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21. PLANO DE CONTINUIDADE DO NEGÓCIO 
 

O plano de continuidade do negócio tem como finalidade prover a Cooperativa de 
procedimentos, controles e regras que possibilitem a continuidade das operações, ou seja, 
manter as operações vitais da Cooperativa, mesmo na eventualidade de um desastre em suas 
instalações minimizando perdas de negócios e impactos e assegurando a prestação de serviços 
aos associados. 

 
O conhecimento e a execução do plano de continuidade do negócio devem ser de 
responsabilidade de todos os integrantes da Cooperativa. 

 
No caso de perdas de dados, informações, softwares e programas ocasionados por problemas 
em equipamentos e sistemas de informática, deverão ser adotadas as seguintes providências: 

a) Utilizar os backups, mantidos na Cooperativa ou fora das suas instalações, para 
recuperação dos dados e informações perdidas; 

 
b) Se também houver necessidade de reinstalação de softwares e programas, os softwares 
Windows e Office ficam guardados na localidade onde o respectivo computador está 
instalado; o sistema operacional da COGEM - Syscoop e demais aplicativos podem ser 
obtidos na internet; 

 
c) Estes procedimentos deverão ser executados pela área de T.I. da Cooperativa. 

 
No caso de perdas de dados, informações, softwares e programas ocasionados por problemas 
em equipamentos e sistemas de informática, e que não seja possível recuperar o backup de 
algum período ou determinada informação, deverão ser adotadas as seguintes providências: 

a) Utilização de documentos e relatórios impressos como: relatório geral (movimentação e 
saldo de todas as contas de associados e ex-associados), relatório analítico de empréstimo, 
demonstrativos contábeis diversos, movimento contábil, declarações da Receita Federal, 
e demais documentos arquivados na Cooperativa (estatuto, atas, manuais, documentos 
diversos e outros) e se necessário, no arquivo inativo. 

 
Caso ocorram problemas ou acidentes que danifiquem ou destruam as instalações da 
Cooperativa, como por exemplo, incêndio, deverão ser adotadas as seguintes providências: 

a) A aquisição de equipamentos de informática (hardwares), softwares, programas e 
móveis, necessários para o reinício das operações da Cooperativa em regime de urgência; 

 
b) Recuperação dos dados e informações através dos backups guardados fora das 
instalações da Cooperativa. 

 
Para a execução desta política deve-se observar: 
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a) Realização dos backups conforme definido na política de segurança da informação; 
 

b) Impressão e arquivamento dos relatórios, demonstrativos e demais documentos de 
forma adequada, não sendo admitidos atrasos e nem omissão; 

 
c) A Cooperativa deverá manter uma relação atualizada na intranet com nome, nº de 
telefone, e-mail, atribuição, de todos os colaboradores, prestadores de serviço, unidades 
em que a Cooperativa atua e demais contatos para uma eventual emergência; 

 
d) Uma via impressa deverá ser mantida fora das instalações da Cooperativa; 

 
e) Na própria relação deverá conter as informações sobre o responsável pela guarda desta 
via externa, bem como o responsável pela atualização da relação; 

 
f) O supervisor administrativo e o analista financeiro deverão ter conhecimento do segredo 
do cofre. 


