
 

 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

1. OBJETIVO  

Uma vez que falhas nos serviços de TI impactam diretamente nos setores 

administrativos, terceirização e fechamento de câmbio, almeja-se com este 

plano prover medidas de proteções rápidas e eficazes para os processos 

críticos de TI relacionados aos sistemas essenciais. Este plano também 

objetiva estabelecer procedimentos de comunicação e mobilização para 

controle, em caso de contingências e emergências que possam ocorrer durante 

as atividades relacionadas a Tecnologia da Informação, visando aplicar as 

ações necessárias para correção e/ou eliminação do problema. 

 

2. APLICAÇÃO  

Este documento se aplica a todos os serviços de Tecnologia da Informação 

que são executados na Intercam Corretora de Câmbio Ltda. 

 

3. ESCLARECIMENTOS / DEFINIÇÕES 

 

Acionamento : é o processo de comunicação com as equipes envolvidas no 

controle da emergência, de acordo com a ordem estabelecida para que as 

equipes desempenhem as atividades sob sua responsabilidade, a fim de 

controlar a emergência. 

 

Contingência : Situação de risco com potencial de ocorrer, inerente as 

atividades, serviços e impedindo a entrada ao prédio, os funcionários 

relacionados pelos coordenadores dos setores deverá comparecer no 

endereço Rua Londrina, 470 – 8º andar – Rudge Ramos – São Bernardo do 

Campo – SP – CEP – 09635-100. Diz respeito a uma eventualidade; 

possibilidade de ocorrer. 



 

 

 

Áreas Sensíveis : Áreas que sofrem fortes efeitos negativos quando atingidas 

pelas consequências da emergência. Dentre elas encontram-se os setores 

administrativos, câmbio, operadores de câmbio, venda de moedas.  

 

4. RESPONSAVEIS PELO ACIONAMENTO  

Área de T.I. deve acionar o site de contingência, juntamente com os 

coordenadores dos setores envolvidos, que acionara os colaboradores. 

 

5. SETORES DEFINIDOS PARA O SITE DE CONTINGÊNCIA  

Expedição / Documentação – 01 colaboradores. 

RDE – ROF – 01 colaboradores. 

Cadastro – 01 colaboradores 

Back Office – 01 colaboradores 

Financeiro / Tesouraria – 01 colaboradores. 

Analista / Siscoserv – 03 colaboradores 

Informatica – 02 colaboradores 

Operador de Câmbio – 02 colaboradores. 

Venda de Moeda (Turismo) – 01 – colaboradores. 

Transf. Internacionais – 01 – colaboradores. 
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