
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Plano é parte integrante do Manual de Operações da MintPar 

  

Plano de Continuidade 
de Negócios 



 

2 
 

PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS 

 

A Continuidade de Negócios contempla o gerenciamento da recuperação 

dos negócios em caso de interrupção, e gestão de todo o Plano de Continuidade 

de Negócios por meio de treinamentos, testes, revisões e manutenções, a fim 

de garantir que o plano de continuidade de negócios esteja atualizado e 

operacional. 

Por razões que podem fugir do controle da Mint, um evento crítico pode 

resultar na sua impossibilidade de cumprir algumas ou todas as obrigações do 

negócio. Particularmente onde as infraestruturas físicas, de telecomunicações 

ou de tecnologia da informação forem danificadas ou tornaram-se inacessíveis. 

Este risco potencial requer o estabelecimento de planos de contingência e 

retomada dos negócios que levem em conta diferentes tipos de cenários 

plausíveis aos quais pode potencializar vulnerabilidades, cabíveis às 

características de complexidade e tamanho das suas operações. 

A base do trabalho é a identificação de processos críticos nos negócios, 

inclusive aqueles em que há uma dependência de representantes externos e 

outros serviços terceirizados, para os quais uma rápida retomada dos serviços 

é essencial. Para estes processos, a MintPar identificou mecanismos 

alternativos para retomada dos serviços na eventualidade de uma interrupção. 

Uma atenção particular é dispensada para a habilidade em restaurar registros 

eletrônicos ou físicos que são necessários para a retomada dos negócios.  

A MintPar tem duas estratégias implementadas para a continuidade do 

negócio em caso de desastre ou interrupção das instalações em algum dos dois 

escritórios, Uberlândia ou São Paulo, com base na sua peculiaridade de 

negócios, processos e complexidade onde as pessoas se encontram: 

1. O escritório está operacional porém sem acesso físico: a estratégia é 

recuperar as operações através do acesso remoto a partir do computador 

pessoal de cada pessoa. 

2. O escritório não está operacional: a estratégia é recuperar as operações 

através do acesso remoto em uma posição de desktop disponível no 
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escritório que não sofreu a interrupção. Os escritórios, São Paulo e 

Uberlândia, estão preparados para assumir como contingência um do 

outro. 

A cada 6 (seis) meses são realizados testes de ativação do referido plano. 

 

A recuperação das informações é realizada através de servidor e sistema de 

armazenamento nas nuvens que a cada 24 horas realiza um backup de todo o 

banco de dados. As informações são transformadas em pacotes criptografados 

e armazenadas em sistemas de armazenamento online e são armazenados em 

um ambiente seguro fora da MintPar. 

Os dados dos clientes são também armazenados pelos Administrador 

contratados pela Gestora e podem ser requisitados em emergência. 

 

As carteiras dos fundos são mantidas em sistema de internet dos 

Administradores e Custodiantes e podem ser acessados por outro computador 

fora do escritório bem com serem enviadas por e-mail pela Administradores e 

Custodiantes. 

 

Outro aspecto importante da continuidade de negócios diz respeito à 

indisponibilidade de pessoas, o que é particularmente importante no caso da 

MintPar, que possui uma equipe enxuta. Contamos com Manuais operacionais 

por áreas, com detalhamento dos procedimentos e rotinas, além dos contatos 

nas nossas contrapartes. Tais manuais já foram testados várias vezes e são 

atualizados na medida em que novas rotinas ou tarefas são adicionadas. 

 

A ativação do plano e o contato com as pessoas-chave é realizado pelo Diretor 

de Compliance. O Diretor é responsável por informar as pessoas da sua equipe 

no caso de uma interrupção e orientá-las quanto aos procedimentos nos termos 

das estratégias de continuidade de negócio descritas anteriormente. 
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