultado de um incidente que causa impacto direto ou indireto nos 
objetivos da organização. 

5. Continuidade de Negócios: capacidade estratégica e tática de a entidade planejar e 
responder a incidentes e interrupções de negócios, para continuar a realizar 
operações em um nível aceitável, previamente definido pelos gestores de negócio. 

6. Crise: é uma situação com alto nível de incerteza que interrompe as atividades de 
negócio consideradas críticas pela organização e/ou afeta a sua credibilidade e 
exige uma ação urgente. 

7. Emergência civil: evento ou situação que pode causar danos sérios ao bem-estar 
humano em um local, em um ambiente, ou à segurança do país ou de um local 
específico. 

8. Empresas coligadas: para este manual, entende-se como empresas coligadas as 
seguintes instituições: Ponta Administradora de Consórcios, Bancoob DTVM e 
Sicoob Previ. 

9. Fornecedor Crítico: aquele que provê os produtos e/ou serviços essenciais para a 
continuidade do negócio. 

10. Gestão de crise: processo de implementação de ações e procedimentos, inclusive 
os não definidos previamente, para minorar as perdas, principalmente as financeiras 
e de imagem, em situação de não haver Plano de Continuidade, ou quando o plano, 
por qualquer razão, não funcionar. 

11. Gestor de Negócio: responsável pela entrega do produto ou serviço ao 
associado/cliente. 

12. Identificação e avaliação de riscos: processo geral de identificação dos incidentes 
que podem gerar descontinuidade de produtos e serviços e análise dos impactos 
que deles podem decorrer. 
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Título 3 – Glossário 

13. Impacto: perda decorrente de descontinuidade. Exemplo: financeiro ou de imagem. 

14. Incidente: situação que pode representar risco ou levar a uma interrupção de 
negócios, perdas, emergências ou crises. 

15. Interrupção: é a paralisação, mesmo que momentânea, do negócio, podendo ser 
motivada por eventos mais previsíveis, tais como greve, furacão, raio, terremoto, 
blecaute etc., gerando dificuldades à consecução dos objetivos estratégicos da 
empresa. 

16. Perda: consequência negativa, geralmente financeira, que pode, num primeiro 
momento, aparecer sob a forma de perda de reputação, de imagem e de segmento 
de mercado. 

17. Plano de Continuidade de Negócios (PCN): conjunto de planos para manter as 
atividades em nível de funcionamento previamente estabelecido ou recuperá-las no 
prazo previamente estabelecido (tempo objetivado de recuperação - comumente 
chamado no mercado de RTO), no caso de ocorrência de determinado(s) 
incidente(s). 

18. Plano de Continuidade Operacional (PCO): documentação com a descrição de 
procedimentos e informações, em caso de incidente, disponível aos empregados,  
para uso a qualquer momento, de forma a permitir que a entidade mantenha suas 
atividades críticas em um nível aceitável de funcionamento previamente definido 
pelos gestores do negócio. 

19. Plano de Recuperação de Desastre (PRD): documentação com a descrição de 
procedimentos e informações, disponível aos empregados, para uso a qualquer 
momento, com o propósito de definir procedimentos de recuperação e restauração 
das funcionalidades dos ativos de TI afetados que suportam os processos de 
negócio, a fim de restabelecer o ambiente e as condições originais de operação, no 
menor tempo possível. 

20. Probabilidade: possibilidade de algo acontecer, podendo ser determinada a 
probabilidade, medida ou estimada objetiva ou subjetivamente, em termos gerais, a 
partir de frequências ou por via de metodologias preditivas, podendo ser expressa 
de forma qualitativa ou quantitativa. 

20. Processos críticos ou atividades críticas: processos ou atividades que, quando 
afetados negativamente, geram dificuldades ou mesmo descontinuidade na entrega 
de produtos e serviços aos associados/clientes. 

21. Produtos e serviços: conjunto de benefícios, definidos como produtos ou serviços, 
que uma entidade entrega a seus associados/clientes e partes interessadas, de 
forma a atender as suas necessidades. 
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Título 3 – Glossário 

22. Programa de Gestão de Continuidade de Negócios: processo contínuo de gestão e 
governança, patrocinado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração, 
quando houver, que objetiva estabelecer e implementar estratégias de manutenção 
ou recuperação das atividades de negócio. 

23. Resiliência: capacidade de uma organização resistir aos efeitos de um incidente.  

24. Tempo objetivado de recuperação (RTO – Recovery time objective): tempo máximo 
definido para que a entrega do produto ou serviço seja retomada, nos níveis 
definidos previamente. 

25. Teste: atividade por meio da qual os planos de continuidade de negócios (Plano de 
Continuidade Operacional (PCO) e Plano de Recuperação de Desastres (PRD)) são 
exercitados parcial ou integralmente, garantindo que contenham as informações 
apropriadas, que os envolvidos estejam devidamente treinados e que produzam o 
resultado desejado quando colocados em prática. 

26. Redundância de Equipamento: sistema que supera falhas de um de seus 
componentes através do uso de um segundo dispositivo que está imediatamente 
disponível para uso quando da falha do dispositivo primário do sistema. 

27. Canais de comunicação: conexão entre computadores com a finalidade de permitir a 
transferência de dados. 
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Título 4 – Modelos e formulários 
 

Nome do formulário 

Análise de impacto nos negócios (AIN) - Aplicável ao Sicoob Confederação e Bancoob 

Análise de impacto nos negócios (AIN) - Aplicável às cooperativas centrais e singulares 

Planos de continuidade operacional (PCO) - Atentados com artefatos explosivos e vandalismo 

Planos de continuidade operacional (PCO) - Contingência de liquidez 

Planos de continuidade operacional (PCO) - Incêndio 

Planos de continuidade operacional (PCO) - Indisponibilidade do e-SPB na Central 

Planos de continuidade operacional (PCO) - Indisponibilidade do e-SPB na Singular 

Planos de continuidade operacional (PCO) - Indisponibilidade do e-SPB no Bancoob 

Planos de continuidade operacional (PCO)  

Indisponibilidade do processo de compensação na Central 

Planos de continuidade operacional (PCO) 

 - Indisponibilidade do processo de compensação na Singular 

Planos de continuidade operacional (PCO)  

- Indisponibilidade do processo de compensação no Bancoob 

Planos de continuidade operacional (PCO) - Interrupção no fornecimento de energia elétrica 

Planos de continuidade operacional (PCO) - Inundação 

Planos de continuidade operacional (PCO) - Relatório de avaliação da execução do PCO 

Planos de continuidade operacional (PCO) - Relatório de avaliação do incidente 

Planos de continuidade operacional (PCO) - Roubo ou furto 

Teste - Plano de teste e validação 

Ações em situação de crise - Relatório consolidado de dados das crises 

 

Os arquivos estão disponíveis na intranet do Sicoob, opção ver Anexos ( ). 
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Título 5 – Referências normativas 

Norma ou 
referência 

técnica 
Nº Autor 

Data de 
emissão 

Epígrafe 

Resolução 3.380 CMN 29/6/2006 
Dispõe sobre a implementação de estrutura 
de gerenciamento do risco operacional 

Nota 
Técnica 

15999-1:2007 

Associação 
Brasileira de 

Notas 
Técnicas 

2007 
Gestão de Continuidade de Negócios 
Parte 1 – Código de Prática 

Revista 
Gestão de 

Riscos 

ISSN 1678-
2496N, edição 

42, da Brasiliano 
& Associados. 

Alves, Sandra abril/2009 

Critérios e parâmetros para a realização do 
AIN no PCN. 

http://www.brasiliano.com.br/revistas/edicao_
42.pdf.  

http://www.brasiliano.com.br/revistas/edicao_42.pdf.
http://www.brasiliano.com.br/revistas/edicao_42.pdf.
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Título 6 – Controle de atualização 

 

Data Instrumento 
Referência 

(Título-Capítulo-Seção-Subseção-Item-Subitem- Alínea) 

31/5/2012 CIC - 235 2-3-3-3-3-a; 2-3-3-5-2-b;2-3-3-5-2-c; 2-3-3-5-3. 

31/10/2012 CIC - 258 
2-3-1 e 2-3-2; 2-3-3-2 a 2-3-3-5, 2-5, 2-6-2, 2-7-1 e 2-7-2, 2-9 e 2-10, 
3, 4-3. 

2/9/2013 CIC - 315 2-10 

28/2/2014 CIC - 337 

1-5; 1-6; 2-1-5; 2-1-6-a e b; 2-2-1; 2-3-1; 2-3-1-2-a; 2-3-1-3-b; 2-3-1-
3-d; 2-3-1-3- e; 2-3-1-4-c; 2-3-1-4-e, 2-3-1-4-g; 2-3-1-4- i; 2-3-1-5-
b.1; 2-3-1-6-b; 2-3-1-7; 2-3-1-8; 2-3-1-9; exclusão 2-3-1-10 e 2-3-1-
11; 2-3-1-12-c; 2-3-1-12-d; 2-3-1-12-e; 2-3-1-12-h; exclusão 2-3-1-
13; 2-3-2; 2-3-2-1-k; 2-3-2-2-a, 2-3-2-2-f; inclusão 2-3-3; exclusão 2-
3-3-1-2-d; 2-3-3-2-4-a-a.1 e a.2; 2-3-3-2-b-b.1, b.2, b.3, b.4 e b.5; 2-
3-3-2-c-c.1, c.2 e c.3; 2-3-3-3-2-a; 2-3-3-3-2-b; exclusão 2-3-3-3-5 e 
2-3-3-3-7-b; 2-3-3-3-7-d-d.1, d.2, d.3 e d.4; 2-3-3-3-7-e-e.1,e.2; 
exclusão do 2-3-3-4-5-c; exclusão do 2-3-3-5; inclusão 2-3-4; 2-4-1-
a, 2-4-1-b exclusão do 2-4-1-c; 2-5-2; 2-5-3; exclusão do 2-5-5; 2-5-
7; 2-6-1-9; 2-6-2-1-a-a.7; exclusão 2-6-2-b-b.4, 2-6-2-g-g.6; exclusão 
2-6-2-5 e 2-6-2-6; 2-7-1-f; 2-7-1-9-d; 2-7-1-9-f; 2-7-1-9-g; 2-9-3; 2-9-
4-b; 2-9-5; 3-6, 3-8; 4-3-11, 4-3-12; 4-3-13; 4-3-14. 

30/5/2014 CIC - 350 1-4,1-5,1-6,1-7,2-3-1,2-3-2,2-3-3,2-3-4, Inserção: 2-10  e  4-5-1. 

14/12/2016 RES - 174 2-3-2 ao 2-3-4; 2-3-1-1 ao 2-3-1-3; 2-4; 2-5; 2-6-1 e 2-6-2; 2-7-1 e 2-
7-2; 2-8; 2-9; 2-10-2 ao 2-10-4; 3; 4  


