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1. Gestão de Continuidade de Negócios 
 

A Gestão de Continuidade de Negócios (GCN) têm por objetivo avaliar a necessidade do 

desenvolvimento e implantação do Plano de Continuidade de Negócios (PCN), identificando 

procedimentos e infraestrutura alternativa para proteger as pessoas, reputação, valores e 

compromissos com os públicos relacionados. Tais planos são desenvolvidos com base na avaliação 

dos impactos que uma eventual interrupção de atividades, decorrente de eventos extremos possam 

causar à Empresa. Também coordena e controla a implantação, manutenção e atualização do 

programa de Gestão de Continuidade dos Negócios (GCN) das áreas internas do Banco Santander 

e suas Coligadas. 

 

 
1.1 Plano de Continuidade de Negócios (PCN) 

 
O PCN visa suportar, no mínimo, as pessoas críticas, os equipamentos e as ações necessárias para 

assegurar o funcionamento dos processos críticos durante o período de uma contingência. O plano 

está constituído por atividades que permitem a recuperação nos períodos necessários à 

manutenção das atividades. Para o desenvolvimento do PCN é seguido o modelo corporativo que 

prove uma descrição detalhada dos recursos e ações a serem tomadas em resposta a uma 

interrupção de negócios ou uma eventual crise. 

 

1.2 Análise de Impacto nos Negócios (BIA) 
 

A análise do impacto de negócio permite determinar quais processos de negócio, avaliados em 

diferentes períodos de tempo, impactariam severamente as operações de negócio no caso de uma 

inesperada interrupção, bem como os requerimentos necessários para a restauração dentro do 

prazo estabelecido e a um nível aceitável de serviço. Esses processos são considerados processos 

críticos. Para determinar a criticidade de cada processo, a severidade da interrupção é avaliada 

para cada tipo de impacto e escala de tempo, incluindo uma breve explicação da análise realizada.  

 

Para a realização de uma BIA efetiva, sempre é considerado o pior cenário possível. Todos os dados 

da BIA geram insumos essenciais para a elaboração de um PCN e fornece parâmetros para a 

classificação inicial das áreas em críticas ou não críticas. 

 

1.3 Testes e Treinamentos: 
 

Os testes e treinamentos são obrigatórios para todas as pessoas críticas envolvidas no Plano de 

Continuidade de Negócios (PCN) de áreas com criticidade classificadas como Nível 1 e 2 na Análise 

de Impacto dos Negócios (BIA), são agendados e coordenados pela área de GCN e tem como 

objetivo avaliar a estratégia da área e a integridade das informações constantes PCN, além da 

aptidão do site de contingência em suprir as necessidades das áreas consideradas críticas.  
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O PCN das áreas críticas classificadas como níveis 1 e 2 são testados, no mínimo, anualmente no 

ambiente de alternativo. Deve ser realizado também o teste de Call Tree - acionamento telefônico, 

ao menos 2 (duas) vezes ao ano visando garantir a integridade das informações constantes nos 

planos das áreas críticas classificadas como níveis 1 e 2 e sua real capacidade de resposta aos 

eventos de crise.  

  
Os testes são documentados e as evidências armazenadas em arquivo eletrônico. Os 

Coordenadores de Continuidade de Negócios (CCN) das áreas são os responsáveis pelo tratamento 

das respectivas falhas, reportadas por meio de planos de ação. Os resultados devem ser informados 

às áreas envolvidas e GCN controla a solução das falhas constatadas nos testes, visando aprimorar 

os procedimentos adotados.  

 

Os testes estão divididos em: testes de Validação de Ambiente, teste de Call Tree (Acionamento) e 

teste do Plano de Recuperação de Desastre (PRD), abaixo objetivo de cada teste. 

 

I. Testes de Validação de Ambiente – visa validar o ambiente alternativo, para assegurar 

que todos os recursos listados na Análise de Impacto nos Negócios (BIA) estejam 

disponíveis caso ocorra uma indisponibilidade. O teste deve ser realizado anualmente 

ou sempre que houver alguma mudança significativa da área (pessoas, processos e 

recursos). 

 

II. Teste de Acionamento - Call Tree - seu objetivo é exercitar a cadeia de acionamento 

do PCN das áreas classificadas como críticas pela Análise de Impacto nos Negócios 

(BIA), simulando uma situação de crise, para atingir um tempo de resposta eficaz para a 

recuperação das mesmas. O teste é realizado duas vezes ao ano. 

 
III. Teste do Plano de Recuperação de Desastre (PRD) – avalia a capacidade de resposta 

do Santander no cenário de indisponibilidade tecnológica de um dos Data Centers (DCN 

ou DCS) com a validação pelas áreas de negócios realizando os testes funcionais dos 

aplicativos críticos envolvidos no teste. Periodicidade: anual. 

 

 
 

2. Resultados dos Testes 
 

Em junho de 2019, realizamos o teste do plano de recuperação de desastres, com resultado 

satisfatório. 

 

Referente ao resultado do teste, tivemos para o Banco Santander e Coligadas: 

 O envolvimento de aproximadamente 519 pessoas, entre elas: pessoas críticas, áreas de 

apoio, Gestão de Continuidade de Negócios (GCN), Diretoria de Tecnologia (DTI), Gestão 

de Incidentes (GI) e acompanhamento pela Auditoria Interna e Riscos, o qual foram 

testados 271 sistemas. 
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3. Gestão de Situações Especiais 
 

A Gestão de crise do Banco Santander e suas Coligadas é composta por membros previamente 

definidos, o qual tem a responsabilidade de administrar situações especiais nas quais ocorra uma 

situação de excepcionalidade, diferente da esperada ou que deva derivar da gestão ordinária dos 

negócios, e que possa comprometer o desenvolvimento de sua atividade ou acarretar em uma 

deterioração grave na situação financeira da entidade ou do Grupo, por conjeturar um afastamento 

significativo do apetite ao risco e dos limites definidos. 

 

Os eventos ou as situações especiais podem ser i) tanto financeiros quanto não financeiros, ii) de 

caráter sistêmico ou idiossincrático, e iii) de evolução lenta ou rápida, classificando-se, segundo o 

seu nível decrescente de gravidade. 

 
São definidos planos para a administração de crises que formalizam as premissas que devem ser 

cumpridas antes, durante e após a efetivação dos cenários de crise, pelas áreas e membros do 

comitê de crise, visando reduzir o absenteísmo e a interrupção dos processos críticos de negócios 

do Banco Santander Brasil. 

 

Há planos de administração de crise (PAC) definidos para os seguintes cenários: Desastres Naturais, 

Desastres Físicos, Blecautes, Pandemias, Distúrbios Civis, Manifestações Sindicais e Cyber 

Security.  

 

Os planos são compostos de atividades estruturadas e orientações que embasarão a gestão da 

continuidade dos negócios, bem como tem o escopo de oferecer uma visão geral de como as áreas 

diretamente envolvidas responderão à crise, definindo medidas de prevenção e procedimentos de 

gestão de crises. 

 

 

 

4. Conceitos 

 

Crise Severa: qualquer tipo de crise que possa ameaçar a viabilidade da entidade, com o impacto 

reputacional, financeiro e/ou operacional, com potencial evolução para ativar o Plano de 

Recuperação no qual estão as estratégias e medidas definidas para restabelecer os níveis de capital 

e liquidez. 

Crise Financeira: estouro dos limites pré-estabelecidos pelo Santander Brasil para as métricas de 

Perdas Operacionais, Inadimplência, Liquidez e Capital. 

Crise Operacional: monitoramento dos eventos pré-definidos pelo Banco que possam causar uma 

interrupção dos processos críticos, causados por um evento de Cyber Attack (Spread de Vírus, 
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Ataques de DDoS (Distributed Denial of Service), Vazamento de Informações), Desastres no Data 

Center e Danos Materiais. 

Crise Reputacional: eventos que impactem a imagem do Santander. 

 

 
5. Acionamento em situações de crise 
 

Para acionar, o comitê de gestão de crise (composto por membros da alta administração), foram 

determinados eventos e indicadores dentro da classificação: Alerta BAU (leve deterioração dos 

limites), Nível Laranja (situação de tensão moderada) e Nível Vermelho (crise propriamente dita), 

bem como, foram definidos os responsáveis das diretorias: CFO (Capital e Liquidez), CRO (Riscos), 

Comunicação, RH, Jurídico, Compliance e pela VP Meios, TI e Operações por alertar ao CMD (Crisis 

Management Director) e ao Diretor Presidente, a qualquer momento, a ocorrência de um evento que 

possa causar uma situação de deterioração “alerta BAU” ou situações especiais. 

 

Adicionalmente, as áreas e Comitês integrantes da segunda linha de defesa da Companhia (tal 

como definida no Marco/Política do Modelo de Gestão de Situações Especiais) devem contemplar 

em suas funções o monitoramento das métricas financeiras e dos eventos de risco operacional e 

reputacional, estabelecidos no Apetite de Riscos e comunicar eventuais desvios percebidos ao CMD. 

Da mesma forma, o CRO (Chief Risk Officer) do Santander  deve notificar o Diretor Presidente e o 

CMD, caso verifique qualquer indicio de uma situação de deterioração grave que possa afetar as 

suas funções. 

 
A comunicação externa, poderá ocorrer à medida que o evento for classificado com uma crise severa 

e com a deliberação conjunta dos membros do comitê. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

As informações contidas neste documento foram disponibilizadas unicamente para atendimento à 

solicitação de informações para fins de due diligence. Este conteúdo não pode ser reproduzido, 

redistribuído publicado ou copiado de qualquer forma, integral ou parcialmente, sem autorização 

expressa da Santander Asset Management. 

 
 


