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RESUMO 
 

Na área de Tecnologia da Informação (TI), em que o ritmo de mudança tecnológica é 

acelerado, o aumento rápido e constante do uso de serviços digitais gerou uma 

dependência significativa do negócio em relação aos serviços por ela prestados. 

Assim sendo, surgiu também a necessidade de adequação de processos de 

Governança de TI. No novo mercado global, em que a área de tecnologia possui um 

papel estratégico e decisivo nas organizações, sua governança deve contribuir para 

uma melhora na governança corporativa da organização como um todo. Dessa forma, 

frameworks de melhores práticas em TI têm surgido, especialmente nas últimas duas 

décadas, e entre elas está o Plano de Continuidade de Negócios (PCN). Um PCN 

possibilita agilidade e assertividade na tomada de decisões em TI por impulsionar o 

desenvolvimento de “Planos de Recuperação de Desastres” alinhados às 

necessidades do negócio. Neste trabalho, por meio da comparação entre diversos 

frameworks, foi concebido um novo framework com potencial de aplicação para o 

desenvolvimento de um PCN voltado para a área de TI, porém, baseado nos 

processos-chave do negócio, sem que haja necessidade de aquisição de software e 

utilizando recursos da plataforma Google. A aplicação desse framework é sugerida 

para organizações nas quais a área de TI percebe a importância da manutenção dos 

seus serviços, sistemas e recursos na sustentação dos processos organizacionais, 

principalmente nos casos em que não há ainda uma iniciativa de elaboração de um 

PCN para a organização inteira (por isso, o título PCN "de TI"). Uma vez desenvolvido, 

este PCN deve permitir que a área de TI seja capaz de gerenciar os problemas e 

recuperar os processos de negócio mais críticos da organização, com o intuito de 

garantir a continuidade do negócio após um incidente ou uma crise que impacte os 

serviços, sistemas e recursos providos pela TI. Nesse sentido, este estudo teve por 

objetivo compreender como um PCN pode auxiliar na Governança da TI e, ainda 

assim, ser elaborado de forma ágil, colaborativa e com rastreabilidade em uma 

organização. 

 

Palavras-chave: Framework; Plano de Continuidade de Negócios; Tecnologia da 

Informação; Governança de TI. 

 

 



ABSTRACT 
 

In the field of Information Technology (IT), in which the pace of technological change 

is accelerated, the rapid and steady increase in the use of digital services has 

generated a significant dependence of the business concerning the services it 

provides. Therefore, there was also a need to adapt IT Governance processes. In the 

new global market, in which the technology area has a strategic and decisive role in 

organizations, its governance should contribute to an improvement in the corporate 

governance of the organization as a whole. Thus, IT best practice frameworks have 

emerged, especially in the last two decades, and among them is the Business 

Continuity Plan (BCP). A BCP enables agility and assertiveness in IT decision-making 

by driving the development of “Disaster Recovery Plans” aligned with business needs. 

In this work, through the comparison between several frameworks, a new framework 

with application potential for the development of a BCP focused on the IT area was 

designed, however, based on the key processes of the business, without the need to 

acquire software and using resources from the Google platform. The application of this 

framework is suggested for organizations in which the IT area realizes the importance 

of maintenance of its services, systems, and resources in sustaining organizational 

processes, especially in cases where there is not yet an initiative to develop a BCP for 

the entire organization (hence the "IT BCP" title). Once developed, this BCP should 

allow IT to be able to manage problems and recover the organization’s most critical 

business processes to ensure business continuity after an incident or crisis that 

impacts the services, systems, and resources provided by IT. In this sense, this study 

aimed to understand how a PCN can assist in IT Governance and, even so, be 

developed in an agile, collaborative, and traceable way in an organization. 

 

Key Words: Framework; Business Continuity Plan; Information Technology; IT 

Governance.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

O mundo vem, há décadas, seguindo uma tendência de transformação digital. 

Atualmente, é possível realizar de forma on-line atividades que por muitas décadas só 

foram realizadas por telefone ou de forma presencial, como agendar serviços, comprar 

roupas, assistir a aulas, obter resultados de exames, fazer compras de mercado, 

descobrir a melhor rota para chegar em determinado local etc. 

Contudo, na área de Tecnologia da Informação (TI), em que o ritmo de 

mudança nas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) é acelerado, as 

inovações incrementais dificilmente se sustentam isoladamente por muito tempo 

(TIGRE e NORONHA, 2013). Esse aumento rápido e constante do uso de serviços 

digitais demandou da área de TI das organizações uma constante adaptação e 

evolução. De acordo com Tarouco e Graeml (2011), isso também gerou uma 

dependência significativa do negócio em relação aos serviços por ela prestados, 

dando origem a exigências como segurança, eficiência, qualidade na entrega e no 

suporte, controles, conformidade, consistência, disponibilidade e garantia de 

continuidade. Ou seja, com o aumento de solicitações também se elevou a 

responsabilidade dessa área em relação à continuidade dos serviços prestados. Isso 

fez com que a TI precisasse pensar em novas formas de prover seus serviços de 

forma ininterrupta e se estruturar para atender à crescente demanda.  

A Governança de TI tem despertado um crescente interesse no meio 

acadêmico e nas organizações, seja devido à importância e à evolução da TI na 

sociedade contemporânea (FILHO, 2018) ou devido ao fato de a área de TI ser 

comumente criticada por fornecer um tempo de resposta ao negócio abaixo do 

esperado em relação à expectativa de seus clientes internos – setores ou 

departamentos (LIMA, 2017). Esse contexto resultou em uma necessidade de 

evolução na Governança de TI.  

Conforme descrito por Weill e Ross (2006), aqueles que ocupam cargos 

gerenciais nas áreas de TI não têm a capacidade de atender a todas as requisições 

de investimento que ocorrem em uma grande empresa e, se tentarem tomar decisões 

demais, acabarão se tornando um gargalo. Todavia, ao terceirizar essa tomada de 

decisão também é importante garantir que as decisões tomadas por outras pessoas 

sejam coerentes com a direção que a alta gerência definiu para a organização. Uma 
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Governança de TI deve proporcionar uma tomada de decisão clara, consistente e que 

represente a visão da alta gerência. 

Para atingir os resultados esperados, sejam eles os objetivos financeiros, de 

imagem, legais, contratuais ou comerciais, é preciso que a TI tenha seus mecanismos 

de governança bem estruturados. De acordo com Lunardi, Becker e Maçada (2012), 

a Governança de TI envolve todas as questões da organização relacionadas à 

tecnologia, desde a definição de políticas, direitos e responsabilidades sobre as 

decisões de TI quanto a aprovação de projetos e investimentos e o monitoramento e 

a manutenção da TI. 

Em uma organização, o valor da TI reside na capacidade que esta área possui 

de empregar adequadamente seus recursos enquanto reduz custos operacionais e, 

ainda assim, estar alinhada aos objetivos de negócio. Quando a prática dos 

profissionais de TI está direcionada à própria TI, perde-se a oportunidade de utilizar a 

Governança de TI como alavanca para outras oportunidades estratégicas, como a 

inovação ou a exploração de novas possibilidades de uso em prol do negócio 

(TEODORO, PRZEYBILOVICZ e CUNHA, 2014). 

Em 2020, a importância da TI tornou-se mais evidente ainda. O Brasil, assim 

como outros países ao redor do mundo, passou a enfrentar a pandemia do Covid-19, 

e nesse cenário são vários os desafios. Muitas organizações precisaram alocar seus 

colaboradores em home office devido à necessidade de isolamento social e, de acordo 

com Júnior Nogueira et al. (2021), a TI precisou garantir toda a funcionalidade e 

efetividade de seus sistemas. 

Considerando que imprevistos sempre acontecerão, a área de TI precisa saber 

como agir diante da ocorrência de um desastre e, assim sendo, a existência de uma 

estratégia de continuidade passa a ser de vital importância para a perenidade das 

organizações. Ter um Plano de Continuidade de Negócios (PCN) elaborado antes que 

ocorra a interrupção dos negócios é crucial, ou a organização pode não ser capaz de 

responder com rapidez suficiente à interrupção dos serviços (WAN e CHAN, 2008). 

De acordo com Júnior (2012), o PCN é um plano corporativo que leva em 

consideração a organização como um todo, incluindo as pessoas, após a ocorrência 

de um incidente que gere uma interrupção nos negócios. Já o “Plano de Recuperação 

de Desastres” (PRD) é o segmento do PCN voltado para sistemas e tecnologias, ou 

seja, TI. Dessa forma, um PCN impulsiona o desenvolvimento dos PRDs para 

gerenciar os problemas e recuperar suas operações, com o intuito de garantir que a 
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organização possa continuar funcionando após um incidente ou uma crise que 

impacte os serviços, sistemas ou recursos providos pela TI.  

Um PCN também pode ser caracterizado como um tipo de controle preventivo, 

ou seja, aquele que evita a concretização de determinados riscos. O controle prévio 

ou preventivo é o tipo de controle que costuma ser mais econômico, pois, de modo 

geral, é menos custoso evitar que a ocorrência de um problema futuro que remediá-

lo depois de ter acontecido (DARYUS EDUCAÇÃO, 2020). 

Há vários motivos pelos quais as organizações deveriam possuir um PCN, 

desde o cumprimento de requisitos legais até a proteção da imagem da organização. 

Embora algumas ameaças sejam inevitáveis (como os desastres naturais), quanto 

menor o período de inatividade, melhor. Se uma organização sofrer uma invasão de 

hackers, por exemplo, ela já terá que lidar com a perda de confiança de seus clientes, 

logo, o tempo de inatividade torna-se ainda menos aceitável (TECHTARGET, 2020a). 

Considerando a crescente importância das áreas de TI e o fato de muitas das 

operações de negócio das empresas estarem baseadas em serviços e recursos 

digitais (PORTAL ISO 27000, 2020), um PCN específico para essa área, uma vez 

implementado, deve ser capaz tanto de manter as operações de TI em funcionamento 

em casos de desastres quanto recuperá-las antes de os impactos tornarem-se 

irreversíveis para a continuidade do negócio.  

No novo mercado global, a TI possui um papel estratégico e decisivo nas 

organizações. Assim sendo, sua governança deve contribuir para uma melhora na 

governança corporativa da organização com um todo e, neste sentido, frameworks de 

melhores práticas em TI têm surgido, especialmente nas últimas duas décadas (NETO 

e NETO, 2013). 

A aplicação de um framework para elaboração de PCN já foi contemplada por 

diversos autores, como Svata (2013), Magalhães, Oliveira e Oliveira (2014) e Martins, 

Wangham e Favarim (2009). Porém, muitas vezes se apresentam apenas os 

elementos-chave para um PCN, sem disponibilizar um framework estruturado para 

aplicação, comportamento este que pode ser observado em Svata (2013); ou os 

resultados da aplicação de algum framework sem apresentar qual foi o framework 

aplicado, como em Magalhães, Oliveira e Oliveira (2014); ou, ainda, apresentando 

apenas trechos deles, como apresentado por Martins, Wangham e Favarim (2009). 

Alguns modelos de frameworks para elaboração de PCN podem ser 

encontrados em sites de consultorias especializadas. No entanto, nem sempre esses 
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modelos estão focados em continuidade dos serviços prestados pela TI. O formato 

também é um ponto de atenção ao se escolher um framework para uso, uma vez que 

isso pode fazer com que a elaboração de um PCN seja facilitada ou mais morosa. 

Ainda, os frameworks disponíveis para download na internet podem variar bastante 

tanto em relação à profundidade da análise quanto ao formato empregado (por ex.: 

em Word, PDF, formulários on-line etc.). 

 

1.1 Problema de Pesquisa 
 

Aplicar um framework pronto para a elaboração de um PCN, e que utilize 

ferramentas que promovam coleta e análise dos dados necessários de forma ágil, 

colaborativa e com rastreabilidade, pode fazer com que as organizações consigam 

desenvolver uma primeira versão de seu PCN mais rapidamente e garantir que todas 

as etapas necessárias sejam apreciadas. Além disso, a adoção de um framework 

também pode possibilitar que revisões posteriores do plano aconteçam com maior 

agilidade, pois embora o conteúdo do framework precise ser revisado, a partir da 

primeira versão já se sabe de antemão quais informações precisarão ser coletadas e 

com quem. Diante do exposto, esta pesquisa tem como norteador o seguinte 

questionamento: 

Como um PCN para auxiliar na Governança de TI pode ser elaborado de forma 

ágil, colaborativa e com rastreabilidade em uma organização? 

 

1.2 Objetivos 
 

 E para responder ao problema de pesquisa, têm-se como objetivos: 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Propor um framework de PCN para auxiliar na Governança de TI que possa ser 

aplicado de forma ágil, colaborativa e com rastreabilidade em uma organização. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Comparar frameworks para elaboração de PCN existentes, com o intuito de 

analisar as vantagens, desvantagens e diferenciais de cada um deles; 

• Identificar quais são as fases que devem compor um framework para PCN de 

TI, bem como os principais itens que devem constar em cada uma delas; 

• Estruturar as ferramentas necessárias para compor um framework ágil para 

PCN de TI. 

 

Esta pesquisa tem como contribuição prática o desenvolvimento de um 

framework com alguns diferenciais em relação aos modelos já existentes: que possa 

ser trabalhado colaborativamente por várias pessoas ao mesmo tempo; que seja 

viável considerando o contexto atual, em que boa parte dos colaboradores das 

organizações estão trabalhando em home office; que permita a coleta dos dados de 

forma prática, para desenvolvimento da 1ª versão e sempre que necessária uma 

atualização e com facilidade de atualização do PCN por meio da integração entre as 

informações do framework e o PCN em si. Como contribuição teórica, tem-se a 

publicação de um framework voltado para a TI no meio acadêmico e alinhado às 

diretrizes do Disaster Recovery Institute International (DRI) de contemplar definição 

das estratégias de continuidade de negócios; plano de resposta a incidentes; 

avaliação de riscos e avaliação de impacto no negócio. 

 

1.3 Relação da Dissertação com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das 

Nações Unidas são uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações 

Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, em setembro de 2015, composta por 

17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030 (ESTRATÉGIA ODS, 2019). A 

Figura 1 apresenta os objetivos que compõem a Agenda 2030. 
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Figura 1 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

 
Fonte: Organização das Nações Unidas (2015). 
 

Esta pesquisa está relacionada fundamentalmente ao Objetivo 9 estabelecido 

pela ONU: Indústria, Inovação e Infraestrutura. Este ODS tem por intuito construir 

infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e 

fomentar a inovação. Embora tenha um enfoque mais aderente a uma aplicação 

global, considera-se que é compatível com a proposta desta pesquisa devido à Meta 

9.c, que discorre sobre o aumento significativo do acesso às TIC (...), buscando 

garantir a qualidade, a privacidade, a proteção de dados e a segurança cibernética, 

objetivos estes que também são buscados pelas áreas de TI das organizações. 

A relação com o ODS torna-se especialmente importante em função do 

contexto mundial da pandemia causada pelo coronavírus, uma vez que as 

organizações tiveram que rapidamente adaptar sua forma de atuação do modo 

presencial para o on-line, empregando recursos tecnológicos para capacitação de 

colaboradores e comunicação com stakeholders. Esse cenário reforça a necessidade 

de a área de TI ter seu PCN desenvolvido e robusto o suficiente a ponto de saber 

como atuar frente à ocorrência de desastres de diferentes origens e proporções. 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 
 

Esta Dissertação é composta por 5 Capítulos. 

O Capítulo 1 aborda aspectos introdutórios e a justificativa da escolha do tema, 

bem como os objetivos desta pesquisa e a relação com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável. O Capítulo 2 traz a fundamentação teórica e as 

principais referências relacionadas aos temas pesquisados. O Capítulo 3, por sua vez, 

apresenta as etapas metodológicas executadas para o atingimento dos objetivos geral 

e específicos. O Capítulo 4 compila os resultados obtidos e expõe algumas 

considerações e discussões sobre o framework desenvolvido. Por fim, o Capítulo 5 

apresenta as conclusões do trabalho e recomendações de trabalhos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica sobre os temas relacionados 

ao projeto desta pesquisa: TI e Governança Corporativa, Plano de Continuidade de 

Negócios, Avaliação de riscos, Análise de impacto no negócio, Planos de 

contingência, Frameworks para PCN e Metodologias e ferramentas ágeis. 

 

2.1 TI e Governança Corporativa 
 

No século 21, a TI deixou de ser considerada apenas uma área técnica e foi 

incorporada por muitas empresas como ferramenta estratégica do negócio 

(FUNDAÇÃO BRADESCO - ESCOLA VIRTUAL, 2020). Porém, o conceito de 

Governança de TI surgiu antes disso. O que acarretou a necessidade de se 

estabelecer uma governança para a área de TI foram as demandas de controle, 

transparência e previsibilidade exigidas pelas organizações, no início dos anos 90, 

quando as questões relativas à qualidade ganharam importância no cenário mundial 

(MANSUR, 2007). 

O conceito de Governança de TI, por meio da adoção de modelos de melhores 

práticas em Gestão de TI, propõe caminhos para que os serviços prestados por esta 

área tragam apoio efetivo ao negócio, tanto do ponto de vista de seus usuários 

(internos) quanto de seus clientes (externos) (KLUMB e AZEVEDO, 2014). 

De acordo com Weill e Ross (2006), um modelo eficaz de governança consiste 

em um conjunto de arranjos e mecanismos alinhados à estratégia, à estrutura e aos 

resultados desejados da organização. Os autores também apresentam que uma 

Governança de TI eficaz deve tratar de três questões: 1) Quais decisões devem ser 

tomadas para garantir a gestão e o uso eficazes de TI?; 2) Quem deve tomar essas 

decisões? e 3) Como essas decisões serão tomadas e monitoradas? 

Conforme os mesmos autores, os administradores de uma organização podem 

compreender a situação da sua governança mapeando os seus arranjos e 

mecanismos de governança na “Matriz de Arranjos de Governança”, e avaliando se 

eles estão coerentes com os objetivos estratégicos. 

A Matriz de Arranjos de Governança (Figura 2) apresenta, em colunas, as 

decisões-chave que precisam ser tomadas com relação à TI e, em linhas, um conjunto 

de “arquétipos” que especificam os direitos decisórios, ou seja, quem deve tomá-las 
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(WEILL e ROSS, 2006). Ainda de acordo com os mesmos autores, a intersecção entre 

as colunas e linhas mapeia, para cada tipo de decisão de TI, quais são os arquétipos 

que contribuem com a tomada de decisões e quais são utilizados na tomada de 

decisão. O ponto de interrogação na Figura 2 representa o desafio de Governança de 

TI em cada organização para determinar quem será responsável por tomar as 

decisões ou contribuir para elas. 

 
Figura 2 - Matriz de Arranjos de Governança de TI 

 
Fonte: Weill e Ross (2006). 
 

Na matriz, as cinco principais decisões estão inter-relacionadas, geralmente 

fluem da esquerda para a direita na matriz, e requerem vinculação para que haja uma 

governança eficaz (WEILL e ROSS, 2006). Cada uma das decisões envolve um 

conjunto único de questões e problemas a serem discutidos, e a descrição de cada 

uma delas é apresentada no Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Quais decisões devem ser tomadas em TI 

O quê? Para que serve? 
Princípios de TI Esclarecer o papel de negócio da TI. 
Arquitetura de TI Definir os requisitos de integração e padronização. 
Infraestrutura de TI Determinar serviços compartilhados e de suporte. 

Necessidade de aplicações de negócio Especificar a necessidade comercial de aplicações de TI 
compradas ou desenvolvidas internamente. 

Investimentos e priorização de TI Escolher quais iniciativas financiar e quanto gastar. 

Fonte: Adaptado de Weill e Ross (2006). 
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Também conforme apresentado pelos mesmos autores, as linhas da matriz 

representam um conjunto de “arquétipos” que especificam os direitos decisórios, 

sendo que cada um deles identifica um tipo de pessoa envolvida na tomada de decisão 

em TI (Quadro 2). 

 
Quadro 2 - Arquétipos em TI e quem/o que representam 

Arquétipo Quem ou o que representa 
Monarquia de negócio Altos gerentes 
Monarquia de TI Especialistas em TI 
Feudalismo Cada unidade de negócio que toma decisões independentes 

Federalismo Uma combinação entre o centro corporativo e as unidades de 
negócio, com ou sem envolvimento do pessoal da TI 

Duopólio de TI O grupo de TI e algum outro grupo (por exemplo, a alta gerência 
ou líderes das unidades de negócio) 

Anarquia Tomada de decisões individual ou por pequenos grupos, de 
modo isolado 

Fonte: Adaptado de Weill e Ross (2006). 
 

As decisões tomadas em TI apresentadas no Quadro 1, junto com os 

arquétipos de TI apresentados no Quadro 2, descrevem todos os arranjos decisórios 

já identificados por Weill e Ross (2006). 

Weill e Ross (2006) também elucidam que, enquanto a Matriz de Arranjos de 

Governança define o processo de tomada de decisão, a resposta para a terceira 

questão que a Governança de TI deve abordar (Como as decisões serão tomadas e 

monitoradas?) requer a implementação de mecanismos de governança 

complementares, como comitês, funções e processos formais. Uma organização que 

opte por desenvolver sua estratégia de continuidade de negócios precisa levar em 

consideração os mecanismos de governança já existentes, uma vez que isso também 

irá influenciar a tomada de decisões referentes ao PCN. 

Algo que agrava os problemas de governança é o fato de que a maioria dos 

altos executivos não possui familiaridade com a estruturação da Governança de TI em 

sua organização. Em uma pesquisa conduzida pelos mesmos autores, a avaliação 

média de um grupo de quarenta e dois Chief Information Officers (CIOs) sobre o modo 

como suas empresas integravam a Governança de TI com a dos demais ativos de 

informação e TI (dados digitalizados, informações e conhecimentos sobre clientes, 

desempenho de processos, finanças, sistemas de informação) ficou abaixo de três, 

em uma escala de cinco pontos. Weill e Ross (2006) apontam também que arranjos 
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de Governança em TI bem concebidos confiam a tomada de decisões sobre TI às 

pessoas responsáveis pelos resultados, e essas pessoas não necessariamente 

estarão dentro da área de TI. 

O conceito de Governança de TI é diferente do conceito de Gestão de TI. A 

gestão foca em prover internamente os serviços e produtos de TI, bem como no 

gerenciamento das operações de TI. Já a governança é muito mais abrangente, e está 

voltada para o desempenho da TI e as transformações necessárias para que ela 

atenda não apenas às demandas atuais, mas também seja capaz de atender as 

demandas futuras, e tanto do negócio (internas) quanto dos clientes do negócio 

(externas). Além disso, outra distinção é que a gestão pode optar por prover os 

serviços e produtos de TI por meio de terceiros externos à organização, enquanto a 

governança é inerente a ela, isto é, a direção e o controle da TI não podem ser 

terceirizados ao mercado (PETERSON, 2003), como representado na Figura 3. 

 
Figura 3 - Governança de TI e Gestão de TI 

 
Fonte: Peterson (2001). 
 

Enquanto a governança tem por intuito garantir que as necessidades e 

condições das partes interessadas sejam avaliadas ao se determinar os objetivos da 
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organização, bem como garantir que a direção seja orientada por meio de priorização 

e tomada de decisão, e que o desempenho e a conformidade sejam monitorados em 

relação aos objetivos, a Gestão de TI deve ter como missão o planejamento, a 

execução e o monitoramento das atividades, em alinhamento com a direção definida 

pelo órgão de governança, para atingir os objetivos da organização (ISACA, 2018). 

Dessa forma, um PCN irá envolver tanto a Gestão quanto a Governança de TI. 

A importância de um PCN dentro da governança está relacionada à sua capacidade 

de garantir que as demandas atuais e futuras da organização sejam atendidas. 

Entretanto, a operacionalização das estratégias a serem definidas para evitar 

interrupções nos serviços, sistemas e recursos dependerá de uma boa gestão de TI. 

Hardy (2006) expõe que nada impulsionou a atenção ao conselho de 

Governança de TI tanto quanto o surgimento da Lei Sarbanes-Oxley (SOX), em 2002. 

Promulgada após uma série de escândalos corporativos, a SOX focou o detalhamento 

não apenas das finanças das organizações, mas também dos processos de TI que 

sustentam os sistemas financeiros destas, uma vez que os sistemas de TI possuem 

um papel importante na garantia da precisão dos dados financeiros. A referida Lei 

exige que a administração da organização aplique uma "estrutura de avaliação 

adequada" em sua avaliação dos controles sobre os relatórios financeiros. Existem 

várias estruturas possíveis e a SOX não determinou o uso de nenhuma delas em 

específico, mas uma estrutura que vem sendo amplamente utilizada por profissionais 

de TI nos Estados Unidos e no exterior para ajudar a gerenciar e proteger os sistemas 

de informação das organizações é o Control Objectives for Information and Related 

Technology (COBIT), criado pela Information Systems Audit and Control Association 

(ISACA) (KERR e MURTHY, 2013). 

O COBIT também é uma ferramenta que surgiu com o intuito de auxiliar na 

efetividade dos controles internos e de governança corporativa. Trata-se de um 

modelo de controle para Gestão de TI integrado aos objetivos de governança 

corporativa, segundo o qual a governança corporativa e a Governança de TI são 

estrategicamente correlacionadas, alavancando os recursos humanos, tecnológicos e 

financeiros para aumentar as vantagens competitivas da organização (ISACA, 2019a). 

O referido modelo define continuidade do negócio como sendo os mecanismos 

desenvolvidos para prevenção, mitigação e recuperação após uma interrupção, ou 

seja, o “planejamento de restabelecimento de negócios”. Assim, propõe o 

desenvolvimento de Planos de Continuidade de Negócios de TI projetados para 
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reduzir o impacto de uma interrupção que atinja os principais processos relacionados 

à área de TI, prevendo processamentos alternativos e capacidade de recuperação de 

todos os serviços críticos. Ainda, reforça a necessidade de o PCN e os PRDs serem 

desenvolvidos com base na estratégia da organização (ISACA, 2019b). 

A adoção e o desenvolvimento de um framework de Governança de TI em uma 

organização, contudo, não significam que a governança esteja realmente 

funcionando. Conceber o modelo de Governança de TI é o primeiro passo, mas 

implementá-lo como uma solução é o desafio seguinte (HAES e GREMBERGEN, 

2008). Entretanto, quando os gerentes de TI dedicam tempo para projetar, 

implementar e comunicar os processos de Governança de TI, as empresas obtêm 

mais valor da TI (WEILL e ROSS, 2005). 

 

2.2 Plano de Continuidade de Negócios 
 

Conforme a ABNT (2020a, p. 12), Plano de Continuidade de Negócios é a 

“informação documentada que orienta a organização a responder a uma disrupção e 

retomar, recuperar e restaurar a entrega de produtos e serviços de acordo com os 

objetivos de continuidade de negócios”. Ou seja, tanto a Governança de TI como um 

PCN devem ter por finalidade garantir que os objetivos estratégicos da organização 

sejam alcançados e, nesse contexto, as estratégias de continuidade constituem parte 

de uma governança corporativa bem estruturada e que apoie a gestão dos controles 

internos. 

Também conforme a ABNT (2021), um Sistema de Gestão de Continuidade de 

Negócios (SGCN) “reforça a importância de entender as necessidades da organização 

e a imprescindibilidade de estabelecimento de política e objetivos para a gestão de 

continuidade de negócios; a implementação e operação de controles e medidas para 

a gestão da capacidade geral da organização para gerenciar acidentes de interrupção; 

monitoramento e análise crítica de desempenho e eficácia do SGCN e melhoria 

contínua com base na medição objetiva”. 

Um PCN é imprescindível para empresas que não podem sofrer interrupção em 

seus processos de negócios, uma vez que isto poderia acarretar perdas financeiras, 

degradação da imagem no mercado e insatisfação do seu maior patrimônio: seus 

clientes (CHAGAS, 2017). 
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O Guia de Boas Práticas para Planos de Continuidade de Negócios 

desenvolvido pela ABRAPP (2012) apresenta os seguintes benefícios da adoção de 

um PCN: promoção de um entendimento mais claro e amplo do modus operandi da 

organização, permitindo a identificação de oportunidades de melhorias; conhecimento 

do grau de exposição ao risco; preservação da reputação no que tange os 

profissionais encarregados pela gestão da organização, em caso de ruptura; 

minimização de possíveis impactos às partes interessadas e ao patrimônio; 

treinamento do pessoal envolvido na resposta a ocorrências de impactos relevantes e 

o aumento da probabilidade de sobrevivência da organização ou do negócio. 

Tarouco e Graeml (2011) expõem que a preocupação com os riscos de falhas 

associadas à TI impactarem a saúde das empresas tem sido tanta que alguns 

conjuntos de práticas têm surgido e sido adotados pelas organizações com o intuito 

de evitar, ou ao menos reduzir, as chances de percalços com a tecnologia afetarem 

negativamente os negócios. E, como uma forma de tentar garantir que todas as 

demandas sejam atendidas de acordo com o esperado, algumas dessas práticas têm 

deixado de ser meras recomendações e passado a ser impostas por terceiros por 

meio de contratos ou outros dispositivos coercitivos.  

O Disaster Recovery Institute International (DRI), por exemplo, é um instituto 

internacional sem fins lucrativos fundado em 1988 que tem como missão ajudar 

organizações a se prepararem para e se recuperarem de desastres (DRI, 2021b) e, 

dessa forma, reduzirem as chances de incidentes relacionados à tecnologia 

impactarem negativamente os negócios. O DRI certifica profissionais como CBCPs, 

isto é, profissionais em continuidade de negócios (Certified Business Continuity 

Professional – CBCP). Além disso, promove vários cursos relacionados ao tema. No 

conteúdo de seus cursos, o DRI defende que um programa de continuidade de 

negócios deve abranger: definição das estratégias de continuidade de negócios; plano 

de resposta a incidentes; avaliação de riscos e avaliação de impacto no negócio. 

Já no Brasil, algumas das principais referências em relação à continuidade de 

negócios empresariais são as normas elaboradas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, as quais são apresentadas no Quadro 3. Esse conjunto de normas 

tem por intuito estimular o desenvolvimento de um SGCN para proteger os negócios 

contra incidentes inoportunos, bem como reduzir riscos e garantir que as organizações 

se recuperem. 
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Quadro 3 - Principais normas brasileiras relacionadas à continuidade de negócios 

Norma ABNT Tema 

NBR ISO 22301:2020 Segurança e resiliência – Sistemas de gestão de 
continuidade de negócios – Requisitos 

NBR ISO 22313:2020 
Segurança e resiliência – Sistemas de gestão de 
continuidade de negócios – Orientações para o uso da 
ABNT NBR ISO 22301 

ISO/TS 22317:2020 
Segurança da sociedade – Sistemas de gestão de 
continuidade de negócios – Diretrizes para análise de 
impacto nos negócios (BIA) 

Fonte: ABNT (2020). 
 

As referidas normas também preconizam que a identificação das atividades das 

quais a organização depende para sua sobrevivência permite que ela possa 

reconhecer o que deve ser feito para proteger seus recursos antes que uma 

interrupção não planejada aconteça. 

A Figura 4 representa o impacto de uma ruptura gradual (por exemplo, uma 

pandemia se aproximando) em uma organização diante dois cenários distintos: 

quando há um planejamento prévio de continuidade de negócios e quando não há. 

Pode-se observar que o tempo para a organização voltar a atingir o nível mínimo 

aceitável de operações é maior quando não há esse planejamento prévio, podendo 

inclusive ultrapassar o tempo em que os impactos do incidente se tornam inaceitáveis 

para a continuidade dos negócios. 

 
Figura 4 - Mitigação de impactos por meio do planejamento da continuidade do negócio 

 
Fonte: ABNT (2020b). 
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De acordo com Beal (2008), os detalhes a serem tratados em um PCN podem 

variar significativamente conforme o tipo de negócio, o porte e a forma de atuação no 

mercado. Entretanto, independentemente do tamanho do negócio, princípios 

semelhantes podem ser aplicados, por exemplo: 

1. a responsabilidade pelo PCN deve ser assumida por uma pessoa de nível 

sênior na organização; 

2. uma pequena equipe de pessoas devidamente qualificadas e/ou com 

experiência deve ser montada para a revisão das operações de negócio; 

3. deve ser dada ao plano a mesma importância que é conferida a outras 

iniciativas organizacionais, como gestão da qualidade, fluxo de caixa ou 

saúde e segurança do trabalho; 

4. o plano deve abordar os cenários de desastres que podem afetar a 

empresa, não fazendo distinção entre perda parcial e completa de serviços 

e instalações. Deve ser desenvolvido o cenário de pior caso possível, e 

situações menos críticas poderão ser tratadas aplicando apenas partes dos 

planos, com pequenos ajustes onde/se necessário (AIG, 2013).  

Conforme o Guia de Boas Práticas para Planos de Continuidade de Negócios 

desenvolvido pela ABRAPP (2012), o desenvolvimento de um PCN deve responder 

as seguintes questões: 

1. Quais são os processos críticos que não podem deixar de ser 

executados? 

2. O que pode impedir que esses processos críticos sejam executados 

(análise de risco)? 

3. De que forma a interrupção desses processos poderá afetar o negócio 

(análise de impacto no negócio)? 

4. Nesse caso, o que é necessário fazer para retornar as operações? 

As respostas para essas perguntas resultarão na estratégia de continuidade do 

negócio da organização e, uma vez documentadas, darão forma ao PCN. 

Para a ISO/IEC 27005:2019 (ABNT, 2019), um ativo é algo que tem valor para 

a organização e que, portanto, requer proteção. Logo, os serviços de tecnologia são 

ativos importantes e que, consequentemente, requerem proteção contra riscos e 

precisam ter a sua recuperação prevista. Para a identificação dos ativos, convém que 

se tenha em mente que um sistema de informação compreende mais do que hardware 

ou software, pois pode abranger também informações, processos e sistemas 
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(DARYUS EDUCAÇÃO, 2020). Assim sendo, conforme a ABRAPP (2012), o PCN 

deve ser elaborado considerando em um primeiro momento as situações de risco com 

maior impacto, e ampliado conforme a maturidade da organização em relação à 

necessidade de proteção dos seus ativos for aumentando. 

Marinho (2008) elucida que o mérito do PCN não é antecipar os eventos, mas 

planejar ações de resposta de forma que o tempo de interrupção seja reduzido, 

minimizando, assim, as chances de erros durante situações de crise e estresse. 

Embora possa haver variações entre o formato e o tipo dos planos elaborados 

para compor a estratégia de continuidade de negócios das organizações, serão 

descritos na sequência os principais elementos necessários para elaboração de um 

PCN, conforme preconizado pelo DRI: 2.2.1 Avaliação de risco, 2.2.2 Análise de 

impacto no negócio (BIA) e 2.2.3 Planos de Contingência. 

 

2.2.1 Avaliação de riscos 

 

A ISACA (Information Systems Audit and Control Association) é uma 

associação internacional que suporta e patrocina o desenvolvimento de metodologias 

e certificações para o desempenho das atividades de auditoria e controle em sistemas 

de informação. De acordo com a ISACA (2009), o risco de TI é o risco do negócio – 

especificamente, o risco do negócio associado a uso, propriedade, operação, 

envolvimento, influência e adoção de TI dentro de uma empresa. Ou ainda, conforme 

Svata (2013), risco é algo inerente a todas as empresas e valor do negócio e risco de 

TI são dois lados da mesma moeda. 

A avaliação de riscos em uma organização serve, sobretudo, para determinar 

os eventos que podem impactá-la negativamente, os danos que esses eventos podem 

causar e os controles necessários para prevenir ou mitigá-los (AIG, 2013). 

Isso posto, riscos precisam ser avaliados e, de acordo com a ISO 31000:2018 

(ABNT, 2018), o processo de avaliação de riscos envolve as etapas de identificação 

de riscos, análise de riscos e avaliação de riscos. Durante a fase de identificação, 

encontram-se e descrevem-se os riscos que podem auxiliar ou impedir que a 

organização atinja seus objetivos. Na análise, compreende-se a natureza do risco e 

suas características, isto é, quais são as fontes de risco, as probabilidades dos 

eventos, a natureza e a magnitude das consequências e identificam-se possíveis 

controles e suas respectivas eficácias. Tem por intuito embasar a tomada de decisão 
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sobre se o risco precisa ser tratado e, se sim, como (estratégia e métodos). Por último, 

a avaliação de riscos é a tomada de decisão em si, ou seja, a etapa em que se opta 

por acatar o risco ou definir estratégias adicionais para o tratamento dos riscos. 

Possíveis opções para este tratamento seriam: 

1. aplicar controles apropriados para reduzir os riscos; 

2. conhecer e objetivamente aceitar os riscos, desde que atendam à política da 

organização e aos critérios predefinidos para aceitação do risco;  

3. evitar riscos, não permitindo ações que poderiam causar a ocorrência destes; 

4. transferir os riscos associados para outras partes, por exemplo, seguradoras 

ou fornecedores. 

A norma preconiza que a gestão de riscos pode ser aplicada nos níveis 

estratégico, operacional, de programas ou de projetos, e também menciona que as 

técnicas de análise de riscos podem ser qualitativas, quantitativas ou uma combinação 

destas, variando em função das circunstâncias e do uso pretendido, podendo ser 

realizada com vários graus de detalhamento e complexidade, dependendo: 

1. do propósito da análise; 

2. da disponibilidade das informações; 

3. da confiabilidade das informações; 

4. dos recursos disponíveis. 

As entradas para a gestão de riscos são baseadas tanto em informações 

históricas quanto nas atuais e em expectativas futuras, premissa que também se faz 

presente na ISO/TR 31004:2015 (ABNT, 2015), na qual consta que as fontes de 

informação para o processo de gestão de riscos podem ser, além de dados históricos: 

observações, experiência, feedback de stakeholders, previsões e pareceres de 

especialistas. 

Outro ponto de atenção é que a análise de riscos está sujeita a vieses, 

percepções do risco, opiniões e julgamentos. Assim sendo, convém que estas 

influências sejam consideradas, documentadas e comunicadas aos tomadores de 

decisão (ABNT, 2018). 

O Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO), entidade sem fins lucrativos dedicada à melhoria de relatórios financeiros por 

meio de ética, efetividade dos controles internos e governança corporativa, criou uma 

metodologia chamada Enterprise Risk Management (ERM), ou Gestão de Riscos 

Empresariais (FARIAS, LUCA e MACHADO, 2009). Essa metodologia foi concebida 
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para identificar cenários que possam afetar as organizações, bem como construir a 

resiliência necessária para gerenciamento dos riscos de forma que estejam dentro de 

um intervalo de risco aceitável e em conformidade com o apetite ao risco da 

organização. 

O COSO Enterprise Risk Management (ERM) (2007) também salienta três 

características que precisam ser consideradas quando da realização da análise de 

riscos: o fato de o risco estar relacionado ao futuro, o qual é intrinsicamente incerto; o 

fato de o gerenciamento de riscos corporativos operar em diferentes níveis com 

relação a diferentes objetivos e o fato de o gerenciamento de riscos corporativos não 

ser capaz de oferecer uma garantia absoluta em relação a qualquer uma das 

categorias de objetivos (estratégicos, de operações, de comunicação ou de 

conformidade). 

Além disso, outro fator limitante é a necessidade de considerar os custos e 

benefícios associados às respostas a riscos. Essa questão é abordada por Barragan, 

Weffort e Aranha (2006), quando citam que ao mesmo tempo em que busca minimizar 

a exposição da organização a riscos, a identificação qualitativa dos riscos facilita a 

priorização e a implementação de planos de ação conforme a disponibilidade de 

recursos. Porém, tais planos não pretendem reduzir o risco para zero, mas sim 

possibilitar a criação ou a adequação dos controles já existentes para manter o risco 

dentro dos padrões considerados aceitáveis pela empresa, inclusive em relação aos 

custos para gerenciamento dos riscos identificados. O custo do gerenciamento de um 

risco não deve ultrapassar o seu impacto. 

Durante a avaliação de riscos, a organização pode optar por aceitar o risco 

devido à verba disponível para continuidade, aos recursos disponíveis, aos 

impedimentos tecnológicos, ao custo excessivo para adoção de solução alternativa 

etc. A decisão será tomada após uma análise de custo/benefício, da existência de leis, 

contratos e normas internas e considerando o “apetite ao risco” da organização 

(DARYUS EDUCAÇÃO, 2020), ou seja, os riscos que a organização está disposta a 

aceitar no cumprimento de sua missão (SVATA, 2013).  

Os riscos a serem avaliados podem variar em função de cada projeto. De 

acordo com Bannerman (2008), deve-se ter cuidado ao utilizar listas prontas já 

publicadas como ferramenta para gerenciamento de riscos, pois há particularidades 

que podem variar de uma organização para outra. Fatores da lista genérica que não 

são considerados relevantes para a organização podem ser substituídos por fatores 
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identificados internamente como riscos, os quais precisarão ser analisados 

criticamente, levando em consideração as opiniões de todos os stakeholders-chave 

nos processos de identificação e revisão de riscos. De acordo com o autor, o melhor 

uso das listas de verificação de fatores de risco é elaborar uma lista inicial e evoluir 

para um conjunto interno personalizado de fatores de risco a partir dos projetos já 

realizados na organização ao longo do tempo. 

Somente a partir do conhecimento dos riscos relacionados ao negócio será 

possível compreender o grau de sua contribuição perante a continuidade da 

organização. O planejamento, a execução e os testes de planos de contingência são 

essenciais para mitigar o risco de indisponibilidade dos serviços, sistemas e recursos 

providos pela TI. Hoje, o planejamento de continuidade de negócios não é mais um 

luxo, mas um elemento essencial do programa de gerenciamento de riscos de uma 

organização (WAN e CHAN, 2008). 

 

2.2.2 Análise de impacto no negócio (BIA) 

 

A análise de impacto no negócio (Business Impact Analysis – BIA) é um 

instrumento que auxilia no aumento do conhecimento sobre a organização. Svata 

(2013) pontua que a BIA é parte fundamental tanto para a gestão de risco quanto para 

a gestão da continuidade, uma vez que consiste em uma análise de todo o negócio 

que identifica os recursos e as funções críticas e os prazos dentro dos quais devem 

ser restaurados após uma interrupção. Sob o espectro de TI, Swanson et al. (2002) 

definem a BIA como uma análise dos requisitos, processos e interdependências de TI 

utilizada para definir prioridades de contingência de sistemas no caso de uma 

interrupção significativa. 

De acordo com a ISO 22313:2020 (ABNT, 2020b), que trata de Sistema de 

Gestão de Continuidade de Negócios, tanto a avaliação de riscos quanto a análise de 

impacto nos negócios são elementos constituintes da gestão de continuidade de 

negócios. A BIA possibilita a avaliação do impacto que a disrupção das atividades 

teria na entrega dos produtos e serviços de uma organização, o que permite que ela 

seja capaz de priorizar as ações a serem executadas para a retomada das suas 

atividades. 

Ainda segundo a referida norma, a finalidade da BIA é: 
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1. obter uma compreensão dos produtos e serviços-chaves da organização 

e as atividades que os entregam; 

2. determinar prioridades e períodos de tempo para a retomada das 

atividades; 

3. identificar os recursos-chave a serem exigidos para a recuperação; 

4. identificar dependências (internas e externas). 

Além disso, a BIA também identifica e avalia os possíveis efeitos (financeiros, 

de segurança, regulatórios, contratuais, de imagem/reputação etc.) que a interrupção 

pode causar nas operações de negócios (PĂUNESCU, POPESCU e BLID, 2018). 

Para Păunescu, Popescu e Blid (2018), um PCN só pode ser implementado se a 

análise de impacto nos negócios revelar todos os possíveis piores cenários, ou seja, 

tudo o que poderia impedir a organização de manter suas principais operações de 

negócios em funcionamento. 

Em relação aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis relacionados à 

continuidade dos produtos e serviços, a ISO 22313:2020 (ABNT, 2020a) ressalta a 

importância de a organização implementar e manter um processo que os identifique e 

avalie. Isso também é aplicável à TI, que pode precisar ajustar seus processos para 

atender a alguma legislação em específico. Um exemplo disso foi a entrada em vigor 

da LGPD, sigla para Lei Geral de Proteção de Dados (2018) no Brasil. Embora a 

adequação à Lei seja um compromisso multidisciplinar nas organizações, com os 

processos se tornando cada vez mais digitais, a TI possui grande responsabilidade 

em relação ao armazenamento e à proteção desses dados, com o intuito de garantir 

a segurança das informações. 

Como nem todos os riscos são facilmente mensuráveis (risco de imagem, por 

exemplo), ao se conduzir uma análise de impacto no negócio pode-se adotar tanto 

uma abordagem quantitativa quanto qualitativa. Ambas as estratégias possuem 

vantagens e desvantagens: a principal vantagem da análise de impacto qualitativa é 

que ela prioriza os riscos e identifica imediatamente pontos para melhoria no 

tratamento das vulnerabilidades. A desvantagem da análise qualitativa é que ela não 

fornece medições quantificáveis específicas da magnitude dos impactos. Já a análise 

de impacto quantitativa provê essa informação, a qual pode ser utilizada na análise 

de custo-benefício para os controles a serem posteriormente recomendados. Porém, 

a desvantagem da análise quantitativa é que, dependendo das faixas numéricas 

adotadas para expressar a medição, o significado da análise de impacto quantitativo 
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pode não ser claro, exigindo que o resultado seja interpretado de maneira qualitativa 

(STONEBURNER, GOGUEN e FERINGA, 2002). 

A ISO/TS 22317:2020 (ABNT, 2020c), apresenta os cinco métodos mais 

comuns de coleta de informações para a BIA: 

1. análise crítica de documentação; 

2. entrevista; 

3. pesquisa/questionário; 

4. seminário; 

5. exercício com base nos cenários. 

Conforme apresentado pelo National Institute of Standards and Technology 

(NIST, 2002), independentemente do método escolhido, o que se deve ter em mente 

ao correlacionar os processos de negócio com os recursos providos pela TI é que os 

sistemas de TI devem ser considerados no PCN em relação ao apoio que eles prestam 

aos processos de negócio. Ou seja, após o entendimento da criticidade dos processos 

por meio da BIA, pode-se assumir que os recursos de TI que apoiarem os processos 

que forem classificados como críticos também podem ser considerados críticos. 

Na sequência, serão apresentados os dois principais objetivos de recuperação 

que as organizações definem em uma BIA (ISACA, 2011), o Recovery Time Objective 

(RTO) e o Recovery Point Objective (RPO, ver item 2.2.2.2). Se o PCN tem por 

objetivo fazer com que não sejam ultrapassados os tempos em que os impactos de 

um incidente se tornam inaceitáveis para a continuidade dos negócios de uma 

organização, identificar o RTO e o RPO significa descobrir quais seriam esses tempos. 

 

2.2.2.1 Recovery Time Objective (RTO) 

 

De acordo com a ISACA (2011), RTO é o tempo definido para a retomada da 

entrega do produto, serviço ou atividade após um incidente. A ABRAPP (2012) 

também define Recovery Time Objective (RTO – Objetivo do Tempo de Recuperação) 

como o período dentro do qual um processo deve ser restabelecido após um incidente, 

a fim de evitar consequências inaceitáveis do ponto de vista dos negócios. A ISO/TS 

22317:2020 (ABNT, 2020c, p. 10), por sua vez, apresenta o conceito de RTO como o 

tempo dentro do qual se gerencia o problema: “tempo-alvo após um incidente para 

retomada da entrega do produto ou serviço, reinício da atividade ou recuperação de 

recursos”. Logo, o RTO pode ser entendido como o tempo-limite para ativação dos 
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planos de recuperação. Antes dele, o incidente ainda pode ser gerenciado. Depois 

dele, os planos devem ser acionados. 

Um fator de atenção na definição do RTO é que é preciso considerar o tempo 

gasto com todas as atividades a serem realizadas para que a operação esteja 

novamente em funcionamento. Por exemplo, em TI, isso deve englobar o período até 

que o incidente seja descoberto, o período que a TI levará executando as ações 

necessárias para recuperação e o período de testes, quando necessário. Isso reforça 

a necessidade de, além do conhecimento desses tempos, a organização possuir muito 

bem definidos os critérios para acionamento do seu PCN, de forma a garantir que o 

sistema esteja em funcionamento dentro do tempo máximo definido para RTO 

(CHAGAS, 2017). Além disso, sempre que houver interdependência entre os ativos 

de TI, será preciso englobar o tempo para recuperação de cada um deles 

separadamente para compor o RTO, quando se tratar de atividades que não podem 

ser executadas em paralelo (DARYUS EDUCAÇÃO, 2020). 

Enquanto o tempo do RTO está relacionado ao gerenciamento do incidente, a 

partir do tempo do RTO devem ter início as ações de continuidade, isto é, devem ser 

colocadas em prática as estratégias de continuidade de negócio. Para as áreas de 

negócio, isso significa executar seus Planos de Continuidade Operacional (PCO), 

enquanto para a TI, o Plano de Recuperação de Desastres (PRD). 

 

2.2.2.2 Recovery Point Objective (RPO) 

 

A ISACA (2011) define Recovery Point Objective (RPO – Objetivo do Ponto de 

Recuperação) como o ponto no tempo em que os dados devem ser recuperados para 

retomar os serviços. Já a ISO/TS 22317:2020 (ABNT, 2020c, p. 19) apresenta o 

conceito de RPO como “ponto no qual as informações utilizadas por uma atividade 

devem ser restauradas para permitir que a atividade opere na retomada”, ou “perda 

máxima de dados”. Logo, é o período máximo de informações que poderiam ser 

perdidas sem que houvesse prejuízo que impactasse na continuidade de negócio, ou 

seja, o tempo em que os prejuízos ainda sejam administráveis (CHAGAS, 2017). De 

acordo com a ABRAPP (2012), o RPO deve ser definido em função das necessidades 

e requisitos do negócio e diz respeito ao período máximo de tolerância em que 

informações podem ser perdidas ou ficar indisponíveis devido a um incidente, 
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podendo ser representado em minutos, horas ou dias desde a realização do último 

backup. 

As definições apresentadas para RPO não costumam divergir muito, e outro 

ponto recorrente é o fato de que essa informação deve ser coletada com as áreas de 

negócio da organização. Conforme Lento e Luz (2014), independentemente do 

método utilizado para determinar o impacto relacionado a um sistema, os donos do 

sistema e das informações são os únicos responsáveis em esclarecer o nível de 

impacto em termos de perdas ou degradação de qualquer uma das propriedades de 

segurança ou pela combinação delas entre si. Isso reforça a necessidade de que a 

análise de impacto no negócio seja feita com envolvimento de representantes das 

áreas de negócio da organização, e não apenas envolvendo colaboradores de TI. 

 

2.2.3 Planos de contingência 

 

No dicionário, encontra-se a definição de contingência como sendo um “fato 

cuja ocorrência é possível, porém incerta; eventualidade, imprevisto”. Ou, ainda, como 

“dúvida quanto à possibilidade uma coisa acontecer ou não” (MICHAELIS, 2020). 

De acorco com Brüseke (2007), o intuito pelo qual um administrador elabora 

planos de contingência é para que sejam traçadas alternativas de ação no caso de 

surgirem eventualidades que coloquem em xeque a execução dos objetivos 

empresariais. 

De fato, tanto o DRI quanto a ISO/TS 22317:2020 (ABNT, 2020c) consideram 

conveniente que uma organização esteja preparada para qualquer incidente 

disruptivo. Entretanto, é importante ressaltar que as normativas nacionais (ISO) e 

internacionais (DRI) não impõem um padrão em relação aos nomes dos planos de 

contingência, apenas o que deve ser observado ao desenvolvê-los, como: propósito, 

escopo, objetivos, papéis e responsabilidades, ações, recursos necessários, 

interdependências internas e externas (ABNT, 2020b). 

Especialistas na área argumentam que os planos devem ser subdivididos em 

“momentos”, havendo a necessidade de se traçar estratégias emergenciais para lidar 

com o incidente assim que ele ocorre e outros planos para recuperação dos processos 

a partir do momento em que o incidente não puder mais ser gerenciado, ou seja, a 

partir do momento em que se atingiu o tempo-limite para ativação dos Planos de 

Continuidade Operacional ou Planos de Recuperação (DARYUS EDUCAÇÃO, 2020). 
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O framework para PCN da FEMA (FEMA, 2018), por exemplo, adota essa prática ao 

estabelecer as “quatro fases da continuidade”: Fase I: Prontidão e Preparação; Fase 

II: Alerta e Notificação; Fase III: Operações de Continuidade e Fase IV: 

Reconstituição. 

Ainda nesse contexto, a Figura 5 apresenta uma “linha do tempo” que ilustra 

onde se encaixam os principais elementos (como RPO e RTO) e planos que devem 

ser traçados para lidar com contingências. A partir do momento em que o incidente 

ocorre, deve ter início a gestão do incidente/da crise por meio da ativação dos planos 

que têm por objetivo garantir que sejam cumpridos os RTOs dos processos de 

negócio. Contudo, a partir do momento em que esses são atingidos, devem ser 

acionados os planos de recuperação, divididos entre aqueles que têm por objetivo a 

retomada dos processos de negócio (Planos de Continuidade Operacional) e dos 

recursos de TI (Planos de Recuperação de Desastres). 

 
Figura 5 - Linha do tempo e planos necessários para lidar com as contingências 

 
Fonte: Adaptado de Daryus Educação (2020). 
 

Pinheiro (2004) também expõe que os planos de contingência estão 

subdivididos em três módulos distintos e complementares: Plano de Administração de 

Crise, Plano de Continuidade Operacional e Plano de Recuperação de Desastres. 

Assim sendo, entende-se que há dois momentos principais diante da ocorrência 

de um incidente, sendo estes separados pelo RTO de cada processo. Antes dele, 
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trabalha-se para detectar e abrandar o incidente e, a partir dele, para recuperar o 

negócio. Desta forma, para abranger o item “Planos de resposta a incidentes” 

preconizado pelo DRI, também apresentado como “Gestão de incidentes” na Figura 

5, este será subdividido em 3 planos principais: 

1. Planos de Emergência (PEs); 

2. Plano de Gestão de Crises (PGC); 

3. Plano de Comunicação (PCOM). 

 

PEs são os procedimentos executados imediatamente após uma interrupção 

nos negócios (NONPROFIT NEW YORK, 2013). Possuem foco na proteção de vidas 

e alguns exemplos de ocorrências que poderiam ser temas para a construção de 

planos de emergência são: abandono de edificação, combate a incêndio, 

invasão/roubo/furto, incidentes envolvendo feridos/vítimas, produtos químicos ou 

materiais perigosos (DARYUS EDUCAÇÃO, 2020). 

Já um PGC aborda o desenvolvimento de uma capacidade de resposta a 

emergências/desastres eficaz e eficiente em toda a organização, e inclui a formação 

de equipes de gestão adequadas e o treinamento de seus membros na reação a 

graves situações de emergência (por exemplo: furacão, terremoto, inundação, 

incêndio, hacker ou danos causados por vírus etc.) (JACKSON, 2010). 

A ISO/TS 22317:2020 (ABNT, 2020c) apresenta algumas estratégias básicas 

que devem ser avaliadas pelas organizações para permitir resposta e recuperação 

efetivas de um incidente disruptivo: 

1. disposições alternativas do local de trabalho; 

2. disposições alternativas da cadeia de suprimentos; 

3. opções de recuperação de TIC; 

4. fontes alternativas de pessoas; 

5. fontes alternativas de equipamentos; 

6. soluções alternativas e procedimentos alternativos. 

A principal diferença entre os PEs e um PGC é que este é orientado a cenários 

de crises ou desastres. O PGC pode ser construído para traçar respostas a incidentes 

relacionados a alguma área em específico, mas não depende de processos nem de 

tecnologia, depende do negócio. Os cenários possíveis/factíveis para a construção de 

um PGC têm origens na análise de risco e do negócio, o ideal é que não sejam muitos 
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(geralmente cinco ou seis, e para o que realmente for considerado crise ou desastre 

para a organização) (DARYUS EDUCAÇÃO, 2020). 

 É impossível que uma organização se planeje para todos os cenários possíveis. 

Isso levaria todo o tempo e o PGC nunca seria concluído. O objetivo não deve ser 

criar um plano separado para cada risco identificado, mas criar um plano que aborde 

todos os cenários possivelmente conhecidos (NONPROFIT NEW YORK, 2013). 

Em relação ao PCOM, diante da ocorrência de um incidente que requeira o 

deslocamento dos colaboradores para um local alternativo, é importante definir e 

descrever o processo pelo qual as pessoas serão notificadas e realocadas para 

esse(s) local(is), prevendo também orientações distintas para quem pertence à equipe 

de gestão de continuidade e quem não pertence. A documentação de continuidade 

deve explicar como a organização fará o comunicado inicial às equipes de que ocorreu 

um incidente. Isso pode incluir sistemas de notificação em massa, alarmes, sistemas 

de alto-falantes dentro do prédio, e-mails, chamadas telefônicas, comunicados à 

imprensa, banners em sites ou outros métodos de comunicação (FEMA, 2018). Os 

papéis e responsabilidades podem ser apresentados em um nível mais macro no PGC 

e detalhados no PCOM. 

De acordo com o Plano de Contingência de Tecnologia da Informação e Guia 

de Planejamento da Universidade de Connecticut (UITS, 2012), um Plano de 

Comunicação de Crises serve para fornecer procedimentos para disseminação de 

comunicações internas e externas, com o intuito de propiciar informações críticas e, 

assim, controlar rumores.  

Ainda conforme a mesma fonte, o objetivo deste plano não é prover 

informações focadas em sistemas (UITS, 2012). Já a ISO 22301:2020 (ABNT, 2020a) 

não impõe essa restrição. No que tange a comunicação, a norma elucida que a 

organização deve determinar as comunicações internas e externas que julgar 

pertinentes para o seu SGCN. 

Conforme apresentado no framework para PCN da FEMA (2018), a capacidade 

de uma organização executar seus processos de negócio depende da disponibilidade 

dos seus canais de comunicação. Comunicações e sistemas de TI resilientes devem 

ser estabelecidos para garantir que a conectividade possa continuar mesmo quando 

alguma infraestrutura estiver indisponível, e para permitir a comunicação entre os 

líderes da organização, entre os colaboradores, com clientes, com outras 

organizações e com o público externo durante uma crise. Assim como os recursos de 
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TI, os recursos de comunicação – sejam eles os meios padrão ou alternativos ativados 

durante a crise – também devem estar operacionais dentro do RTO dos processos de 

negócio. 

Até o momento, de acordo com os quatro principais elementos que devem 

constar em um programa de continuidade de negócios conforme preconizado pelo 

DRI (2021a), foram abordados: 1) avaliação de riscos, 2) avaliação de impacto no 

negócio e 3) plano de resposta a incidentes. Já em relação a 4) definição das 

estratégias de continuidade de negócios, para as áreas de negócio, a execução 

dessas estratégias significa executar seus Planos de Continuidade Operacional 

(PCOs) para a retomada dos processos de negócio. Todavia, para a TI, significa 

executar os planos de contingência para a recuperação dos 

serviços/sistemas/recursos de TI. Em TI, os planos de contingência são também 

chamados de Planos de Recuperação de Desastres (do inglês Disaster Recovery – 

DR). A recuperação de um desastre consiste nas etapas executadas para restaurar 

funções de forma que algum nível de serviços possa voltar a ser oferecido 

(NONPROFIT NEW YORK, 2013). 

Santos (2019) defende que, criada na década de 1960 como IT disaster 

recovery ou “recuperação de desastre em TI”, esta disciplina ganhou notoriedade com 

o ataque terrorista às torres gêmeas no dia 11 de setembro de 2001, na cidade de 

Nova York, uma vez que este fato chamou a atenção das organizações para a 

necessidade de terem PRDs e PCNs elaborados. 

Continuidade de negócios e recuperação de desastres geralmente caminham 

juntas, mas, apesar da sobreposição, são planos diferentes. Tanto a continuidade de 

negócios quanto a recuperação de desastres desempenham papéis importantes em 

uma estratégia de proteção de ativos de TI e apoiam a capacidade de uma 

organização permanecer operacional após um evento adverso, mas cada uma delas 

possui seu próprio conjunto de requisitos, estratégias e responsáveis (TECHTARGET, 

2020c). 

A recuperação de desastres é estabelecida para sistemas individuais e se 

refere aos procedimentos que a organização deve colocar em prática, de forma 

reativa, para a retomada das operações após um incidente. Já a continuidade de 

negócios é proativa e diz respeito aos processos e procedimentos que devem ser 

pensados e iniciados no momento presente para garantir que as funções críticas da 

organização possam ser mantidas na concretização de um risco futuro. A 
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continuidade, portanto, é mais ampla, por abranger gerenciamento de crises, 

segurança de colaboradores e locais de trabalho alternativos. Entretanto, apesar das 

particularidades, muitas vezes uma mesma equipe está envolvida com continuidade 

de negócios e recuperação de desastres em TI (TECHTARGET, 2020b). 

 Wan e Chan (2008) também apresentam que muitas pessoas equiparam o 

planejamento de continuidade de negócios ao planejamento de recuperação de 

desastres. Entretanto, para a TI, o propósito do PCN não deve ser apenas documentar 

procedimentos de recuperação e backup, mas também deixar claro quais processos-

chave da organização são dependentes de cada um dos serviços/sistemas/recursos 

providos pela TI. O PCN deve fornecer total compreensão sobre os principais 

processos de negócio e como a organização deve reagir a incidentes relacionados a 

serviços providos pela TI, por exemplo, e-mail, instalações locais, serviços de rede 

etc. 

Hearnden (1995) manifesta preocupação quanto aos PRDs de uma 

organização serem elaborados internamente, apenas pela área de TI, e expõe que 

embora a maioria desses planos afirme priorizar a recuperação de aplicativos críticos, 

deve haver dúvidas se estes foram identificados com precisão. Ainda, reforça a 

importância de os PRDs serem relevantes para tratar as questões de negócio 

identificadas por meio da BIA, ao invés de questões puramente técnicas associadas 

à recuperação de hardware, redes e software. 

Para empresas que dependem de informações, a disponibilidade e o 

gerenciamento de capacidade são essenciais para o sucesso das operações. 

Procedimentos devem ser definidos com base na estratégia, documentados, 

aplicados e testados. O COBIT (2019b) menciona a importância da realização de 

testes regulares para a continuidade dos negócios e a recuperação de desastres da 

infraestrutura. A dificuldade dos procedimentos de recuperação reside, entre outros 

fatores, na necessidade de definição de SLAs (Service Level Agreements, ou acordos 

de nível de serviço) inteligentes e no monitoramento contínuo de tráfego e tempos de 

resposta. É preciso determinar as condições e os procedimentos de recuperação que 

permitiriam a retomada do processamento de negócios, e isso também deve incluir 

atualização e reconciliação de bancos de dados de informações para preservar a 

integridade das informações. 

A organização deve considerar seus PRDs documentos “vivos”. Tanto os PRDs 

quanto o PCN precisam ser revisados sempre que ocorrerem mudanças, para garantir 
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que estejam atualizados e funcionem caso uma recuperação seja necessária. A 

adoção de um framework para elaboração e revisão do plano pode contribuir nesse 

sentido, uma vez que padroniza um conteúdo mínimo que deve ser avaliado ao se 

desenvolver um PRD, além de promover a centralização e o registro dessas 

informações. 

 

2.3 Frameworks para PCN 
 

Um framework é uma estrutura de trabalho que atua com funções 

preestabelecidas que se adaptam a uma situação específica, e servem para resolver 

um problema de um projeto ou domínio específico (D'AVILLAR, 2020). 

De acordo com Jaques (2016), os frameworks costumam ser divididos em 

módulos que podem ser interdependentes ou não. Isto é, dependendo do framework, 

ele pode ser utilizado em sua totalidade ou pode haver a possibilidade de utilização 

por partes para a resolução de necessidades específicas. 

Como mencionado anteriormente, alguns frameworks para elaboração de PCN 

foram encontrados em sites de consultorias especializadas, sendo que esses modelos 

variaram bastante tanto em relação à profundidade da análise quanto ao formato 

escolhido: por exemplo, há modelos de framework elaborados: 

1) a partir de documentos de texto (NONPROFIT NEW YORK, 2013; MY IT 

PROS, 2020); 

2) a partir de arquivos PDF preenchíveis (INTERACTIVE, 2019; CPA 

AUSTRALIA, 2020) e não preenchíveis (RISKSOURCE, 2020; AIG, 2013; 

FEMA, 2018); 

3) a partir de formulários on-line, como o framework apresentado por Lumiform 

(2020a, 2020b, 2020c, 2020d, 2020e); 

4) e, ainda, existem templates voltados para TI (“Continuidade de negócios de 

recuperação de desastres”) à venda, como os desenvolvidos pela Research 

and Markets (2020a; 2020b). 

 

Há também sugestões de itens para o desenvolvimento de um PCN em páginas 

na internet (START UP LOANS, 2020), mas que não estão estruturados no formato 

de um framework pronto para uso. 
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O formato se torna um ponto de atenção na adoção de um framework devido 

ao fato de que isso pode fazer com que a elaboração de um PCN seja facilitada ou 

mais morosa. Por exemplo, o framework com a menor quantidade de páginas 

encontrado possuía apenas 6 páginas (INTERACTIVE, 2019), enquanto o maior, 200 

(RESEARCH AND MARKETS, 2020a). 

Em outros casos, para que seja possível obter acesso ao template para PCN é 

necessário fornecer dados pessoais como nome, local de trabalho, profissão, porte da 

organização, e-mail pessoal/corporativo e telefone, entre outros. Em alguns dos sites 

encontrados há validações para o domínio do e-mail inserido, de forma que não é 

permitido efetuar o cadastro de um e-mail pertencente a um domínio considerado 

pessoal (@hotmail, por exemplo), obrigando a pessoa que preenche o formulário para 

obtenção do framework a informar seu e-mail corporativo caso deseje obter acesso 

ao modelo. Como exemplo dessa conduta tem-se APPTEGA (2020) e MY IT PROS 

(2020). 

Também se identificou que, dentre os modelos avaliados, apenas o conjunto 

de formulários desenvolvido por Lumiform (2020a, 2020b, 2020c, 2020d, 2020e) pode 

ser considerado um framework automatizado, isto é, com a possibilidade de coleta de 

respostas por meio de formulários on-line (seja via site ou aplicativo), e também com 

as possibilidades de atribuir incidentes diretamente aos colegas, fazer upload de fotos 

e gerar relatórios automaticamente. Outro ponto de destaque desse framework é a 

possibilidade de assinatura eletrônica do modelo de PCN após o preenchimento, 

como demonstrado na Figura 6, caso ele seja respondido on-line. 

 
Figura 6 - Campo para coleta de assinatura eletrônica no framework para PCN da Lumiform 

 
Fonte: Lumiform (2020a). 
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Além disso, chama atenção a possibilidade de atribuição de pesos a cada uma 

das perguntas que compõem os formulários, o que pode ser utilizado caso alguma 

delas deva ser tratada com importância maior ao se traçar as estratégias de 

continuidade da organização. Outro diferencial é o fato de haver uma prévia de como 

será exibido o formulário, caso este seja visualizado no celular. Essas características 

são apresentadas na Figura 7. 

 
Figura 7 - Possibilidade de atribuição de pesos às perguntas e prévia de exibição do formato do 
framework da Lumiform em celular 

 
Fonte: Adaptado de Lumiform (2020a). 
 

Logo, pode-se observar que os elementos que compõem os frameworks para 

elaboração de PCNs mostram-se bastante variáveis, tanto em relação à formatação 

dos modelos quanto à sua forma de disponibilização, ao formato adotado para a coleta 

dos dados e às nomenclaturas utilizadas, o que faz com que cada um deles tenha seu 

próprio conjunto de vantagens, desvantagens e diferenciais. 

 

2.4 Metodologias e ferramentas ágeis 
 

Conforme apresentado por Lima (2017), a área de TI é comumente criticada por 

fornecer um tempo de resposta ao negócio abaixo do esperado em relação à 

expectativa de seus clientes internos. Esse cenário também é enfatizado por Fowler 

(2005), ao mencionar que metodologias para a criação de produtos, serviços ou 

resultados em TI já existem há muito tempo, porém, a crítica mais frequente a essas 

metodologias é o fato de serem muito burocráticas. Ou seja, há tanto a fazer para 

seguir a metodologia que todo o ritmo de desenvolvimento fica mais lento. 
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Ainda de acordo com o mesmo autor, as metodologias denominadas ágeis foram 

desenvolvidas como uma resposta às metodologias tradicionais. Os novos métodos 

tentam encontrar o equilíbrio entre nenhum processo e muito processo, buscando 

apenas o processo suficiente para que seja obtido um retorno razoável. A mentalidade 

proposta nos métodos ágeis almeja uma entrega rápida e que alinhe as expectativas 

dos clientes aos objetivos da organização, com menor foco em documentação. 

Fowler (2005) também menciona que, em TI, o termo "ágil" refere-se a uma 

filosofia de desenvolvimento de software. Sob esse amplo espectro estão muitas 

abordagens mais específicas, como Extreme Programming (XP), Scrum, Kanban, 

Lean Development etc.  

Cada uma dessas abordagens específicas tem suas próprias ideias e 

comunidades, porém, seguem os mesmos princípios gerais (FOWLER, 2005). 

Esses princípios foram estabelecidos no início de 2001, quando um grupo de 

dezessete pessoas interessadas na adoção de processos mais simplificados para a 

criação de um produto, serviço ou resultado em TI se reuniram em um workshop que 

culminou na criação do Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software, mais 

conhecido como "Manifesto Ágil", o qual preconiza que sejam valorizados, segundo 

Kent Beck et al. (2001): 
“Indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas; 
Software em funcionamento, mais que documentação abrangente; 
Colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos; 
Responder a mudanças, mais que seguir um plano”. 

 

Os autores reconhecem no manifesto que há valor nos itens à direita, entretanto, 

valorizam mais os itens à esquerda. 

Em 2020, a empresa de tecnologia Digital.ai publicou o 14º Annual State of Agile 

(Relatório anual do estado do ágil, tradução nossa). Esse relatório compila e 

apresenta anualmente os resultados da pesquisa State of Agile, a qual oferece aos 

profissionais de TI uma ampla visão das tendências, melhores práticas e lições 

aprendidas para apoiar as organizações na adoção de metodologias ágeis 

(DIGITAL.AI, 2021). 

Mantendo o padrão adotado nas versões anteriores do relatório, a versão 2020 

também expôs o resultado das metodologias ágeis mais comumente utilizadas pelas 

organizações respondentes da pesquisa, e apresentou o framework Scrum em 

primeiro lugar, com 58% do total das respostas. Contudo, o Kanban também ocupa 
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lugar de destaque (7%), principalmente considerando a utilização conjunta com o 

Scrum, “Scrumban” (10%) (Figura 8). 

 
Figura 8 - Metodologias ágeis mais utilizadas pelas empresas respondentes da pesquisa State of Agile 

 
Fonte: Digital.ai (2020). 
 

O Scrum possui uma grande comunidade de usuários por fornecer um processo 

que permite flexibilidade, adaptabilidade e produtividade para projeto e 

desenvolvimento (SOARES, 2004). Fowler (2005) apresenta que o framework Scrum 

proporciona a melhora da comunicação, da manutenção da memória organizacional 

e ajuda a resgatar e disseminar o conhecimento tácito existente em equipes 

participantes de projetos. Schwaber e Sutherland (2011), por sua vez, esclarecem que 

existem várias práticas ágeis que podem ser citadas como agregadoras de valor ao 

negócio. Uma delas é chamada pelo Scrum de “cerimônia”. Por meio das cerimônias 

do framework Scrum, composta por reuniões, papéis e prazos bem definidos, 

aumentam-se a participação e a integração entre os participantes do time Scrum e 

também é possível detectar com mais rapidez eventuais problemas que possam surgir 

no andamento do projeto. 

Já o Kanban é uma metodologia ágil que, diferentemente de outras, não possui 

iterações ou ritos. “Kanban” é um termo japonês cujo significado é “cartão de 

visualização” a suas principais características são a manutenção da visibilidade do 
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trabalho a ser realizado e medição e gerenciamento do fluxo existente. O Kanban, ao 

expor as atividades a serem realizadas de maneira mais clara, auxilia no 

desenvolvimento e na organização dos projetos (GENARI e FERRARI, 2015).  

A adoção de metodologias ágeis traz vários outros benefícios, além de acelerar 

a entrega e a qualidade dos softwares desenvolvidos e auxiliar na manutenção destes, 

como: aumentar a capacidade de gerenciar as mudanças de prioridades; melhorar a 

visibilidade e a previsibilidade e reduzir o risco e o custo do projeto; melhorar o 

alinhamento entre negócios e TI; melhorar o moral da equipe; aumentar a 

produtividade e promover um melhor gerenciamento de equipes distribuídas (Figura 

9). 

 
Figura 9 - Benefícios da adoção do ágil 

 
Fonte: Digital.ai (2020). 
 

O 14º Annual State of Agile (2020) também exibe uma lista das ferramentas para 

gerenciamento de projetos ágeis mais recomendadas pelos respondentes da 

pesquisa, com base em suas experiências, apresentando a ferramenta Jira, da 

Atlassian, em primeiro lugar (Figura 10). No início, o Jira software foi desenvolvido 

como um rastreador de bugs e itens. Entretanto, hoje o Jira é uma ferramenta de 

gerenciamento para todos os tipos de casos de uso, desde casos de teste e requisitos 

até desenvolvimento ágil de software (ATLASSIAN, 2021). Destaca-se também, em 

sétimo lugar entre as ferramentas, o Google Docs, recomendado por 50% dos 

respondentes da pesquisa. 
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Figura 10 - Ferramentas para gerenciamento de projetos ágeis mais recomendadas na pesquisa State 
of Agile 

 
Fonte: Digital.ai (2020). 
 

O Google, empresa americana criada em 1998 inicialmente apenas como um 

mecanismo de pesquisa, atualmente possui mais de 60 mil funcionários em 50 países 

(GOOGLE, 2021a). Hoje, conta com centenas de produtos desenvolvidos e 

adquiridos, como o Google Maps, Google Tradutor, Google Chrome, Gmail, Google 

Agenda, Google Keep, Google Street View, YouTube, Looker, entre outros. Além 

desses, o Google possui também recursos com o intuito de promover “trabalho 

inteligente”: Google Drive, Documentos Google, Planilhas Google, Formulários 

Google e Apresentações Google (GOOGLE, 2021b). 

Como exemplos de pesquisas acadêmicas que empregaram recursos Google, 

temos Espinosa-garzaa, Loera-hernández e Antonyan (2017) e Boyes (2016), que 

apresentam como uma vantagem o fato de o Google Docs permitir feedback e 

colaboração instantâneos em textos gerados por diferentes pessoas ao mesmo 

tempo. Além disso, Khalil (2018) destaca, nessas aplicações web, a não necessidade 

de depender de formas externas de armazenamento (por ex., em pendrive), já que o 

Google Docs salva o trabalho instantaneamente e garante que os documentos 
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elaborados não sejam perdidos. A mesma autora destaca a vantagem de compartilhar 

os documentos com o clique de um botão com outras pessoas que poderão vê-los, 

bem como editá-los, se necessário. Espinosa-garzaa, Loera-hernández e Antonyan 

(2017) mencionam ainda como vantagens a redução de custos, uma vez que a 

utilização desse recurso é gratuita, e a eliminação da necessidade de qualquer tipo 

de atualização. 

As funcionalidades descritas pelos referidos autores sobre o Google Docs 

também são válidas para os recursos Apresentações e Planilhas Google, ou seja, 

todos eles possuem esse mesmo conjunto de funcionalidades que contribuem para 

que o trabalho seja realizado de uma forma mais ágil, colaborativa e com 

rastreabilidade em uma organização. A forma por meio da qual o emprego dos 

recursos Google pode promover colaboração e rastreabilidade nos trabalhos 

desenvolvidos em uma organização é abordada no item 4.3.2.
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3 METODOLOGIA 
 

Este capítulo abordará os aspectos metodológicos relacionados ao projeto de 

pesquisa. 

 

3.1 Tipo de Pesquisa 
 

Este trabalho teve início no Departamento de TI de uma Instituição de Ensino 

(IES), motivado pelo interesse desta em identificar as boas práticas existentes no que 

tange à continuidade de negócios em TI e com o intuito de desenvolver internamente 

os meios necessários para apoiar os negócios. 

O trabalho consistiu na realização de uma pesquisa qualitativa e descritiva, uma 

vez que coube à autora fazer o estudo e a análise da realidade operacional 

pesquisada e de como estão organizadas as atividades dentro dos setores que 

compunham o Departamento de TI da instituição na qual parte da pesquisa foi 

realizada. Esta pesquisa também pode ser classificada como empírica, uma vez que 

foram coletados dados in loco, a partir de entrevistas com pessoas com experiência e 

vivência no tema estudado. 

O método utilizado como inspiração para a condução do presente estudo foi a 

Design Science Research (DSR), ou “pesquisa Design Science". De acordo com 

Dresch e Lacerda (2016), os produtos gerados pela DSR são chamados de artefatos 

e eles devem ter como objetivo a redução do distanciamento entre a teoria e a prática. 

Segundo os autores, o método procura consolidar conhecimentos e desenvolver 

soluções para melhorar sistemas existentes, resolver problemas e criar novos 

artefatos. Tem por intuito a busca por soluções satisfatórias, isto é, que sejam 

suficientemente adequadas para o contexto em questão e viáveis, não 

necessariamente ótimas. Além disso, também busca considerar o custo/benefício, as 

particularidades do ambiente em que será aplicada e as necessidades dos 

interessados na solução. De acordo com Ken Peffers et al. (2007), o desenvolvimento 

do artefato deve ser “um processo de busca baseado em teorias e conhecimentos 

existentes para chegar a uma solução para um problema definido”. 

Também de acordo com Dresch e Lacerda (2016), em Design Science, as 

pesquisas buscam modificar situações existentes para alcançar melhores resultados 

e pode ser empregada uma abordagem tanto qualitativa quanto quantitativa. Por ter 
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foco na solução, possui ampla utilização nas áreas de Engenharia, Medicina e Gestão. 

Algumas técnicas para coleta e análise de dados que podem ser aplicadas em DSR 

são: documental, bibliográfica, entrevista, grupo focal, questionários, observação 

direta, análise de conteúdo, análise do discurso e estatística multivariada. Até que se 

obtenha um artefato, a pesquisa deve passar por um ciclo de: 1) Definir o problema, 

2) Sugerir, 3) Desenvolver, 4) Avaliar e 5) Concluir. O papel do pesquisador, em DSR, 

é ser o construtor e/ou o avaliador do artefato. Ainda, as soluções geradas devem ser 

apresentadas na forma de um projeto ou de uma prescrição e devem ser 

generalizáveis para uma classe de problemas. 

Conforme Hevner et al. (2004), DSR é essencialmente um processo de busca 

até que se descubra uma solução eficaz para um problema. Ou seja, a ciência por trás 

de DSR é inerentemente iterativa. Assim sendo, o presente estudo inspirou-se neste 

método com o intuito de encontrar uma solução prática e viável para um problema, a 

partir de fundamentação teórica, buscando reduzir o distanciamento entre a teoria e a 

prática, passando por um ciclo de avaliação do artefato (como será posteriormente 

apresentado na Figura 11) e, assim, obtendo um produto final (Framework para PCN 

de TI), o qual pode ser generalizável para uma classe de problemas (aplicação na 

área de TI de qualquer tipo de organização). 

A pesquisa também se inspirou em Design Participativo, um processo que 

envolve ativamente as partes interessadas para ajudar a garantir que o resultado 

atende suas necessidades e é utilizável (HARTSON e PYLA, 2019). Ainda, Design 

Participativo baseia-se no argumento de que os usuários devem estar envolvidos em 

designs que eles utilizarão, desde a ideação até o refinamento. Na maioria das vezes 

em que é aplicado, é usado no modo consultivo, em que os usuários participam na 

formação de partes do design, mas quem está conduzindo o trabalho possui a 

responsabilidade final pelo design geral (MULLER e KUHN, 1993). 

Na etapa de revisão de literatura, realizou-se um levantamento bibliográfico a 

fim de se identificar frameworks para elaboração de PCN de TI e de se obter uma 

melhor compreensão do assunto para desenvolvimento da proposta do framework 

para elaboração de PCN. 

Para atingimento dos objetivos específicos, e com o intuito de aprofundar o 

entendimento das características dos frameworks identificados, na sequência deste 

trabalho elaborou-se um comparativo entre todos os frameworks encontrados para 

embasamento e construção do novo modelo, distinguindo os principais pontos fortes 
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e fracos e diferenciais, bem como o meio de disponibilização de cada um deles. As 

categorias e os itens considerados para composição do novo framework construído 

por meio desta pesquisa tiveram origem, em sua maioria, nesta etapa do trabalho. O 

resultado da comparação é apresentado no item 4.1. 

Além do levantamento bibliográfico, realizaram-se entrevistas não estruturadas 

com o principal intuito de consultar um especialista de TI em relação ao framework em 

desenvolvimento.  

De acordo com Patton (2014), uma entrevista não estruturada é aquela na qual 

há uma geração espontânea de perguntas no fluxo natural de uma interação. Esse 

formato de entrevistas oferece flexibilidade para buscar informações em qualquer 

direção que pareça apropriada, dependendo do que emerge da observação de um 

ambiente específico ou da conversa com um ou mais indivíduos naquele ambiente. A 

maioria das perguntas surge do contexto imediato e uma mesma pessoa pode ser 

entrevistada em ocasiões diferentes, com perguntas específicas para a interação ou 

evento em questão, porém, respostas anteriores também podem ser revisitadas e 

aprofundadas.  

Ainda conforme o mesmo autor, essa abordagem funciona particularmente bem 

quando o pesquisador pode permanecer no ambiente por algum período de tempo e 

não depende de uma única oportunidade de entrevista. As perguntas da entrevista 

mudarão com o tempo, e cada nova entrevista baseia-se nas já feitas, expandindo as 

informações coletadas anteriormente, movendo-se em novas direções e buscando 

elucidações e elaborações dos participantes.  

O fato de as entrevistas não serem estruturadas não significa que não sejam 

focadas. Significa apenas que, dentro do objetivo geral, o entrevistador é livre para ir 

aonde os dados e os entrevistados o levarem (PATTON, 2014). O autor também 

menciona que, nesse contexto, um guia de entrevista é preparado para tornar as 

entrevistas mais sistemáticas e abrangentes, delimitando antecipadamente as 

questões a serem exploradas. Ele mantém as interações focadas enquanto permite 

que as perspectivas e experiências individuais surjam. 

O roteiro da entrevista, ou seja, o que norteava a condução das entrevistas era 

a versão vigente do framework em desenvolvimento, com as etapas para construção 

do PCN (abas do framework) e os novos itens sendo expostos um a um até que 

fossem definidos todos os itens que passariam a compor o framework. Todas as 

entrevistas realizadas tiveram esse mesmo objetivo e, seguindo esse protocolo, a 
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teoria pesquisada foi confrontada com a experiência e o conhecimento dos 

entrevistados para geração do framework pretendido, que era a questão principal da 

pesquisa. As entrevistas não foram gravadas, todavia, além de uma versão atualizada 

do framework, cada uma das entrevistas deu origem a anotações complementares 

feitas pela autora com o intuito de registrar os itens que precisariam ser aprofundados 

antes da realização de uma entrevista subsequente para avaliação de novos itens 

propostos para o framework, conforme a revisão bibliográfica avançava. 

Por último neste trabalho, o conteúdo obtido a partir das etapas anteriores foi 

estruturado utilizando recursos da plataforma Google, os quais tornam o trabalho de 

elaboração/revisão de um PCN que empregue o framework desenvolvido mais ágil. 

Isso porque, além de promoverem maior colaboração entre os usuários e permitirem 

a rastreabilidade do trabalho desenvolvido, automações também foram criadas entre 

os elementos que compõem o framework com o intuito de facilitar a análise dos dados 

obtidos por meio dos questionários desenvolvidos para coleta dos dados. 

O Quadro 4 apresenta cada passo da pesquisa de forma resumida e a qual 

objetivo específico ele se relaciona. Um detalhamento sobre como os dados foram 

coletados é apresentado no item 3.3 “Coleta dos Dados”. 
 
Quadro 4 - Resumo dos passos metodológicos para cada objetivo específico da pesquisa 

Objetivos específicos Como foi realizado? 
Comparar frameworks para elaboração de PCN 
existentes, com o intuito de analisar as vantagens, 
desvantagens e diferenciais de cada um deles 

- Comparativo entre os frameworks 
identificados durante a revisão bibliográfica 

Identificar quais são as fases que devem compor um 
framework para PCN de TI, bem como os principais 
itens que devem constar em cada uma delas 

- Análise de conteúdo 
- Realização de entrevistas não estruturadas 
(ver Figura 11) 

Estruturar as ferramentas necessárias para compor 
um framework ágil para PCN de TI 

- Por meio do uso de recursos ofertados pela 
plataforma Google 

Fonte: Autora (2020). 
 

Esta pesquisa buscou compreender um problema com características técnicas 

e propor uma solução ágil, que permitisse maior colaboração entre os usuários e a 

rastreabilidade do trabalho desenvolvido (por isso, a adoção dos recursos Google e o 

desenvolvimento de questionários como meio de coleta de dados para aplicação do 

framework), e adequada à realidade da instituição objeto do estudo, bem como de 

outras organizações que desejarem desenvolver um PCN para a área de TI, 

compreendendo o impacto inerente aos processos de negócio da organização. Além 

disso, buscou-se alinhamento às diretrizes do Disaster Recovery Institute International 
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(DRI) de contemplar, na elaboração de um PCN: definição das estratégias de 

continuidade de negócios; plano de resposta a incidentes; avaliação de riscos e 

avaliação de impacto no negócio. 

 

3.2 Delimitação da pesquisa 
 

A unidade de análise para realização das entrevistas que subsidiaram a 

construção do framework foi definida em função de ser, à época da condução das 

entrevistas, o local de trabalho da autora da pesquisa, e devido ao fato de o mestrado 

profissional possuir como um de seus objetivos a geração de um produto com 

potencial para aplicação prática. 

Este trabalho foi centralizado no Departamento de TI e teve início no formato 

presencial, porém, a partir de 20 de março de 2020 as entrevistas foram migradas 

para o formato on-line. 

O Departamento de TI no qual este estudo foi conduzido está fisicamente 

alocado em uma unidade de ensino superior de uma Instituição de Ensino. O trabalho 

teve participação induzida, ou seja, os entrevistados durante a condução do trabalho 

foram designados pela própria IES. Os principais envolvidos foram o coordenador e 

um administrador da base de dados de uma área responsável pelas estratégias de 

armazenamento e recuperação de dados da instituição, sendo esta área diretamente 

impactada diante da ocorrência de um desastre em TI e de extrema importância para 

a recuperação dos processos e continuidade dos negócios.  

No início da pesquisa, apresentaram-se os objetivos do estudo e como se daria 

o trabalho, ou seja, a dinâmica de pesquisa bibliográfica em paralelo com a construção 

do framework. Além disso, ressaltou-se o fato de se tratar de uma pesquisa acadêmica 

e que, por isso, tratava-se de um trabalho com dinâmica própria e distinta dos demais 

projetos conduzidos pela pesquisadora enquanto colaboradora da instituição. 

Durante a realização das entrevistas, buscou-se compreender a realidade do 

departamento e de que forma poderia ser desenvolvido um framework que estivesse 

alinhado às diretrizes do DRI de abranger as estratégias de continuidade de negócios; 

plano de resposta a incidentes; avaliação de riscos e avaliação de impacto no negócio, 

além de princípios de gerenciamento de riscos do COSO ERM (2017) e do COBIT 

(2019a). 
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3.3 Coleta dos Dados 
 

A coleta de dados para o atingimento dos objetivos específicos ocorreu com 

base em pesquisa bibliográfica, análise de conteúdo e entrevistas (presenciais e por 

videoconferência). Embora a pesquisadora tivesse acesso aos especialistas da área 

de TI, atuava em outro departamento da instituição e, assim sendo, não havia 

autonomia para interferência direta na realidade do tema sendo estudado. A pesquisa 

desenvolvida contemplou a realização de entrevistas como meio de coleta de dados, 

em que os itens sugeridos para composição do framework eram apresentados ao 

especialista (coordenador) de TI antes que passassem a compor o framework 

proposto. Por fazer parte da IES na época do desenvolvimento do framework, a 

proximidade com a área de TI permitiu à pesquisadora maior compreensão sobre o 

contexto e o fenômeno que estavam sob estudo, e auxiliou na compreensão dos 

limites e dos problemas que poderiam a vir ser enfrentados pelo departamento, mas 

sem que tenha havido intervenções na realidade pesquisada. 

Primeiramente, identificou-se na literatura, nos frameworks encontrados 

durante a revisão bibliográfica, as etapas existentes em cada um deles, bem como os 

elementos que compunham cada uma delas. Os elementos presentes nas referências 

encontradas deram origem a uma primeira versão do framework. A cada nova 

entrevista, a versão atual do framework em desenvolvimento era apresentada e 

avaliada pelo especialista (coordenador) de TI da Instituição de Ensino, e suas 

considerações resultavam em adição, exclusão ou alteração dos elementos 

propostos. A partir desses apontamentos, tinha-se uma nova versão do framework e 

retomava-se a revisão bibliográfica, principalmente com o intuito de compreensão das 

sugestões de modificação realizadas, o que dava origem a uma nova versão do 

framework para a entrevista seguinte. 

A técnica empregada para converter os frameworks avaliados em itens 

propostos para a construção de um novo framework foi a análise de conteúdo 

(BARDIN, 1977), uma vez que a iniciativa consistiu em explicitação e sistematização 

do conteúdo das mensagens (itens dos frameworks avaliados) e da expressão deste 

conteúdo (formato dos frameworks avaliados). Essa abordagem teve por finalidade 

efetuar deduções lógicas e justificadas, referentes aos modelos levados em 

consideração, tendo em mente a questão que se buscou resolver.  
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Seguindo os preceitos do trabalho de Moraes (1999) sobre análise de 

conteúdo, a atividade de preparação de informações apresentada na Figura 11 

correspondeu à identificação dos frameworks a serem analisados. Para isso, todos os 

modelos encontrados até a realização de uma entrevista eram lidos e analisados 

quanto à sua pertinência em relação aos objetivos da pesquisa. Os frameworks 

incluídos na amostra para análise foram considerados representativos, abrangentes e 

pertinentes aos objetivos da análise. 

A atividade de transformação do conteúdo em itens para o framework refere-se 

à definição do elemento unitário de conteúdo a ser submetido posteriormente à 

classificação. A atividade de classificação dos itens em categorias teve por intuito fixar 

limites contextuais para interpretação do item anteriormente definido, e classificou os 

itens identificados por semelhança em categorias adequadas (enquadramento do item 

em abas no framework), de acordo com a natureza dos materiais que estavam sendo 

analisados e as questões que se pretendia responder por meio da pesquisa. 

Uma vez identificados os itens e definidas as categorias, passou-se para a 

atividade seguinte, a qual diz respeito à organização das categorias nas abas que 

compõem o framework. Cada categoria (assunto/tema) principal identificado como 

necessário para passar a compor o framework resultou em uma aba neste. E, por 

último, buscou-se interpretar o conteúdo analisado, isto é, atingir uma compreensão 

mais aprofundada do conteúdo por meio de inferência e interpretação.  

Conforme Bardin (1977, p. 39), “uma inferência é uma operação lógica pela 

qual se admite uma proposição em virtude da sua ligação com outras proposições já 

aceites como verdadeiras." Assim sendo, e conforme Moraes (1999), as inferências 

realizadas buscaram direcionar o estudo para duas questões: 1) "Com que 

finalidade?", ou seja, a pesquisadora se questionando sobre os objetivos de cada 

comunicação/item do framework e 2) "Com que resultados?", isto é, procurando 

identificar e descrever os resultados considerados efetivos da comunicação na nova 

proposta de framework levada como insumo para a entrevista subsequente. Além 

dessas questões, buscou-se compreender se os achados do estudo até o momento 

seriam passíveis de generalização, ou seja, se poderiam ser aplicados à área de TI 

de outras organizações. 

Ainda conforme Moraes (1999), uma das vertentes que podem ser salientadas 

no movimento interpretativo relaciona-se a estudos com uma fundamentação teórica 

claramente explicitada a priori. Nesses estudos, a interpretação é feita por meio de 
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uma exploração dos significados expressos nas categorias da análise, contrastando-

os com a fundamentação. O autor ressalta ainda que a interpretação constitui um 

passo imprescindível em toda a análise de conteúdo, especialmente naquelas de 

natureza qualitativa. Neste estudo, partiu-se de categorias de análise preexistentes 

nos frameworks avaliados, e não foram utilizados softwares de apoio para análise. A 

Figura 11 apresenta o desenho da pesquisa, conforme as etapas descritas.
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Figura 11 - Desenho da pesquisa 

 
Fonte: Autora (2020).
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O ciclo iterativo representado na Figura 11 ocorreu de março a setembro de 

2020 (Quadro 5). 

  
Quadro 5 - Data de realização das entrevistas 

Data Duração 
05/03/20 00:50 
12/03/20 01:30 
19/03/20 00:50 
26/03/20 01:00 
02/04/20 01:00 
16/04/20 01:15 
23/04/20 01:00 
30/04/20 01:30 
07/05/20 00:45 
14/05/20 00:30 
25/05/20 00:30 
30/07/20 01:00 
20/08/20 00:20 
04/09/20 00:30 

Fonte: Autora (2020). 
 

A cada entrevista, o modelo vigente do framework foi apresentado e resultou 

em uma nova versão, até que todos os objetivos específicos do trabalho foram 

atingidos, isto é, até que se contemplaram todos os principais assuntos necessários 

para a elaboração de um PCN para a TI. 

 Como mencionado anteriormente, entrevistou-se o responsável por uma das 

áreas da TI, com participação de um administrador de banco de dados. Os 

participantes entrevistados faziam parte da instituição há mais de 8 anos e, em todas 

as entrevistas realizadas, demonstraram possuir profundo conhecimento do negócio 

e das dependências existentes entre os recursos de TI e as áreas que fazem uso 

destes. Isto está de acordo com os preceitos de Creswell (2014), que menciona que 

é essencial que os participantes tenham experiência do fenômeno que está sendo 

estudado, e pode ser considerado o fator preponderante para a condução das 

entrevistas. Além disso, eram colaboradores envolvidos nas tomadas de decisão 

relacionadas à arquitetura de TI, estratégias de infraestrutura de TI e necessidades 

de aplicações de negócio. 

As entrevistas realizadas forneceram à pesquisadora percepções e 

interpretações sobre o tema estudado, bem como sugestão de fontes nas quais 
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puderam-se buscar evidências corroborativas. Referências pertinentes à área de TI, 

como o COBIT, ITIL e até mesmo o COSO foram mencionadas durante os encontros 

realizados. 

O que deve ser observado ao se desenvolver a continuidade dos serviços de 

TI deve ter origem nos processos da organização, uma vez que um sistema crítico é 

um serviço de informação considerado essencial para um processo crítico do negócio 

(NIST, 2002). Ou seja, ativos críticos de TI serão aqueles que apoiarem os processos 

críticos organizacionais. Esse discernimento acarretou um novo ciclo interativo de 

revisão bibliográfica e versões do framework e a inclusão do Questionário 2 - 

Identificação dos processos apoiados por recursos de TI, após mais um ciclo de 

desenvolvimento que ocorreu nos meses de julho, agosto e setembro, conforme já 

apresentado no Quadro 5. E, dessa forma, chegou-se à versão final do framework. 

A partir da análise comparativa realizada entre os frameworks encontrados 

durante a etapa de pesquisa bibliográfica e das consultas realizadas por meio das 

entrevistas, obtiveram-se as informações necessárias para o alcance dos objetivos 

específicos deste projeto de pesquisa. 

 

3.4 Particularidades do estudo 
 

Para a construção do framework não houve aporte financeiro, apenas foram 

disponibilizadas horas de trabalhos dos envolvidos na realização do projeto. 

Uma particularidade deste estudo foi o fato de ter ocorrido em paralelo com a 

pandemia do Covid-19. Em função disso, as entrevistas, inicialmente pensadas para 

realização de forma presencial, foram reestruturadas para o formato digital. 

No que diz respeito à seleção da amostra, embora os entrevistados da 

Instituição de Ensino que contribuíram para a realização deste estudo tenham sido 

designados pela IES, não é considerado um fator limitante dado que o principal 

especialista entrevistado atuava em tomadas de decisão relacionadas à arquitetura 

de TI, estratégias de infraestrutura de TI e necessidades de aplicações de negócio. 

Porém, outro(a) pesquisador(a) que desejasse construir uma nova proposta de 

framework de PCN para a TI também precisaria se atentar à Matriz de Arranjos de 

Governança de TI para saber quem deveria/poderia ser entrevistado para o 

desenvolvimento deste novo modelo. 
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Outra particularidade da pesquisa é o fato de, na época do desenvolvimento do 

framework, a pesquisadora atuar como colaboradora na Instituição de Ensino. A 

pesquisa qualitativa, por si só, já pode permitir que a análise do observador esteja 

impregnada de seus pré-conceitos, o que acaba por refletir no objeto estudado devido 

à proximidade do observador com os fenômenos estudados (CAVALCANTE, 

CALIXTO e PINHEIRO, 2014). A proximidade que havia com a área de TI poderia 

intensificar esse efeito, logo, atenção extra foi dada à necessidade de separação dos 

limites entre autora do estudo e colaboradora da IES.  

 Segundo Lacerda et al. (2013), é importante ressaltar que Design Science 

Research almeja propostas e soluções ideais, logo, em relação ao método de 

pesquisa no qual este estudo se inspirou, uma particularidade inerente a ele é o fato 

de a construção do artefato ser limitada dentro de um determinado contexto. O 

framework poderá ser aplicado em qualquer organização, porém, pela forma como foi 

concebido está voltado para aplicação apenas nas áreas de TI das organizações. 

Ainda em relação ao método utilizado como inspiração para a condução da pesquisa, 

ressalta-se que este não foi empregado em sua totalidade, uma vez que DSR 

considera intervenção na realidade, o que não decorreu. Para a realização desta 

pesquisa, concebeu-se um framework a partir da fundamentação teórica e de 

entrevistas. Esse modelo, entretanto, não foi aplicado a uma organização. Portanto, a 

conclusão aqui é limitada à declaração de que a aplicação do framework 

provavelmente resultará em uma melhoria na Governança de TI caso uma 

organização opte por aplicar o modelo desenvolvido, e provavelmente será menor em 

organizações com uma combinação mais pobre de práticas de Governança de TI, e 

nas quais não há um PCN desenvolvido e implementado.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

4.1 Comparativo entre Frameworks para PCN 
 

Após o levantamento dos frameworks disponíveis em bases públicas na internet, 

dois pontos principais foram constatados: 1) durante a época de estruturação do 

referencial teórico (1º semestre/2020), a dificuldade de se encontrar frameworks 

prontos para uso relacionados a esse tema publicados no meio acadêmico, uma vez 

que os modelos localizados foram elaborados por órgãos/entidades governamentais 

ou por empresas/consultorias relacionadas à área de TI, e 2) o fato de nenhum deles 

ter apresentado um comparativo entre outros modelos que tenham sido avaliados para 

a construção do modelo disponibilizado. 

Logo, na condução deste trabalho realizou-se uma análise comparativa entre 

todos os frameworks encontrados, com o intuito de obter um melhor entendimento das 

características, dos principais pontos fortes e fracos e diferenciais, bem como o meio 

de disponibilização de cada um deles. O resultado dessa análise pode ser visto no 

Quadro 6. 
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Quadro 6 - Comparativo entre os frameworks analisados 

Fonte Nome do 
framework 

Material 
disponibilizado Vantagens Desvantagens Diferenciais 

MY IT PROS 
(2020) 

Business 
Resumption 

Plan 

18 páginas de 
documento de 
texto em Word. 

- Faz a organização refletir sobre 
quais são os objetivos dela com a 
recuperação de desastres; 
- baseado nos processos-chave do 
negócio; 
- contempla cenários de interrupção 
de negócios/resposta a incidentes; 
- orienta sobre a diferença entre 
continuidade de negócios e 
recuperação de desastres; 
- faz com que quem estiver 
preenchendo liste as tecnologias 
que apoiam a recuperação de 
desastres; 
- possui uma lista de contatos de 
emergência por área/ 
macroprocesso (TI, finanças, 
vendas, RH etc.) e outra específica 
para as pessoas em TI 
responsáveis pela recuperação de 
desastre; 
- prevê a identificação de locais 
alternativos em caso de o local 
padrão de trabalho estar 
inacessível; 
- prevê a realização de testes 
periódicos do PCN; 
- orienta quanto à necessidade de 
proteção de dados sensíveis, como 
senhas; 
- apresenta uma lista de contatos 
bastante completa, tanto em 
relação a colaboradores quanto a 
pessoas externas à organização; 
- prevê um levantamento dos 

- Embora apresente a necessidade 
de identificar as dependências de 
cada processo de negócio, não 
explicita a necessidade de vinculá-
los aos serviços/sistemas/recursos 
de TI; 
- a forma como está estruturado 
não facilita a conexão entre os 
elementos contemplados no 
framework, de forma que pode não 
ficar claro se um mesmo processo 
foi analisado em todas as etapas 
de construção do framework; 
- existe um ranking para priorização 
de processos críticos em diferentes 
níveis (processos que apoiam 
serviços emergenciais, processos 
que apoiam serviços-chave para o 
negócio e processos que 
normalizam a situação do negócio), 
porém, a priorização 
aparentemente é definida por quem 
preenche o framework. Não existe 
uma "régua" de critérios que 
precise ser considerada, o que 
pode dar margem a diferentes 
interpretações ao priorizar os 
processos; 
- item que diz respeito à 
comunicação prevê quem será 
responsável pela comunicação aos 
colaboradores, mas não aos 
demais stakeholders, e também 
não estimula quem está 
preenchendo o framework a 

- Além de RTO e RPO, traz o 
conceito de Recovery Level 
Objetive (RLO), que é a 
granularidade na qual deve ser 
possível recuperar os dados: se 
deve ser possível recuperar o 
aplicativo web, o conjunto de sites, 
o site, a lista, a biblioteca ou o item 
(MICROSOFT, 2017); 
- além de fazer com que quem 
estiver preenchendo liste as 
tecnologias que apoiam a 
recuperação de desastres, estimula 
a busca por novas tecnologias por 
meio das perguntas “Are there any 
you want to add? Any you are 
curious about?” ("Há algo que você 
queira acrescentar? Algo que esteja 
curioso a respeito?", tradução 
nossa); 
- “Calling tree”: lista que prevê a 
necessidade de definir quem deve 
comunicar os colaboradores, na 
ocorrência de um desastre; 
- sugere a realização de um 
diagrama da rede da organização 
em um desenho, o que pode 
promover maior entendimento sobre 
a interrelação entre os ativos de TI. 
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Fonte Nome do 
framework 

Material 
disponibilizado Vantagens Desvantagens Diferenciais 

backups realizados pela 
organização (onde são 
armazenados, com que frequência 
são realizados e descrição do 
backup); 
- apresenta uma tabela dedicada à 
coleta de informações sobre os 
seguros existentes, bem como o 
responsável pelo seguro e a 
próxima data de renovação. 

planejar em que momento do 
incidente a comunicação deve ser 
realizada; 
- não apresenta uma forma de 
levantamento dos riscos para 
avaliação e tratamento; 
- aponta a construção de cenários 
para gestão de crises como algo 
opcional. 

INTERACTIVE 
(2019) 

Business 
Continuity  

Plan Template 

6 páginas de 
documento de 
texto em PDF 
preenchível. 

- Possui um campo para destacar o 
motivo de se estar criando um PCN 
para o negócio; 
- baseado nos processos-chave do 
negócio; 
- prevê uma priorização dos riscos 
com base na probabilidade e no 
impacto das ameaças identificadas. 

- Possui um campo para 
preenchimento do nome de quem 
criou o PCN, o que pode dar a 
impressão de que apenas uma 
pessoa é responsável pelo plano, 
quando na verdade deve ser 
resultado de um esforço 
colaborativo e coletivo; 
- prevê uma estimativa de perda de 
receita por dia com a interrupção 
do processo, porém, sem 
subdivisão em motivos (por ex.: 
financeiro, imagem, 
legal/regulamentar, contratual, 
objetivos comerciais). 

- Possui um campo específico para 
destacar os pontos-chave do PCN. 

CPA 
AUSTRALIA 

(2020) 

Disaster 
Recovery 

Toolkit 

45 páginas de 
documento de 
texto em PDF 
preenchível. 

- Por ter um foco maior na análise 
após a ocorrência do incidente, 
possui várias perguntas que podem 
promover amplo entendimento 
sobre a origem das falhas, por 
exemplo, se os recursos de TI 
precisavam de atualização no 
momento do incidente; 
- sugere o desenvolvimento de uma 
matriz SWOT – Strengths (Forças), 
Weaknesses (Fraquezas), 

- Foca em desastres de grandes 
proporções (que teriam ações a 
serem realizadas e acompanhadas 
no período de 1 mês). Em função 
disso, pode não ser o melhor 
modelo para tratar de pequenos 
incidentes que podem necessitar 
de ações de recuperação, porém, 
demandam um período menor para 
recuperação; 
- É voltado para a análise depois 

- Organiza as ações de recuperação 
ao longo do tempo (2 dias, 1 
semana e 1 mês após a ocorrência 
do desastre); 
- possui uma tabela específica para 
"verificação da realidade", com o 
intuito de fazer os donos do negócio 
reavaliarem se realmente vale a 
pena dar continuidade aos negócios 
ou não; 
- propõe a revisão do plano de 
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Fonte Nome do 
framework 

Material 
disponibilizado Vantagens Desvantagens Diferenciais 

Opportunities (Oportunidades) e 
Threats (Ameaças) – para promover 
um maior conhecimento acerca do 
negócio; 
- propõe uma reavaliação do 
mercado após a ocorrência do 
desastre, para verificação das 
chances de sucesso da 
manutenção do modelo de negócios 
da organização dado o contexto do 
momento. 

da ocorrência do incidente, e não 
para que uma organização se 
prepare preventivamente. 

negócios da organização após a 
ocorrência de um desastre, 
subdividido em questões: 
operacionais, de localização do 
negócio, de equipes, necessidade 
de equipamentos, necessidade de 
inventário, política de preços e 
marketing; 
- apresenta um conjunto de 
indicadores financeiros-chave para 
a organização reavaliar a saúde 
financeira no pós-desastre e 
compará-los com os valores médios 
de outras organizações, se esses 
dados estiverem disponíveis. 

RISKSOURCE 
(2020) 

Business 
Continuity 
Planning 

32 páginas de 
documento de 
texto em PDF 

não preenchível. 

- Prevê o estabelecimento de um 
porta-voz diante da ocorrência de 
uma crise, para ser o responsável 
pela comunicação interna e externa 
sobre os fatos; 
- baseado nos processos-chave do 
negócio; 
- prevê a necessidade do 
estabelecimento de dois centros de 
operação de emergências, podendo 
um ser na mesma edificação, mas o 
outro, fora; 
- possui uma seção específica para 
detalhamento dos sistemas de 
proteção (contra incêndio, 
monitoramento de nível de água, 
desligamentos automáticos etc.); 
- ressalta a importância da 
existência de uma auditoria formal e 
periódica do PCN. 

- Possui um campo para inserção 
do organograma da empresa 
dentro do PCN e aponta a 
necessidade de o plano estar 
disponibilizado em seu Centro de 
Operações de Emergência, o que 
faz com que o PCN precise ser 
substituído a cada vez que houver 
uma alteração no organograma; 
- constitui um Plano de Emergência 
bastante detalhado, mas, embora 
aponte a necessidade de se 
atentar ao local onde são 
armazenados os backups, não 
enfoca TI; 
- o modelo de BIA apresentado não 
aponta uma necessidade de 
contemplar os serviços/sistemas/ 
recursos providos pela TI ao 
realizar a análise de impacto no 
negócio. 

- Apresenta uma lista do que deve 
estar presente no Centro de 
Operações de Emergências da 
organização (cópia do Plano de 
Emergência, celulares, mapa da 
edificação, mapa dos arredores, kit 
de primeiros socorros, água etc.); 
- possui um campo para 
detalhamento de requisitos de 
confidencialidade que foram 
acordados com outras organizações 
ou parceiros; 
- prevê a necessidade de adequar 
os alarmes utilizados diante da 
ocorrência de uma emergência, 
para avisar aqueles com 
necessidades especiais que 
possam ter alguma dificuldade para 
perceber a ocorrência; 
- prevê que todos os colaboradores 
sejam treinados nos Planos de 



67 
 

Fonte Nome do 
framework 

Material 
disponibilizado Vantagens Desvantagens Diferenciais 

Emergência e nas estratégias de 
continuidade de negócio tanto ao 
ingressar na organização quanto 
passar por revisão; 
- contempla a realização de 
simulações periódicas com polícia e 
bombeiros locais; 
- considera a necessidade de a 
organização planejar 
antecipadamente que tipo de auxílio 
prestará aos seus colaboradores e 
famílias na ocorrência de uma 
emergência. 

AIG (2013) 
Building a  
Business 

Continuity Plan  

26 páginas de 
documento de 
texto em PDF 

não preenchível. 

- Sugere que sejam identificadas 
variações ao longo do ano para 
funções críticas (por ex.: períodos 
nos quais pode haver sobrecarga 
ou outras alterações devido às 
características dos processos de 
negócio); 
- baseado nos processos-chave do 
negócio; 
- propõe que a criticidade dos 
processos seja estabelecida por 
meio de "RTOs-padrão". Por 
exemplo, se determinado processo 
precisa se recuperar em até 48h 
após o incidente, ele é um processo 
essencial. Entre 3 a 7 dias, é 
importante, e entre 8 a 30 dias, 
pode ser considerado não essencial 
(melhora a operação, mas não é 
crítico para que a organização 
mantenha suas operações); 
- possui um item dedicado à 
manutenção do PCN, com o intuito 

- Contempla mais de 100 itens a 
serem respondidos, além de 
possuir mais 3 apêndices 
sugeridos, o que pode prover uma 
boa cobertura contra possíveis 
incidentes, mas ao mesmo tempo 
pode fazer com que o 
desenvolvimento e as atualizações 
do PCN sejam morosas; 
- embora aponte para a 
necessidade de realização da BIA, 
e por mais que traga um checklist 
como modelo, não apresenta de 
que forma as informações sobre os 
processos de negócio 
devem/podem ser coletadas. 

- Além de trazer o framework ao 
final do documento, também 
apresenta diversas explicações 
sobre o PCN e a importância de se 
observar cada um dos itens que 
compõem o framework. 
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de que sejam estabelecidos 
procedimentos para revisão e 
avaliação do impacto de novos 
processos, sistemas e melhorias 
em sistemas, procedimentos e 
políticas. 

FEMA (2018) 

Continuity Plan 
Template and 
Instructions for 
Non-Federal 
Entities and 
Community-

Based 
Organizations 

86 páginas de 
documento de 
texto em PDF 
preenchível. 

- O documento está organizado de 
forma que as organizações possam 
utilizar tudo ou apenas certas 
seções do template para 
desenvolver ou melhorar seu PCN; 
- possui um campo exclusivo para 
Declaração de confidencialidade, 
com o intuito de evitar a divulgação 
das táticas do plano e informações 
pessoais para aqueles que podem 
ter a intenção de causar danos à 
organização ou seu pessoal; 
- baseado nos processos-chave do 
negócio; 
- apresenta uma tabela com 
exemplos de quais seriam as 
responsabilidades de cada uma das 
principais funções atreladas à 
continuidade de negócios na 
organização; 
- possui um checklist com o que 
deve ser feito pela equipe de 
continuidade ao chegar no local de 
trabalho alternativo; 
- possui um campo para 
detalhamento das 
interdependências externas para 
cada processo de negócio (outras 
entidades que fornecem trabalho ou 
recursos necessários); 

- Possui campos para coleta de 
assinatura, o que significa que o 
plano precisará ser impresso caso 
a organização ainda não utilize 
nenhuma ferramenta para 
assinatura eletrônica/digital de 
documentos; 
- sugere que seja incluída uma 
descrição do processo ou 
procedimento operacional padrão 
que detalhe cada um dos passos 
necessários para completar cada 
função/processo essencial da 
organização, o que pode aumentar 
consideravelmente a 
documentação relacionada ao 
PCN; 
- possui um "roteiro" das atividades 
necessárias durante um incidente, 
o que pode fazer com que uma 
organização deixe de observar 
alguma particularidade conforme 
sua realidade; 
- possui uma tabela específica para 
registro de distribuição, com uma 
coluna para especificar o número 
de cópias entregues. Por mais que 
seja interessante manter algumas 
cópias do PCN em meio físico, o 
ideal é que seja um documento on-

- Possui um campo para listagem 
de que outras entidades dependem 
da organização para que possam 
realizar os processos de negócio 
(PNs) delas, e se essa dependência 
cria processos de negócios 
adicionais para a organização; 
- sugere que sejam feitos desenhos 
de processos representando as 
atividades que devem ser 
executadas quando um desastre for 
declarado, o que pode facilitar a 
visualização e identificação das 
interdependências entre as 
atividades a serem realizadas; 
- sugere que sejam criados 
documentos de delegação de 
autoridade para permitir que os 
sucessores assumam 
responsabilidades, listando-os na 
ordem em que assumiriam a 
responsabilidade e delineando a 
autoridade legal para que tomem 
decisões durante um evento de 
continuidade. Dessa forma, caso 
alguma pessoa envolvida na 
execução das estratégias de 
continuidade torne-se incapaz ou 
indisponível para cumprir suas 
obrigações, os sucessores já foram 
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- na tabela para registro de 
informações sobre os backups, 
possui colunas para detalhamento 
da forma do registro (por ex.: 
eletrônico ou em meio físico) e se o 
registro também está 
preposicionado em local alternativo 
ou se é transportado a mão para o 
local alternativo; 
- também possui campos para 
registro dos procedimentos 
realizados pela organização para 
backup e proteção de registros 
essenciais, bem como dos 
procedimentos para restauração de 
registros danificados. 

line para evitar a posse de versões 
desatualizadas. 

identificados para garantir que não 
haja lapso na autoridade de tomada 
de decisão; 
- possui uma tabela específica para 
cruzar os meios de comunicação 
com os processos de negócio e 
especificar os fornecedores atuais e 
quem poderia ser um fornecedor 
alternativo; 
- propõe que seja designada uma 
equipe de reconstituição diferente 
da equipe de continuidade, para 
que não haja sobreposição de 
responsabilidades, e que seja 
desenvolvido também um “Plano de 
Reconstituição” para retornar às 
operações normais assim que a alta 
administração determinar que o 
desastre não representa mais uma 
ameaça; 
- propõe que seja criado um “Plano 
de Delegação/Descentralização” 
para apoiar o PCN e abordar todo o 
espectro de eventos de emergência 
que podem tornar a liderança ou 
uma equipe indisponíveis ou 
incapazes de apoiar a execução 
dos processos de negócio da 
organização; 
- estimula a elaboração de um 
planejamento estratégico com 
horizonte de mais de 01 (um) ano, 
com o intuito de concretizar as 
estratégias, os recursos ou serviços 
que melhorariam a resposta de 
continuidade, mas que no momento 
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a organização não dispõe de 
recursos para investir. 

LUMIFORM 
(2020) 

Business 
Continuity Plan 

(BCP)/ 
Business 
Impact 

Analysis 
Template/ 
Business 
Impact 

Assessment 
Template 

Questionnaire/ 
Business 

Continuity Plan 
Template for 

IT/ 
Business 

Continuity Plan 
Audit 

5 formulários 
relacionados ao 

tema PCN 
disponibilizados 

no site da 
Lumiform, os 
quais também 

podem 
gratuitamente 
ser baixados 
mediante a 

realização de um 
cadastro ou 

preenchidos via 
aplicativo. Se 
feito download 

em PDF, os 
formulários 
totalizam 9 
páginas. 

- Possibilidade de customização 
dos formulários que compõem o 
framework; 
- por possuir um aplicativo, 
apresenta a possibilidade de leitura 
de QR Codes para direcionamento 
automático a determinado 
formulário que compõe o 
framework; 
- baseado nos processos-chave do 
negócio; 
- no questionário para elaboração 
da BIA, possui uma pergunta 
específica para identificar 
interdependências existentes entre 
as áreas da organização: "De quais 
departamentos ou equipes sua 
equipe/departamento depende?"; 
- possui uma pergunta específica 
para identificação de períodos 
sazonais: "Existem momentos de 
risco ou tendências sazonais que 
aumentam a carga de trabalho?"; 
- existe a possibilidade de atribuir 
incidentes a colegas para tratativa. 

- Para uso não limitado da 
ferramenta, é preciso fazer um 
upgrade que custa €192.00 por ano 
e por usuário; 
- a Lumiform é uma empresa que 
desenvolve checklists para 
aplicação e tratativa de assuntos 
diversos, não se trata do resultado 
de um trabalho científico ou de uma 
consultoria com foco em TI. 

- Os templates disponibilizados no 
site também podem ser preenchidos 
no aplicativo da Lumiform, com a 
possibilidade de atribuir incidentes 
diretamente aos colegas, fazer 
upload de fotos, adicionar textos e 
receber relatórios gerados 
automaticamente; 
- possui um formulário dedicado à 
auditoria do PCN, com campo para 
descrição de recomendações 
relevantes para as próximas 
atualizações; 
- se aplicado on-line, possui campo 
para coleta de assinatura eletrônica; 
- como os formulários que 
compõem o framework são 
customizáveis, ao fazer isso existe 
a possibilidade de atribuir pesos a 
cada uma das perguntas que 
compõem o framework; 
- é exibida uma prévia de como 
ficará a visualização do formulário 
no celular. 

RESEARCH 
AND 

MARKETS 
(2020) 

Disaster 
Recovery 
Business 

Continuity - 
2020 Edition/ 

Disaster 
Recovery 
Business 

Continuity - 

2 documentos 
(edições 

distintas) com 
200 páginas 

cada. 
Disponibilizados 
em Word, ePub 

(formato 
específico para 

- Possui formulários eletrônicos; 
- os formulários eletrônicos podem 
ser enviados por e-mail, 
preenchidos em computador ou 
tablet e armazenados 
eletronicamente; 
- além de questionário para análise 
de impacto nos negócios, possui 
questionário para análise do 

- Há na internet informações 
disponíveis sobre o conteúdo de 
cada um dos frameworks, 
entretanto, para ter acesso a eles é 
preciso adquiri-los e os valores 
são: Disaster Recovery Business 
Continuity - Premium Edition - 2020 
Edition: 799 dólares e Disaster 
Recovery Business Continuity - 

- Possui um checklist de verificação 
para planejamento pandêmico; 
- possui políticas de infraestrutura 
de TI integradas, como: 
* Política de backup e retenção de 
backup; 
* Política de Plano de Comunicação 
de Incidentes; 
* Política de Segurança Física e 
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Gold Edition - 
2020 Edition 

leitor de livros 
digitais) e PDF.  

impacto em TI; 
- apresenta um Programa de 
Auditoria de Recuperação de 
Desastres e Continuidade de 
Negócios. 

Gold Edition - 2020 Edition: 1.099 
dólares; 
- ambos os formatos são bastante 
extensos, o que pode fazer com 
que a implantação inicial do PCN 
em uma organização leve mais 
tempo e exija maior esforço. 

Virtual (Nuvem); 
* Política de rede social; 
- possui estratégia de backup para 
Data Centers, servidores de 
arquivos departamentais, servidores 
de rede sem fio, dados em sites 
terceirizados, desktops e laptops; 
- apresenta procedimentos de 
recuperação de desastres em 
formato de checklist. 

NONPROFIT 
NEW YORK 

(2013) 

Disaster 
Planning, 

Emergency 
Preparedness 

& Business 
Continuity 

35 páginas de 
documento de 
texto em Word. 

- Baseado nos processos-chave do 
negócio; 
- possui um checklist específico 
para computadores e tecnologia e 
outro com foco na recuperação de 
dados/backups; 
- possui um checklist dedicado ao 
teste do plano; 
- possui um checklist dedicado ao 
registro de informações sobre os 
seguros existentes. 

- Da forma como foi estruturado 
(em checklists), assemelha-se mais 
a um conjunto de orientações para 
elaboração de um PCN do que a 
um framework. Por exemplo, 
recomenda que seja criado um 
sistema para comunicação com as 
equipes, mas não traz um 
formulário, tabela ou campos que 
listem o que deve ser observado 
para uma comunicação efetiva. 

- Propõe a realização de uma 
análise de impacto no cliente: no 
caso de uma interrupção, qual seria 
o impacto nos seus serviços aos 
clientes?; 
- contempla o desenvolvimento de 
um inventário dos hardwares e 
outro dos softwares utilizados pela 
organização; 
- sugere que a organização faça um 
levantamento de por quanto tempo 
conseguiria manter os salários de 
seus colaboradores, caso não tenha 
nenhuma receita; 
- recomenda que os familiares dos 
colaboradores sejam contemplados 
no plano para comunicação. 

Fonte: Autora (2020). 
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Pode-se constatar que os elementos que compõem os frameworks mostraram-

se bastante variáveis, tanto no formato adotado para coleta dos dados quanto em 

relação à nomenclatura adotada. Ainda, nenhum dos modelos encontrados empregou 

o uso de recursos Google, o que poderia fazer com que a elaboração do PCN fosse 

feita de forma ágil, com colaboração e rastreabilidade entre os envolvidos nas 

estratégias de continuidade da organização. 

 

4.2 Fases e elementos do framework para PCN de TI 
 

Este item descreve como foram concebidas as fases e cada um dos itens que 

compõem o framework desenvolvido. 

Como apresentado anteriormente, a ISO 22301:2020 (ABNT, 2020a) preconiza 

que informações para a análise de impacto de negócios podem ser obtidas tanto em 

entrevistas quanto em oficinas, questionários ou outras fontes internas e externas. 

Dessa forma, três questionários foram desenvolvidos com o intuito de coletar alguns 

dos dados necessários para preenchimento do framework para elaboração do PCN 

de TI, a saber: 

1. Questionário 1 - Identificação dos riscos relacionados à TI; 

2. Questionário 2 - Identificação dos processos apoiados por recursos de 

TI; 

3. Questionário 3 - Identificação dos impactos relacionados aos serviços 

da TI. 

 

As principais ameaças e vulnerabilidades que podem impactar a área de TI e 

que compõem o Questionário 1 são oriundas de revisão bibliográfica sobre riscos em 

TI, bem como de sugestões provenientes das entrevistas na IES. A origem de cada 

um dos itens constantes do Questionário 1 é apresentada no  

Quadro 7. Todavia, é importante ressaltar que foi prevista no desenvolvimento do 

questionário a possibilidade de inserção de novos itens durante a aplicação deste, 

caso alguma ameaça ou vulnerabilidade relevante conforme a realidade de alguma 

outra organização não tenha sido contemplada, e conforme recomendado por 

Bannerman (2008). 
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Quadro 7 - Levantamento das principais ameaças e vulnerabilidades que podem impactar a TI 

Ameaça/vulnerabilidade Referência 
Acesso não autorizado a informações confidenciais NIST (2002) 
Acesso não autorizado a sistemas NIST (2002) 
Adulteração de sistema NIST (2002) 
Alagamento Entrevistas na IES 
Ameaças de bomba AIG (2013) 
Arrombamentos TechTarget (2017) 
Ataque a um colaborador NIST (2002) 
Ataque Denial of Service Martins, Wangham e Favarim (2009) 
Ataques baseados em rede NIST (2002) 
Ataques externos (crackers) Martins, Wangham e Favarim (2009) 
Ataques internos (colaboradores insatisfeitos) Martins, Wangham e Favarim (2009) 
Atividade sísmica AIG (2013) 
Ato fraudulento (por exemplo, repetição, falsificação 
de identidade, interceptação) NIST (2002) 

Backup mal gerenciado ou inexistente Daryus Educação (2020) 
Bugs de sistema NIST (2002) 
Comunicações, conectividade TechTarget (2017) 
Crime de computador (por exemplo, perseguição 
cibernética) NIST (2002) 

Deslizamentos de terra NIST (2002) 
Engenharia social NIST (2002) 
Entrada de dados falsificados e corrompidos NIST (2002) 
Entrada inadvertida de dados NIST (2002) 
Epidemia AIG (2013) 
Erro de software NIST (2002) 
Erro operacional (humano) TechTarget (2017) 
Espionagem TechTarget (2017) 
Explosão AIG (2013) 
Falência de fornecedores Entrevistas na IES 
Falha de aquecimento, ventilação ou ar-condicionado AIG (2013) 
Falha de comunicação Entrevistas na IES 
Falha de energia elétrica NIST (2002) 
Falha de equipamento NIST (2002) 
Falha de estrutura (desabamento) Entrevistas na IES 
Falha de hardware Entrevistas na IES 
Falha de software Entrevistas na IES 
Falha de telecomunicações AIG (2013) 
Falha em servidores/rede de dados Entrevistas na IES 
Falhas de fornecedores TechTarget (2017) 
Falta de criptografia Daryus Educação (2020) 
Falta de hardware Martins, Wangham e Favarim (2009) 
Falta de nobreak/gerador Entrevistas na IES 



74 
 

Ameaça/vulnerabilidade Referência 
Falta de segurança da informação Daryus Educação (2020) 
Falta ou falha de firewall Daryus Educação (2020) 
Furacão NIST (2002) 
Gestão de acessos frágil ou inexistente Daryus Educação (2020) 
Implantação de código malicioso NIST (2002) 
Incêndio Martins, Wangham e Favarim (2009) 
Indisponibilidade da rede Martins, Wangham e Favarim (2009) 
Interceptação NIST (2002) 
Interrupção da rede de telecomunicações NIST (2002) 
Invasão por hackers NIST (2002) 
Obsolescência de hardwares Daryus Educação (2020) 
Obsolescência de softwares Daryus Educação (2020) 
Pandemia TechTarget (2017) 
Parada de trabalho/greves (interno/externo) AIG (2013) 
Perda ou corrupção de informação Entrevistas na IES 
Queima de equipamento Entrevistas na IES 
Rotatividade de colaboradores Entrevistas na IES 
Roubo de informação NIST (2002) 
Roubo/furto TechTarget (2017) 
Sabotagem NIST (2002) 
Sequestro de informação Entrevistas na IES 
Spoofing NIST (2002) 
Terremoto TechTarget (2017) 
Terrorismo NIST (2002) 
Tornado NIST (2002) 
Tsunami AIG (2013) 
Umidade Martins, Wangham e Favarim (2009) 
Upload de software malicioso NIST (2002) 
Usuário desinformado Martins, Wangham e Favarim (2009) 
Vandalismo TechTarget (2017) 
Vazamento de líquido NIST (2002) 
Vazamentos de gás AIG (2013) 
Venda de informações pessoais NIST (2002) 
Vendaval Martins, Wangham e Favarim (2009) 
Vírus TechTarget (2017) 

Fonte: Autora (2020). 
 

A divisão da identificação dos processos de negócio organizacionais 

(Questionário 2 - Identificação dos processos apoiados por recursos de TI) e posterior 

avaliação dos impactos por eles acarretados (Questionário 3 - Identificação dos 

impactos relacionados aos serviços da TI) também é o formato adotado por FEMA 
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(2018), que segrega em etapas distintas a análise dos processos de negócio e a 

análise do impacto nos negócios (BIA) durante a elaboração do PCN. 

Após a realização da pesquisa bibliográfica e a análise dos dados obtidos por 

meio das entrevistas realizadas, concluiu-se que, dos três questionários 

desenvolvidos, o Questionário 1 deve ser aplicado para a TI e os Questionários 2 e 3 

devem ser aplicados às áreas de negócio da organização, ou seja, aos responsáveis 

por cada área organizacional no organograma da empresa, ou “dono” de cada 

processo, caso a empresa já possua sua cadeia de valor mapeada e validada. Esse 

caminho é embasado por Paz (2018), que apontou que para um profissional de TI 

existem limites do que pode ser feito para criar e implementar um PCN na 

organização, uma vez que um profissional de TI pode saber como definir permissões 

para um aplicativo de negócios específico, mas talvez não saiba como os usuários 

interagem com o aplicativo e qual a real importância dele para o negócio.  

A área de TI pode não ter conhecimento aprofundado sobre o negócio, e as 

áreas de negócio podem não entender de TI. Conforme apresentado por Haes e 

Gembergen (2008), em algumas empresas, a implementação da Governança de TI 

tem início justamente para que seja obtido um melhor alinhamento entre as áreas de 

negócio e a TI. 

Para se obter todas as respostas necessárias para desenvolvimento do PCN, 

faz-se necessária a participação e a avaliação de especialistas em outros assuntos, 

de outros departamentos e divisões. Logo, para avaliar o real impacto de uma 

interrupção da execução de um processo devido à indisponibilidade de um 

serviço/sistema/recurso provido pela TI, devem ser consultados os “donos dos 

sistemas” (donos dos processos ou responsáveis pelas áreas de negócios), e não os 

seus operadores ou controladores (TI). 

Conforme apresentado pela norma NBR ISO 22313:2020 (ABNT, 2020b) como 

um dos métodos mais comuns de coleta de informações da BIA, e assim como no 

trabalho realizado por Chagas (2017), no presente estudo a obtenção do RPO foi 

incluída no questionário a ser enviado aos donos dos sistemas e das informações, 

buscando um resultado que seja o mais fidedigno possível com as necessidades das 

áreas de negócio. 
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4.2.1 As oito fases principais do framework 

 

Após a realização da pesquisa bibliográfica e das entrevistas, conforme 

apresentado na Figura 11, o framework para elaboração do PCN para a TI foi 

estruturado em oito fases principais: 

1. ranking de ameaças e vulnerabilidades para identificação dos principais riscos 

relacionados à TI; 

2. elaboração do Plano de Gestão de Crises; 

3. adoção de critérios para a análise de impacto no negócio; 

4. análise de impacto no negócio e ranking de criticidade dos processos de 

negócio; 

5. revisão das estratégias de backup; 

6. elaboração dos Planos de Recuperação de Desastres; 

7. elaboração do Plano de Comunicação; 

8. registro do histórico de incidentes. 

 

 Para se chegar a essa proposta de estruturação para o artefato desenvolvido, 

tomaram-se como base os frameworks apresentados no Quadro 6. Porém, outros 

itens também foram inseridos nos questionários e no framework a partir de sugestões 

obtidas durante as entrevistas não estruturadas, conforme o ciclo iterativo já 

apresentado na Figura 11. Esses itens possuem a origem discriminada como 

“Entrevistas na IES” no Quadro 8. 

E o resultado final desse trabalho, isto é, a origem de cada um dos itens que 

compõem o framework também é apresentada no Quadro 8, bem como o que motivou 

a inserção de cada um deles. 
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Quadro 8 - Origens dos itens que compõem o framework desenvolvido 

Aba Item Origem Justificativa da inserção 

Riscos 

Ameaças e 
vulnerabilidades 
percebidas 

AIG (2013); Daryus Educação (2020); entrevistas na 
IES; Martins, Wangham e Favarim (2009); NIST 
(2002); TechTarget (2017). 

Tem por objetivo final identificar os principais riscos que ameaçam a 
TI da organização, para que na sequência possam ser traçados 
Planos de Gestão de Crises que mitiguem essas ocorrências. 

Outras ameaças e 
vulnerabilidades 
identificadas 

Entrevistas na IES. Cobrir eventuais ameaças e vulnerabilidades não identificadas por 
meio da revisão bibliográfica, garantindo, assim, que os cenários de 
crise a serem estabelecidos possam tratar os principais riscos que 
ameaçam a organização, de acordo com a sua realidade. 

Respondente 
(endereço de e-mail) 

Recurso disponível nos Formulários Google. Serve 
para registro do endereço de e-mail de quem 
respondeu o questionário. 

Registrar o histórico das informações e permitir a rastreabilidade, 
caso seja necessário entrar em contato com o respondente para 
verificar alguma das informações fornecidas. 

Carimbo de 
data/hora 

Recurso disponível nos Formulários Google. Serve 
para registro de data, hora, minuto e segundo em que 
o questionário foi respondido. 

Ranking 
riscos 

Ameaças e 
vulnerabilidades 
relatadas 

Lista as ameaças e vulnerabilidades identificadas pelos 
respondentes do Questionário 1, bem como outras não 
previstas inicialmente e por eles relatados. 

Ordenar as ameaças e vulnerabilidades relatadas conforme a 
pontuação dada a cada uma delas, sendo atualizada 
automaticamente a cada vez que o Questionário 1 é preenchido. 
Serve para que posteriormente sejam traçados Planos de Gestão 
de Crise a partir das ameaças e vulnerabilidades que tiverem a 
maior quantidade de respostas, considerando impacto e 
probabilidade de concretização destas. 

Pontuação 

Apresenta a quantidade de vezes que cada uma das 
ameaças e vulnerabilidades foi sinalizada como 
impactante e prioritária por cada um dos respondentes 
do Questionário 1. 

PGC 

Cenário de crise 
Deve ter origem nos riscos previstos a partir da 
avaliação das ameaças e vulnerabilidades previamente 
realizada por meio do Questionário 1. 

Tornar a organização preparada para enfrentar os principais 
cenários de crise que podem impactar a continuidade do seu 
negócio. 

Porta-voz (plano A e 
plano B) 

RISKSOURCE (2020); AIG (2013). Garantir a unicidade das informações divulgadas por meio da 
definição de um responsável pela comunicação com colaboradores 
e pessoas externas à organização, na ocorrência de uma crise. A 
intenção de estabelecer um plano A e um plano B é evitar que 
algum cenário de crise fique descoberto, diante da ausência de seu 
porta-voz (férias, licenças, afastamentos etc.). 

Papéis e 
responsabilidades 

INTERACTIVE (2019), AIG (2013) e LUMIFORM 
(2020), os quais mencionam a importância da definição 
de papéis e responsabilidades diante de uma crise 
("Roles & Responsabilities") e NONPROFIT NEW 

Tornar de conhecimento de todos os envolvidos nas estratégias de 
continuidade quem é responsável por executar qual ação e, assim, 
reduzir os tempos para a tomada de decisões.  
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Aba Item Origem Justificativa da inserção 
YORK (2013), o qual também aponta a importância de 
todos saberem quais são suas funções. 

Contatos-chave 
externos 

INTERACTIVE (2019). Centralizar em um mesmo local os meios para contato com os 
principais parceiros da organização, de forma a reduzir os tempos 
até que se consiga entrar em contato com eles, se necessário. 

Contatos-chave 
internos (plano A e 
plano B) 

INTERACTIVE (2019), RISKSOURCE (2020) e 
LUMIFORM (2020a, 2020c), os quais possuem 
campos para especificar quem são os contatos 
internos que devem atuar em cada cenário. 

De maneira análoga à relação de contatos externos, tem por intuito 
reduzir os tempos até a tomada de ação, além de explicitar quem 
são os principais envolvidos dentro da organização para lidar com o 
gerenciamento de determinados cenários de crise. A intenção de 
estabelecer um plano A e um plano B é evitar que algum cenário de 
crise fique descoberto, diante da ausência de seu contato-chave 
interno (férias, licenças, afastamentos etc.). 

PCOM relacionado 

AIG (2013), o qual aponta a importância de definir 
quem será responsável por notificar as autoridades e 
os colaboradores diante de uma crise. 

O cruzamento do PGC com um ou mais Planos de Comunicação 
tem por objetivo fazer com que a organização pense 
antecipadamente como agiria, quem deveria ser comunicado, por 
que, quando, como e o que comunicar diante de cada cenário de 
crise. 

PRD relacionado 

NONPROFIT NEW YORK (2013), o qual ressalta a 
necessidade de se identificar como cada um dos 
cenários de crise afetaria os sistemas da organização. 

O cruzamento dos cenários de crise com um ou mais PRDs tem por 
objetivo promover que a organização identifique quais seriam os 
planos necessários para mitigar a ocorrência dos danos 
relacionados a cada um dos principais cenários de crise, bem como 
eventuais lacunas (planos ainda não existentes que precisarão ser 
desenvolvidos). 

Observações 
INTERACTIVE (2019), o qual apresenta campo para 
anotação de observações complementares ("Notes"). 

Possibilitar o registro de quaisquer outras informações consideradas 
necessárias para que a organização lide adequadamente com 
determinado cenário de crise. 

Critérios 

Tipo de impacto Tipos de impacto: ISO 22317:2020 (ABNT, 2020). Correlacionar os processos de negócio da organização com os 
impactos previstos pela ISO para um SGCN, permitindo à 
organização a possibilidade de aumentar o peso que determinado 
tipo de impacto possui sobre os seus processos de negócio. 
Os critérios são definidos antecipadamente e tudo o que estiver 
abaixo da faixa que a organização considerar como aceitável, 
conforme o seu apetite ao risco (também parametrizável nesta aba), 
deve ser tratado. 

Impacto financeiro 

AIG (2013), o qual sugere que deve ficar a critério da 
organização determinar qual será o parâmetro adotado 
para impacto de curto, médio e longo prazo. Intervalos 
para definição do impacto financeiro: DARYUS 
EDUCAÇÃO (2020).  

Apetite ao risco AIG (2013), o qual sugere que a gestão da 
organização precisa decidir que nível de risco é 
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Aba Item Origem Justificativa da inserção 
aceitável para o negócio, uma vez que isso irá ajudar a 
determinar as ações a serem executadas e a forma 
como o PCN será desenvolvido. 

PNs 

Principais processos 
realizados pela área 

MY IT PROS (2020), INTERACTIVE (2019), 
RISKSOURCE (2020), AIG (2013), FEMA (2018), 
LUMIFORM (2020) e NONPROFIT NEW YORK 
(2013), os quais são frameworks baseados nos 
processos-chave do negócio. 

Identificar quais são os processos organizacionais que precisam ter 
estratégias traçadas para proteger a continuidade do negócio. 

Sistema/serviço/ 
recurso de apoio 

NIST (2002). Identificar os recursos de TI que apoiam os processos de negócio, 
uma vez que os serviços/sistemas/recursos que apoiarem os 
processos classificados como críticos serão, por consequência, 
críticos para a TI (NIST, 2002). 

A área tem 
contingência própria/ 
Plano de 
Continuidade 
Operacional (PCO)? 

Entrevistas na IES.  Conhecer o quão dependente a área de negócio que irá responder 
o questionário é dos recursos de TI que apoiam os processos 
organizacionais. Também foi sugerida com o intuito de fazer com 
que o respondente seja estimulado a pensar sobre a elaboração de 
um Plano de Continuidade Operacional (PCO), caso ainda não 
possua, de forma que a área não fique desamparada se ocorrer 
uma interrupção prolongada nos recursos de TI. 

Respondente 
(endereço de e-mail) 

Recurso disponível nos Formulários Google. Serve 
para registro do endereço de e-mail de quem 
respondeu o questionário. 

Registrar o histórico das informações e permitir a rastreabilidade, 
caso seja necessário entrar em contato com o respondente para 
verificar alguma das informações fornecidas. 

Carimbo de 
data/hora 

Recurso disponível nos Formulários Google. Serve 
para registro de data, hora, minuto e segundo em que 
o questionário foi respondido. 

Ranking 
BIA 

Processos de 
negócio (PNs) 

Respostas para a pergunta "Quais são os principais 
processos realizados por sua área?" do Questionário 1 
- Identificação dos processos apoiados por recursos de 
TI. 

Identificar os processos organizacionais cuja indisponibilidade 
possa prejudicar a continuidade do negócio. 

Por quanto tempo o 
serviço/sistema 
pode ficar fora do ar 
(RTO)?  

Perguntas inseridas no questionário a ser respondido 
por representantes das áreas de negócio uma vez que, 
conforme Lento e Luz (2014), independentemente do 
método utilizado para determinar o impacto 

Identificar o período dentro do qual um processo deve ser 
restabelecido após um incidente, a fim de evitar consequências 
inaceitáveis do ponto de vista dos negócios. Ou seja, o período 
máximo que um sistema pode ficar indisponível (ABRAPP, 2012). 
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Aba Item Origem Justificativa da inserção 

Quanto tempo de 
informação pode ser 
perdida (RPO)?  

relacionado a um sistema, os donos do sistema e das 
informações são os únicos responsáveis em esclarecer 
o nível de impacto em termos de perdas ou 
degradação de qualquer uma das propriedades de 
segurança ou pela combinação delas entre si. 
LUMIFORM (2020) e NONPROFIT NEW YORK (2013) 
também possuem campos específicos para listar qual 
seria o tempo mínimo esperado para recuperação de 
um determinado processo. 

Identificar o período máximo de tolerância em que informações 
podem ser perdidas ou ficar indisponíveis devido a um incidente, 
podendo ser representado em minutos, horas ou dias desde a 
realização do último backup (ABRAPP, 2012). Ou, ainda, o ponto no 
qual as informações utilizadas por uma atividade devem ser 
restauradas para permitir que a atividade opere na retomada 
(ABNT, 2020c, p. 10). 

Probabilidade MY IT PROS (2020). Avaliar a probabilidade que determinado impacto tem de se 
concretizar e efetivamente interromper a continuidade do negócio. 

Financeiro Para a definição dos tipos de impacto, optou-se pelo 
padrão apresentado na ISO 22317:2020 (ABNT, 2020). 

Correlacionar o processo em análise com os impactos previstos 
pela ISO que trata de Sistemas de Gestão de Continuidade de 
Negócios, de forma a entender se algum impacto em específico é 
mais relevante para o processo em questão. É um fator diretamente 
relacionado ao peso/à importância que se é dado para o tipo de 
impacto na aba Critérios do framework. Ou seja, este é o campo 
que fará com que seja atribuída maior criticidade a um processo 
que possui grande impacto financeiro, por exemplo, caso 
inicialmente a organização tenha definido que este é um impacto de 
maior peso para ela. 

Imagem 
Legal/regulamentar 
Contratual 

Objetivos comerciais 

Probabilidade x 
Impacto x Peso 

AIG (2013), o qual sugere que deve ficar a critério da 
organização determinar quais serão os parâmetros 
adotados para avaliação dos impactos. 

Calcular o impacto que cada processo possui na continuidade dos 
negócios, conforme os tipos de impacto definidos, as probabilidades 
sinalizadas pelos respondentes e os pesos estabelecidos pela 
organização na aba Critérios. 

Criticidade do 
processo 

Tem origem nos valores apresentados na coluna 
anterior do framework (Probabilidade x Impacto x 
Peso). 

Ordenar os processos da organização por ordem de criticidade, 
após a análise do impacto que estes possuem nos negócios e da 
probabilidade de estes se concretizarem. 

Receita perdida (R$) AIG (2013), o qual preconiza que os impactos devam 
ter os seus custos estimados, e traz como exemplos: 
atraso no faturamento, atraso no fluxo de caixa, perda 
de vendas, perda de negócios futuros esperados, 
perda de ativos, impacto na perda de clientes, 

Estimar em valores quantitativos qual seria o custo que a 
interrupção em cada um dos processos identificados por meio do 
Questionário 2 - Identificação dos processos apoiados por recursos 
de TI acarretaria à organização. 

Danos à imagem 
(R$) 
Não cumprimento de 
leis/normas (R$) 
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Aba Item Origem Justificativa da inserção 
Penalidades 
contratuais (R$) 

cobertura negativa da mídia, perda de vantagem 
competitiva, perda de boa vontade, aumento do custo 
operacional, perda de descontos em contas a pagar, 
penalidades por atraso na entrega e o custo de ações 
legais e regulatórias. Para manter o padrão, foram 
adotados como parâmetros para estimativa dos custos 
os mesmos tipos de impacto da ISO 22317:2020 
(ABNT, 2020). 
Lumiform (2020b) também apresenta um campo 
específico para detalhamento do potencial de perda 
financeira ao se analisar o impacto de um processo de 
negócio. 

Não atingimento dos 
objetivos comerciais 
(R$) 

Observações sobre 
estimativas dos 
custos dos impactos 
(multas/contratos) 

Tem origem nos valores apresentados nas colunas 
anteriores do framework, para estimativa dos custos 
relacionados a cada tipo de impacto. 

Como os campos do Questionário 3 para detalhamento dos custos 
foram formatados para aceitar apenas valores numéricos, esta 
coluna tem por intuito fornecer ao respondente a possibilidade de 
detalhar por escrito o que foi considerado para a estimativa do(s) 
valor(es) apresentado(s). 

Respondente 
(endereço de e-mail) 

Recurso disponível nos Formulários Google. Serve 
para registro do endereço de e-mail de quem 
respondeu o questionário. 

Registrar o histórico das informações e permitir a rastreabilidade, 
caso seja necessário entrar em contato com o respondente para 
verificar alguma das informações fornecidas. 

Carimbo de 
data/hora 

Recurso disponível nos Formulários Google. Serve 
para registro de data, hora, minuto e segundo em que 
o questionário foi respondido. 

Backup 

Registro, arquivo ou 
banco de dados 
essencial 

Entrevistas na IES e FEMA (2018), o qual possui um 
campo para documentar os registros, arquivos ou 
bancos de dados essenciais. 

Catalogar todos os ativos de TIC armazenados por meio dos 
backups realizados pela TI. 

Apoia qual(is) 
PN(s)? 

MY IT PROS (2020) e FEMA (2018), os quais vinculam 
os backups realizados aos Processos de Negócio 
(“Key Business Process”). 

Promover maior entendimento sobre quais serviços/sistemas/ 
recursos de TI apoiam quais Processos de Negócio (PNs). 

Periodicidade 
Entrevistas na IES e FEMA (2018), o qual possui 
campo para registrar a frequência de realização do 
backup. 

Facilitar a comparação entre a periodicidade dos backups que está 
sendo realizada pela TI e o que se espera que seja executado, de 
acordo com os respondentes do Questionário 3. 

RPO 
As informações deste campo serão oriundas da coluna 
RPO da aba Ranking BIA do framework, e têm origem 
na aplicação do Questionário 3. 
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Aba Item Origem Justificativa da inserção 

Periodicidade x RPO 

Entrevistas na IES.  Tornar de conhecimento para a TI a periodicidade de realização dos 
seus backups versus o tempo de informação que pode ser perdida 
segundo os donos dos processos, para adequações em suas 
rotinas de backup, se necessário. 

Horário de execução Entrevistas na IES.  Mapear e registrar as rotinas de backup em prática pela 
organização. Retenção Entrevistas na IES.  

Locais Entrevistas na IES.  

Nº de cópias 
Entrevistas na IES e FEMA (2018), o qual possui 
campo para registrar se o backup possui mais de um 
local de armazenamento. 

Possui 
redundância? 

Entrevistas na IES e NONPROFIT NEW YORK (2013), 
o qual sugere a instalação de servidores em locais 
alternativos como uma forma de prover redundância. 

Qual é o tempo para 
recuperação do 
ativo (TRA)? 

INTERACTIVE (2019), o qual apresenta campo para 
identificação do "Tempo estimado para a recuperação" 
("Estimated recovery time"). 

Fazer com que a TI estime o tempo real para recuperação do ativo 
que suporta o(s) processo(s) de negócio, e tornar essa informação 
de conhecimento de todos os envolvidos nas estratégias de 
continuidade de TI. 

RTO(s) PN(s) x TRA 
Entrevistas na IES.  Facilitar a comparação entre o tempo de informação que pode ser 

perdido, conforme o dono do processo, e o tempo que a TI 
efetivamente leva para recuperar o ativo.  

O que fazer com 
este risco? 

COSO (2007). Obter uma definição, por alguém com autonomia para tomada de 
decisão em relação aos investimentos de TI, sobre o que deve ser 
feito caso sejam identificadas discrepâncias entre o RTO e o tempo 
estimado para recuperação do ativo. 

Ações para tratar os 
riscos ou justificativa 
da aceitação 

Entrevistas na IES.  Caso no item anterior a gestão da TI da organização tenha optado 
por tratar o risco identificado, este campo serve para detalhamento 
do que será feito. Planos de ação complementares ou em maior 
nível de detalhe podem ser desenvolvidos à parte, a critério da 
organização. E caso opte por aceitar o risco, este campo serve para 
registro da justificativa da aceitação. 

PRD Serviço/sistema/ 
recurso 

Entrevistas na IES.  Especificar qual é objeto-alvo do PRD. 
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Aba Item Origem Justificativa da inserção 
Apoia qual(is) 
PN(s)? 

Deve ter origem nas respostas obtidas para o 
Questionário 3 - Identificação dos impactos 
relacionados aos serviços de TI. 

Fazer com que a TI tenha ciência de quais processos de negócio 
são apoiados pelo serviço/sistema/recurso em questão. Devem ser 
elaborados PRDs para todos os processos classificados como 
críticos conforme o apetite ao risco da organização, avaliado na aba 
Critérios do framework. 

RTO 

Tempo para 
Recuperação do 
Ativo (TRA)? 

Entrevistas na IES.  Fazer com que a TI avalie e tenha conhecimento de qual é o tempo-
limite para ativação do PRD, de forma que o RTO do processo 
suportado pelo serviço/sistema/recurso provido pela TI ainda seja 
garantido. Tempo para 

ativação do PRD 
Entrevistas na IES.  

Responsável pela 
execução - nome, 
cargo e telefone 
(plano A e plano B) 

AIG (2013), o qual menciona que deve ser considerado 
o que será necessário para desempenhar as funções 
críticas em termos de fabricação alternativa, 
armazenamento e espaço de escritório, hardware, 
sistemas operacionais, arquivos e telefones. Este 
framework também ressalta a necessidade de definir 
como e de onde virão os materiais necessários, 
obtendo diferentes fornecedores e parceiros sempre 
que possível. 
Lumiform (2020d) também possui um campo 
específico para detalhamento do contato do 
responsável pelo plano que possui funções de TI 
priorizadas para recuperação durante uma 
emergência. Ainda, Nonprofit New York (2013) 
contempla o mapeamento dos hardwares e softwares 
utilizados pela organização, bem como a necessidade 
de se manter uma lista dos fornecedores e 
informações de contato. 

Listar todos os recursos necessários para que a TI consiga 
restabelecer o serviço/sistema/recurso ao qual o PRD diz respeito. 

Informações e 
dados necessários 
Instalações, 
equipamentos e 
recursos 
necessários 
Tecnologias 
necessárias 
(hardware, software, 
equipamento de 
telecomunicações) 
Lista de contatos - 
Fornecedores e 
parceiros (plano A e 
plano B) 
Ações para a 
recuperação 

Listar o passo a passo, ou seja, o procedimento a ser executado 
para recuperação do serviço/sistema/recurso. 

Data da aprovação 
do plano 

Entrevistas na IES. Garantir que o plano seja revisado por pelo menos mais uma 
pessoa, além de quem o redigiu.  
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Aba Item Origem Justificativa da inserção 

Data de realização 
do teste 

AIG (2013), o qual ressalta que os testes darão à 
empresa a garantia de que todas as etapas 
necessárias estão incluídas no plano e também irão 
prover motivação para manutenção da atualização do 
PCN. 

Facilitar a identificação de se os planos estão sendo testados e, se 
sim, com que periodicidade. 

Método de teste ISO 22313:2020 (ABNT, 2020b). Estimular uma evolução gradativa na realização dos testes por meio 
da existência de uma "escala" no nível de complexidade destes. 

Oportunidades de 
melhoria 
identificadas 

FEMA (2018), o qual possui um item específico para 
avaliação pós-realização de testes e treinamentos, 
com o intuito de planejar ações de melhoria para o 
programa de continuidade. 

Registrar as oportunidades de melhoria identificadas durante a 
realização dos treinamentos e testes dos planos desenvolvidos. 

Data de revisão do 
plano 

FEMA (2018), o qual sugere que tanto o PCN quanto 
seus elementos sejam revisados e atualizados 
anualmente, registrando a data da revisão e o(s) 
nome(s) de quem revisou o plano, como prova de que 
a revisão ocorreu. 

Explicitar a última vez em que o plano foi atualizado, com o intuito 
de que não fique longos períodos sem ser revisitado. 

Revisado por 

Explicitar o responsável pela origem das informações que constam 
no plano para o esclarecimento de eventuais dúvidas, e para saber 
a quem procurar para iniciar um novo ciclo de revisão, 
possibilitando, assim, a rastreabilidade das informações. 

PCOM 

Situação/incidente Deve ter origem nos cenários de crise previstos a partir 
da avaliação dos riscos críticos previamente realizada. 

Vincular os Planos de Comunicação a serem desenvolvidos com os 
principais cenários de crises identificados anteriormente. 

Por que comunicar? Entrevistas na IES. Detalhar o motivo pelo qual é importante que o público-alvo tenha 
ciência da informação. 

A quem comunicar? Entrevistas na IES e ISO 22301:2020 (ABNT, 2020a). Fazer com que a organização determine as comunicações internas 
e externas pertinentes à continuidade de negócios.  Quando comunicar? 

Como comunicar? 
Quem vai 
comunicar? 

Tipo da 
comunicação 

Entrevistas na IES. Prever cenários para comunicação ativa (quando a TI é quem 
comunica aos usuários) e reativa (o que a TI deve responder 
quando procurada pelos usuários), com o intuito de estabelecer e 
manter um discurso-padrão entre os colaboradores e reforçar os 
canais oficiais de comunicação da organização. 

O que comunicar? Entrevistas na IES e ISO 22301:2020 (ABNT, 2020a). Implementar e manter uma estrutura de resposta que permita aviso 
e comunicação oportuna às partes interessadas pertinentes. 
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Aba Item Origem Justificativa da inserção 

Histórico 

Situação/incidente ISO 22313:2020 (ABNT, 2020b). Garantir que a organização possua evidências históricas para 
monitorar, medir, analisar e avaliar o desempenho e a eficácia das 
suas estratégias de continuidade de negócios. 

Em que data e 
horário o incidente 
foi constatado? 
Quem foi informado 
sobre o incidente? 
Quais foram as 
consequências 
identificadas para o 
incidente? 
Por quanto tempo o 
sistema/serviço/ 
recurso e/ou 
processo 
deixou(aram) de 
operar? 
Itens destruídos ou 
danificados (se 
houver) 

CPA AUSTRALIA (2020), o qual sugere que seja 
elaborada uma lista dos itens destruídos ou 
danificados após a ocorrência de um desastre. 

Promover maior conhecimento dos impactos ocorridos a partir de 
cada tipo de incidente ou crise. 

Estimativa dos 
custos de 
recuperação (R$) 

CPA AUSTRALIA (2020), o qual sugere que sejam 
estimados os custos para a reposição dos itens 
destruídos ou danificados, se houver. 

Embasar a alocação dos recursos organizacionais de forma mais 
assertiva, a partir da análise dos incidentes ocorridos e do 
conhecimento de quanto efetivamente foi gasto com a recuperação 
para o restabelecimento das atividades. 

Lições aprendidas 

CPA AUSTRALIA (2020), o qual menciona que, após a 
recuperação de um desastre, você teria aprendido 
lições a partir da experiência que devem ser 
incorporadas aos planos de negócio/operacionais. 

Fazer com que as lições aprendidas sejam registradas após a 
recuperação, de forma que os novos aprendizados sejam 
incorporados aos planos que compõem o PCN após a recuperação 
do incidente. Esses registros também podem servir como 
argumento para a necessidade de atualização dos planos que 
compõem o PCN e para que recursos sejam alocados em medidas 
preventivas. 

Que ação corretiva 
(imediata) foi ou 
está sendo realizada 

ISO 22313:2020 (ABNT, 2020b). 
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Aba Item Origem Justificativa da inserção 
e quem é o 
responsável por ela? 

Identificar e atuar em aspectos das estratégias de continuidade de 
negócios que não estejam em conformidade e promover a melhoria 
contínua, conforme preconizado pela referida norma. Que ação preventiva 

foi ou será realizada 
e quem é o 
responsável por ela? 

Você agradeceu a 
todos os envolvidos 
que ajudaram? (S/N 
e observações) 

CPA AUSTRALIA (2020), o qual apresenta uma 
pergunta específica para lembrar a quem estiver 
acompanhando a realização das ações de 
continuidade de agradecer a todos os envolvidos na 
recuperação do incidente ("Have you thanked everyone 
involved in assisting you?"), "Você agradeceu a todos 
os envolvidos que o ajudaram?" (tradução nossa). 

De todos os frameworks avaliados, o da CPA AUSTRALIA (2020) 
foi o único que dedicou um campo para garantir que as pessoas 
não se esqueçam de agradecer aos envolvidos nas ações de 
recuperação. Foi incluído neste framework porque se considera 
importante agradecer a todos aqueles que se esforçaram para fazer 
com que os processos fossem recuperados e a organização 
voltasse a operar normalmente. 

PCN 
(Documento 
Google) 

Política de 
continuidade de 
negócios 

ISO 22301:2020 (ABNT, 2020a). Fazer a organização refletir sobre e registrar o que pretende 
alcançar com suas estratégias de continuidade de negócio. 

Papéis e 
responsabilidades 

FEMA (2018) e LUMIFORM (2020a), os quais 
apresentam campos específicos para atribuição das 
responsabilidades relacionadas às estratégias de 
continuidade de negócios. 

Facilitar a rastreabilidade dos responsáveis pelas principais frentes 
de continuidade de negócios na organização. 

Objetivos de 
continuidade de 
negócios 

LUMIFORM (2020), o qual possui um campo 
específico para delinear o escopo e os objetivos do 
PCN. 

Permitir que a organização possa continuamente acompanhar o 
progresso das suas estratégias de continuidade por meio da 
comparação entre os resultados obtidos com a implementação do 
PCN e os seus objetivos. 

Datas de 
atualização do plano 
e responsáveis 

FEMA (2018), o qual sugere que tanto o PCN quanto 
seus elementos sejam revisados e atualizados 
anualmente, registrando a data da revisão e o(s) 
nome(s) de quem revisou o plano, como prova de que 
a revisão ocorreu. 

Explicitar a última vez em que o plano foi atualizado, com o intuito 
de que não fique longos períodos sem ser revisitado. 

Fonte: Autora (2020). 
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4.3 Estruturação do framework para PCN de TI 
 

Este item tem por objetivo descrever como foram estruturadas as ferramentas 

necessárias para composição do framework ágil para PCN de TI. 

 

4.3.1 Utilização da plataforma Google para desenvolvimento do PCN de TI 

 

Conforme apresentado no Quadro 6, nenhum dos modelos encontrados e 

avaliados empregou recursos da plataforma Google. A metodologia proposta para 

elaboração e atualização periódica do framework desenvolvido utilizou Formulários, 

Planilhas e Documentos Google, além uma gama de recursos que podem tornar o 

desenvolvimento do PCN mais ágil. 

Três questionários foram desenvolvidos com o intuito de coletar alguns dos 

dados necessários para preenchimento do framework para elaboração do PCN de TI, 

a saber: 

1. Questionário 1 - Identificação dos riscos relacionados à TI (Formulário 

Google), o qual pode ser acessado pelo seguinte endereço eletrônico:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfFbkU_cn9AUiDwE8uUf0

jHJCjcAHt0eNJI68rXdJ0n29kVw/viewform; 

2. Questionário 2 - Identificação dos processos apoiados por recursos de 

TI (Formulário Google), o qual pode ser acessado pelo seguinte 

endereço eletrônico:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAwZcek6cpI7XArqys5O

MmLnlP9a0G3BMKlh0ffs6wmGjG7w/viewform; 

3. Questionário 3 - Identificação dos impactos relacionados aos serviços 

da TI (Formulário Google), o qual pode ser acessado pelo seguinte 

endereço eletrônico: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejq7CldBy4AAltV4K2XnAq

HEb4v-DjHX5_ic3ppnhqkQmGLg/viewform. 

 

O Framework para PCN de TI (Planilha Google) desenvolvido por meio deste 

trabalho, o qual contém todos os elementos apresentados no Quadro 8, pode ser 

acessado pelo seguinte endereço eletrônico:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfFbkU_cn9AUiDwE8uUf0jHJCjcAHt0eNJI68rXdJ0n29kVw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfFbkU_cn9AUiDwE8uUf0jHJCjcAHt0eNJI68rXdJ0n29kVw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAwZcek6cpI7XArqys5OMmLnlP9a0G3BMKlh0ffs6wmGjG7w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAwZcek6cpI7XArqys5OMmLnlP9a0G3BMKlh0ffs6wmGjG7w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejq7CldBy4AAltV4K2XnAqHEb4v-DjHX5_ic3ppnhqkQmGLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejq7CldBy4AAltV4K2XnAqHEb4v-DjHX5_ic3ppnhqkQmGLg/viewform
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Mz-yGEy7_wI63fE-

X6CMB12aFuaVFDp72g842iLd-A/edit?usp=sharing. 

 Além do framework para construção do PCN de TI, desenvolveu-se o 

Documento – PCN de TI (Documento Google), o qual pode ser acessado pelo seguinte 

endereço eletrônico: 

https://docs.google.com/document/d/1PSPBlV4PwlHX_BdB52xk7X5JL4P9qCO2ypT

YGZOohus/edit?usp=sharing. 

 

4.3.2 Recursos da plataforma Google disponíveis para uso no framework 

 

O framework foi inicialmente pensado como uma Planilha Google por esse 

recurso permitir que tantas pessoas quanto necessárias possam trabalhar 

colaborativamente e em paralelo no modelo. Isso também é válido para os 

Documentos Google. 

Os arquivos Google podem ser compartilhados com usuários de toda a 

organização, podendo ainda categorizá-los entre leitores, comentaristas ou editores. 

Há também a possibilidade de permitir que os leitores e comentaristas, tanto de 

Documentos quanto de Planilhas Google, possam fazer download, imprimi-los e 

copiá-los, ou impedi-los de fazer isso (Figura 12), sendo que essa opção pode ser 

alterada a qualquer momento. 
 
Figura 12 - Restringindo o acesso a leitores, comentaristas e editores de planilhas e Documentos 
Google 

 
Fonte: Autora (2020). 
 

A possibilidade de gerenciamento dos acessos é um recurso bastante útil, 

principalmente enquanto o conteúdo ainda está em desenvolvimento, pois dessa 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Mz-yGEy7_wI63fE-X6CMB12aFuaVFDp72g842iLd-A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Mz-yGEy7_wI63fE-X6CMB12aFuaVFDp72g842iLd-A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PSPBlV4PwlHX_BdB52xk7X5JL4P9qCO2ypTYGZOohus/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PSPBlV4PwlHX_BdB52xk7X5JL4P9qCO2ypTYGZOohus/edit?usp=sharing
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forma é possível liberar o acesso apenas às pessoas que realmente devem poder 

visualizar o documento em cada momento. 

Ainda, no ato do compartilhamento é possível selecionar a opção de notificar 

ou não o usuário com quem o documento está sendo compartilhado. Também é 

possível redigir uma observação que será enviada junto com o e-mail de notificação 

de arquivo compartilhado, ao selecionar a opção “Notificar pessoas” (Figura 13). 

 
Figura 13 - Opções de compartilhamento de arquivos Google 

 
Fonte: Autora (2020). 
 

Outro diferencial dos arquivos Google é a não necessidade de clicar em 

“Salvar”, por estes serem salvos automaticamente (Figura 14) no Google Drive do 

usuário. 
 
Figura 14 - Salvamento automático dos arquivos Google 

 
Fonte: Autora (2020). 

 

As Planilhas e Documentos Google também possuem um histórico de versões 

automático, e ao clicar em “A última edição foi feita há (...)” (Figura 14) é exibido um 

histórico que permite “navegar” entre versões salvas periodicamente e 
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automaticamente, com a possibilidade de restaurar versões anteriores, caso tenha 

ocorrido alguma alteração não intencional (Figura 15). 
 
Figura 15 - Histórico de versões salvas periodicamente e automaticamente 

 
Fonte: Autora (2020). 

 

 Ao clicar com o botão direito do mouse em um Documento ou Planilha Google, 

e então em “Comentário”, também é possível criar um comentário e gerar uma 

atribuição a si mesmo ou a outras pessoas, utilizando tanto uma arroba (@) quanto 

um sinal de mais (+) imediatamente antes do endereço de e-mail do usuário. Esse 

recurso pode ser utilizado para o disparo de um e-mail a si mesmo (Figura 16) ou 

como forma de promover a colaboração no documento criando uma atribuição a outro 

colega, inclusive com a possibilidade de acrescentar uma mensagem, a qual será 

encaminhada junto com o e-mail de notificação da atribuição ao usuário (Figura 17). 
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Figura 16 - Gerando uma atribuição a si mesmo em um arquivo Google (com “@” ou “+”) 

 
Fonte: Autora (2020). 
  
Figura 17 - Gerando uma atribuição a um colega em um arquivo Google (com “@” ou “+”) 

 
Fonte: Autora (2020). 
 

Outra funcionalidade que pode ser bastante útil por permitir a rastreabilidade 

das informações quando várias pessoas trabalham em uma mesma Planilha Google 

é o histórico de alterações em células (Figura 18). Isso só é possível por se tratar de 

um arquivo on-line (não há um recurso equivalente em uma planilha Excel, por 

exemplo). Para navegar pelas alterações já realizadas na célula de uma planilha, 

basta clicar com o botão esquerdo do mouse na célula desejada e clicar em “Mostrar 

histórico de edições”. 
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Figura 18 - Histórico de alterações em células de Planilhas Google 

 
Fonte: Autora (2020). 
 

Uma vez que Formulários, Planilhas e Documentos Google são preenchidos de 

forma on-line, também é possível integrar as informações coletadas por meio dos 

questionários desenvolvidos ao framework e, ainda, o framework a um Documento 

Google à parte, o qual pode constituir o próprio PCN e ser atualizado com facilidade, 

à medida que novas informações forem coletadas. Esse procedimento é demonstrado 

no vídeo que pode ser acessado por meio do seguinte link (não possui áudio): 

https://drive.google.com/file/d/1ofXSbk5zyb_Sx2X3NlMqQQJ71XOoW8Q2/view. 

Considerando que os Planos de Continuidade de Negócios geralmente 

precisam de validações previamente à publicação, dessa forma, periodicamente ou 

sempre que necessário, bastaria criar uma cópia da versão mais atual do documento 

para submeter à aprovação, por exemplo, pela Gestão da área de TI. Na ocasião em 

que a versão for aprovada, para que o arquivo deixe de sinalizar quando houver 

alterações nas tabelas do framework, basta clicar no ícone que aparece no canto 

superior direito da tabela e em “Desvincular” para desvinculá-la no Documento Google 

(Figura 19), deixando, assim, de receber atualizações do framework. 

 

https://drive.google.com/file/d/1ofXSbk5zyb_Sx2X3NlMqQQJ71XOoW8Q2/view
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Figura 19 - Desvinculando as tabelas do framework ao Documento Google 

 
Fonte: Autora (2020). 
 

Os Formulários Google possibilitam também o envio de questionários com 

campos pré-preenchidos. Como a utilização deste recurso está prevista na aplicação 

do framework, imediatamente antes do envio do Questionário 3 - Identificação dos 

impactos relacionados aos serviços da TI, as explicações sobre essa funcionalidade 

serão apresentadas junto com outras orientações sobre esse questionário, no item 

4.3.3.4. 

Por último, outra funcionalidade permitida por meio dos recursos Google e com 

possibilidade de aplicação no framework é a notificação a cada vez que qualquer um 

questionário (Formulário Google) for respondido. Esse recurso pode ser bastante útil 

para quem fizer parte da equipe de continuidade de negócios da organização, uma 

vez que é possível cadastrar o seu endereço de e-mail e configurar o recebimento de 

uma notificação automática a cada vez que um questionário for respondido. Para 

ativar o uso desse recurso em uma Planilha Google que recebe respostas a partir de 

um Formulário Google, como é o caso do framework desenvolvido, basta clicar em 

“Ferramentas”, “Regras de notificação" (Figura 20) e selecionar a opção de receber 
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um e-mail na conta em que se estiver logado no momento da configuração da regra. 

Além disso, na configuração dessa funcionalidade é possível escolher entre 

notificação em tempo real ou o recebimento de um único e-mail consolidado, com 

todas as novas respostas do dia ao final do dia (Figura 21). 
 
Figura 20 - Configuração da regra para recebimento automático de notificações de preenchimento dos 
questionários (1) 

 
Fonte: Autora (2020). 
 
Figura 21 - Configuração da regra para recebimento automático de notificações de preenchimento dos 
questionários (2) 

 
Fonte: Autora (2020). 

 

Além dos recursos já comentados, a adoção deste framework em seu formato 

original, on-line, também propicia a quem for aplicá-lo a possibilidade de utilização de 

quaisquer outros novos recursos ou melhorias que a Google venha a lançar 

futuramente. 

Organizações que são parceiras Google e possuem uma conta corporativa (não 

gratuita) podem também trabalhar com a restrição de acesso aos documentos por 

grupo de e-mail, o que facilita o gerenciamento dos acessos. É possível criar, por 
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exemplo, um e-mail recuperacaodedesastres@nomedaorganizacao.com e vincular os 

e-mails das contas Google individuais das pessoas que devem pertencer a este grupo 

de e-mail. Dessa forma, a liberação de acesso a arquivos ou pastas Google pode ser 

feita utilizando o e-mail do grupo, em vez de o e-mail individual de cada colaborador. 

Ou seja, quando um colaborador entrar ou sair de determinado grupo de interesse 

para o qual exista um grupo de e-mail criado, basta gerenciar quem pertence ao grupo, 

não sendo necessário gerenciar o acesso a cada um dos documentos e pastas aos 

quais o grupo deve ter acesso. 

Cabe ressaltar que os recursos utilizados para desenvolvimento dos arquivos 

que compõem o framework desenvolvido são aqueles não restritos à versão paga da 

Google G Suite. Ou seja, qualquer pessoa que possua ou crie uma conta Google 

poderia tirar proveito de todos os recursos empregados. 

 

4.3.3 Aplicação do Framework para a TI de uma Organização 

 

Este item tem por intuito orientar em relação a como aplicar cada uma das oito 

fases principais do framework (item 4.2.1) em uma organização. 

 

4.3.3.1 Ranking de ameaças e vulnerabilidades para identificação dos principais 

riscos relacionados à TI 

 

Esta etapa contempla o preenchimento do Questionário 1 - Identificação dos 

riscos relacionados à TI e das abas Riscos e Ranking riscos do framework pelos 

responsáveis pelas áreas/processos de TI na organização. 

O Questionário 1 tem por objetivo final promover a identificação de cenários que 

podem impactar a área de TI e, consequentemente, os processos de negócio da 

organização. A possibilidade de inserção de novas ameaças e vulnerabilidades tem 

por intuito prevenir que algum risco importante deixe de ser observado posteriormente, 

na identificação dos riscos para construção dos cenários para os quais deve ser 

elaborado o Plano de Gestão de Crises (PGC). Ao responder o questionário, a 

informação é lançada em tempo real na aba “Riscos” do framework e classificada na 

aba Ranking riscos conforme a maior ocorrência, para facilitar a identificação do que 

deve ser avaliado por primeiro. 

mailto:recuperacaodedesastres@nomedaorganizacao.com
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Para calcular e ordenar as ameaças e vulnerabilidades conforme as pontuações 

que lhes forem conferidas por meio do Questionário 1, o framework possui uma aba 

oculta, para evitar edição não intencional, denominada “Cálculo riscos (não editar)”. A 

aba Cálculo riscos (não editar) lista, na coluna A, todos os riscos relacionados à TI, 

trazendo primeiramente os identificados na revisão bibliográfica e, na sequência, os 

relatados pelos respondentes. Se um respondente inserir no campo de texto presente 

ao final do Questionário 1 um risco que já existe entre os predefinidos (por ex.: 

Terremoto), caso este seja redigido exatamente da mesma forma como consta no 

formulário, ele não será repetido, e sim somado na opção anteriormente definida. 

Como cada resposta do questionário insere automaticamente uma nova linha na 

planilha Google, foi utilizada a função matricial “ArrayFormula” (Figura 22) para que a 

fórmula continuasse válida e não retornasse erro a cada nova resposta obtida por 

meio do preenchimento do formulário. 

 
Figura 22 - Ranking das ameaças e vulnerabilidades votadas como mais prováveis na aba oculta 
Ranking riscos (não editar) 

 
Fonte: Autora (2020). 

 

Uma consideração acerca do Questionário 1 - Identificação dos riscos 

relacionados à TI é que ele irá permitir à organização ter ciência de quais são os riscos 

mais impactantes às atividades de TI, de acordo com os respondentes consultados. 

Trata-se de uma forma de levantamento dos riscos para avaliação e tratamento, mas 
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a definição de quantos riscos serão tratados após isso se tornar conhecido é algo que 

pode ser definido pela organização e poderá variar conforme o seu apetite ao risco. O 

ideal é que a organização estabeleça planos de ação para tratamento desses riscos, 

contemplando medidas de controle para diminuir as vulnerabilidades e, 

consequentemente, a probabilidade de ocorrerem. Porém, embora o gerenciamento 

de riscos seja uma disciplina diretamente ligada à gestão de continuidade de 

negócios, também pode ser implementada à parte, sem ser integrante de um PCN. E, 

em função disso, um plano de ação específico para essa finalidade não foi 

contemplado no framework. 

Sob o ponto de vista da continuidade de negócios, a percepção e a avaliação 

dos riscos são importantes para que sejam previstos os cenários que podem acarretar 

interrupção dos negócios, de forma que sejam previamente definidas quais ações 

serão executadas, bem como os responsáveis por elas.  

A intenção do framework é que sejam construídos cenários de crise para os 

principais riscos identificados por meio desse questionário, conectando-os 

posteriormente aos PCOMs e PRDs necessários para lidar com os principais cenários 

de crise identificados. 

 

4.3.3.2 Elaboração do Plano de Gestão de Crises 

 

Conforme o processo de avaliação de riscos apresentado na ISO 31000:2018 

(ABNT, 2018), o Questionário 1 tem por intuito facilitar que sejam encontrados e 

descritos os riscos que podem impedir que a TI atinja seus objetivos. Na sequência, 

no framework proposto, cabe a esta área efetuar a análise dos resultados obtidos, 

compreendendo a natureza do risco e suas características para traçar o PGC, isto é, 

a estratégia e os métodos para lidar com cenários de crise. As respostas obtidas por 

meio do Questionário 1 serão a base para identificação dos cenários a serem 

trabalhados na aba PGC do framework. 

No framework desenvolvido, um cenário de crise deve acionar tanto o Plano de 

Gestão de Crises (PGC) quanto um Plano de Comunicação (PCOM) e, se necessário, 

também Plano(s) de Recuperação de Desastres (PRD). 

Os PCOMs e PRDs, entretanto, não precisam estar limitados aos cenários que 

compõem o PGC. Pode-se ter PCOMs e PRDs específicos sem que estejam atrelados 
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a algum cenário de crise. Todavia, é importante que todo cenário definido para compor 

o PGC tenha seus respectivos PCOM e PRDs definidos e periodicamente atualizados. 

Embora, devido ao objetivo de gerar um PCN voltado para a TI, o framework 

desenvolvido não contemple a elaboração de Planos de Emergência (por exemplo, 

um Plano de Emergência para a necessidade de evacuação da edificação devido a 

um incêndio), é plausível que seja trabalhado no PGC um cenário como a ocorrência 

de um incêndio no Data Center (centro de processamento de dados), caso este risco 

seja identificado a partir das respostas obtidas por meio do Questionário 1 - 

Identificação dos riscos relacionados à TI. 

De acordo com a ISO 22301:2020 (ABNT, 2020a), a organização é quem deve 

determinar quais riscos requerem tratamento. Para a definição dos cenários de crise 

a partir dos riscos identificados, sugere-se a diretriz de Daryus Educação (2020), que 

é de focar na construção de cinco ou seis cenários de crise principais para o 

desenvolvimento do PGC. 

 

4.3.3.3 Adoção de critérios para a análise de impacto no negócio 

 

A aba Critérios foi desenvolvida para que a organização possa alcançar uma 

avaliação mais adequada à sua realidade e aos seus objetivos sobre o grau de 

impacto que os tipos de impacto definidos podem ter sobre os seus processos de 

negócio. Por meio dessa aba, uma organização mais preocupada com danos à sua 

reputação diante da ocorrência de um incidente pode, por exemplo, definir um peso 

maior para o Tipo de impacto “Imagem". 

Os critérios devem ser parametrizados conforme os interesses da alta gestão 

da organização, e não da área de TI. Todas as células com fundo cinza claro devem 

ser parametrizadas (Figura 23). 
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Figura 23 - Parametrização de critérios para a análise de impacto no negócio 

 
Fonte: Autora (2020). 
 

Os pesos devem ser ajustados conforme a importância de cada um dos tipos 

de impacto, variando em um intervalo de 0 (mínimo) a 10 (máximo). Isso fará com que 

seja dada maior importância a um processo que possui determinado tipo de impacto 

(aquele(s) que foram definidos inicialmente pela organização como sendo impacto(s) 

de maior peso para ela), ao efetuar os cálculos para determinação da criticidade dos 

processos e, consequentemente, a classificação destes na aba Ranking BIA. O 

procedimento para a parametrização de um critério é demonstrado no vídeo que pode 

ser acessado por meio do seguinte link (não possui áudio):  

https://drive.google.com/file/d/1YLWo66kWgjP1S9wq8UUq-fCoqYxQdGTR/view. 

 Em relação à tabela de impacto financeiro da Figura 23, a organização também 

deve analisar e especificar quais intervalos correspondem a cada um dos níveis de 

impacto, variando de “Muito baixo” a “Muito alto”, de acordo com a sua realidade. É 

crucial que a faixa de intervalos estabelecida seja compartilhada com aqueles a quem 

o Questionário 3 - Identificação dos impactos relacionados aos serviços de TI será 

encaminhado, antes de responderem o questionário, para que consigam executar 

uma avaliação mais precisa. 

 Por último, a organização deve estabelecer qual é o seu apetite ao risco, por 

meio da definição de quais classificações para os processos precisarão ser tratadas 

e quando, selecionando uma das seguintes possibilidades: “Deve receber tratamento 

https://drive.google.com/file/d/1YLWo66kWgjP1S9wq8UUq-fCoqYxQdGTR/view
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imediato.”; “Deve receber tratamento planejado.”; “Pode ser aceito – requer 

acompanhamento.” e “Pode ser aceito.”. Os critérios são definidos antecipadamente 

e tudo o que estiver abaixo da faixa que a organização considerar como aceitável, 

conforme o seu apetite ao risco, deve ser tratado. 

  

4.3.3.4  Análise de impacto no negócio e ranking de criticidade dos processos de 

negócio 

 

Esta fase de preenchimento do framework para elaboração do PCN contempla 

o preenchimento do Questionário 2 - Identificação dos processos apoiados por 

recursos de TI, o qual alimenta automaticamente a aba PNs do framework; a 

preparação do Questionário 3 - Identificação dos impactos relacionados aos serviços 

de TI para envio aos respondentes e o envio do Questionário 3 para preenchimento 

automático da aba Ranking BIA. 

Mesmo no caso de organizações que já possuam sua cadeia de valor 

mapeada, sugere-se a aplicação do Questionário 2, por dois motivos: primeiramente, 

porque organizações são “vivas” e processos mudam o tempo todo, muitas vezes sem 

que isso seja divulgado internamente. Assim sendo, o questionário pode servir como 

uma forma de obter informações atualizadas e garantir que o PCN não seja elaborado 

a partir de processos desatualizados. E segundo porque, mesmo que os processos 

estejam atualizados, é importante obter também a informação atualizada de quais são 

os serviços/sistemas/recursos providos pela TI que apoiam cada um deles. 

Ainda em relação ao Questionário 2, um ponto que chamou a atenção durante 

a execução das entrevistas na IES foi a atenção da TI em relação à necessidade e à 

importância de as áreas de negócio terem os seus próprios PCOs desenvolvidos como 

uma forma de se precaverem contra algum incidente de TI que possa causar 

indisponibilidade dos serviços/sistemas/recursos dos quais as áreas são usuárias. A 

pergunta “Se devido à ocorrência de um desastre houver perda irreversível das 

informações cadastradas/lançadas nos referidos sistemas/serviços, existe um plano 

B de recuperação das informações para lançar novamente no sistema os dados que 

foram perdidos nesse intervalo de tempo? Qual(is)?” passou a compor o framework 

como uma forma de: verificar se a área possui alguma forma de backup das 

informações que gera e armazena nos recursos providos pela TI; a TI ter 

conhecimento sobre se as áreas também têm preocupação em formular estratégias 
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alternativas de continuidade dos processos que executam, ou se dependem 

inteiramente da TI para isso; e estimular as áreas a refletirem sobre o tema e 

construírem Planos de Continuidade Operacional para os seus processos, tanto para 

reduzir a dependência dos recursos de TI quanto porque esperava-se que, ao 

possuírem um plano B, as áreas pudessem ser menos impactadas em caso de uma 

interrupção prolongada nos recursos de TI. 

No Questionário 2, cada responsável por cada área organizacional identificada 

no organograma da organização deve preencher uma única vez o questionário sobre 

os principais processos executados pela sua área. Porém, para o questionário 3, é 

necessário subdividir as respostas para que cada um dos processos mencionados no 

questionário 2 seja avaliado quanto a cada tipo de impacto existente. 

Para isso, no framework proposto, deve ser gerado um novo link para o 

detalhamento de cada processo identificado por meio da resposta para a primeira 

pergunta do Questionário 2. Isso garantirá que todos os processos identificados por 

meio do Questionário 2 sejam avaliados, bem como a padronização das respostas 

obtidas. Para que o Questionário 3 seja encaminhado com a resposta da primeira 

pergunta já preenchida aos respondentes, basta entrar no modo de edição do 

questionário (Formulário Google), clicar nas reticências verticais no canto superior 

direito e, na sequência, em “Gerar link preenchido automaticamente”. Feito isto, deve-

se preencher no questionário a resposta para a pergunta “Este questionário tem por 

objetivo identificar quais seriam os impactos percebidos pelas áreas no caso de uma 

interrupção nos serviços de TI, e se refere ao seguinte processo:” com o processo a 

ser avaliado. Isso fará com que seja um novo link personalizado para o questionário, 

com final "/prefill" ao invés de "/viewform", e no momento em que o link for 

encaminhado ao respondente, o campo que deve conter o nome do processo já será 

encaminhado preenchido. Este procedimento é demonstrado no vídeo que pode ser 

acessado por meio do seguinte link (não possui áudio): 

https://drive.google.com/file/d/1-WiSDz__MDmo4KHZ1Nk9Da_fe6cMIkqA/view. 

É importante ressaltar o fato de que não é possível preencher previamente o 

endereço de e-mail, o que confere maior segurança à veracidade das respostas 

obtidas, principalmente devido ao cruzamento do endereço de e-mail com a 

informação obtida por meio do campo "Carimbo de data/hora". Com a coleta das 

informações “Endereço de e-mail” e "Carimbo de data/hora" (este, oculto ao 

respondente por padrão do Formulário Google, podendo ser visto apenas na planilha 

https://drive.google.com/file/d/1-WiSDz__MDmo4KHZ1Nk9Da_fe6cMIkqA/view
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que coleta as respostas do questionário), tem-se tanto o registro do endereço de 

e-mail de quem respondeu o questionário quanto em que data, hora, minuto e 

segundo, o que é uma forma de tentar garantir que o questionário seja realmente 

respondido por quem deve ser. Além disso, serve como referência para 

rastreabilidade e esclarecimento de eventuais dúvidas, caso seja necessário entrar 

em contato com o respondente para verificar alguma das informações fornecidas. 

A identificação do RTO e do RPO por meio da consulta aos “donos” dos 

sistemas, como apresentado por Lento e Luz (2014), é de fundamental importância. 

Com o intuito de se obter uma resposta mais assertiva, foi inserida à pergunta para 

definição do RTO do processo o adendo de que, ao responder, deve ser considerado 

o pior período do dia/mês/ano. Este complemento surgiu a partir do framework da AIG 

(2013), o qual possui um campo específico para entender se há alguma variação 

durante algum período do ano no qual o processo se torna mais crítico. 

 Como mencionado anteriormente, outro ponto crucial em relação a este 

questionário é que é preciso fornecer ao respondente, previamente, os critérios 

definidos pela empresa e registrados na aba “Critérios” do framework para a correta 

avaliação do grau de impacto financeiro do processo que está sendo analisado pelo 

respondente (Figura 25). A percepção dos valores pode variar de pessoa para pessoa, 

principalmente quando estão em pauta valores administrados pelas organizações, os 

quais podem ser bem mais altos do que os administrados por pessoas físicas. Logo, 

para que a resposta seja a mais fidedigna possível, é mandatório informar a “régua” 

parametrizada pela organização ao respondente (Figura 24). 

 



103 
 
 
Figura 24 - Valores que o respondente deve levar em consideração ao preencher o questionário 

 
Fonte: Autora (2020). 
 
Figura 25 - Campo do questionário em que o respondente deve considerar as faixas de valores 
definidas pela organização 

 
Fonte: Autora (2020). 
 

As perguntas apresentadas na sequência do questionário têm por intuito coletar 

dados quantitativos relacionados à interrupção dos processos. Em todos os itens, foi 

especificado que se trata de custos aproximados, uma vez que esses valores podem 

ser de difícil quantificação, especialmente considerando processos que nunca 

passaram por uma interrupção prolongada. Por isso, apesar de ser uma informação 

importante de se estimar, não são diretamente incorporados ao cálculo que define o 
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impacto no negócio. Embora em um primeiro ciclo de coleta de dados para 

desenvolvimento do PCN possam ser estimativas difíceis de se realizar, a partir do 

acompanhamento contínuo da ocorrência de incidentes (aba Histórico do framework), 

as estimativas terão maior embasamento e poderão ser cada vez mais precisas. 

Para ordenação automática dos processos conforme a ordem de criticidade 

destes, foi desenvolvida uma segunda aba oculta, para evitar a edição não intencional, 

denominada “Cálculo BIA (não editar)”. Essa aba serve para calcular e ordenar os 

processos de negócio conforme as pontuações que lhes forem conferidas por meio 

do Questionário 3. 

O cálculo da criticidade do processo é efetuado por uma média ponderada entre 

os pesos atribuídos a cada um dos tipos de impacto na aba Critérios e as respostas 

obtidas para cada processo por meio do preenchimento do Questionário 3. Assim 

como na primeira aba oculta, foi utilizada a função matricial “ArrayFormula” para que 

a fórmula não retornasse erro a cada nova linha inserida. A fórmula aplicada consta 

na célula J3 da aba Cálculo BIA (não editar). Nesta aba, as linhas são inseridas na 

ordem em que o questionário 3 é respondido (Figura 26). 
 
Figura 26 - Cálculo de Probabilidade x Impacto x Peso na aba oculta Cálculo BIA (não editar) 

 
Fonte: Autora (2020). 

 

Já a fórmula para classificação da criticidade do processo consta na célula K3 

da aba oculta Cálculo BIA (não editar) (Figura 27). 

 
Figura 27 - Classificação do processo conforme o nível de criticidade obtido 

 
Fonte: Autora (2020). 
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E para que fosse possível apresentar os processos ordenados por ordem de 

criticidade, foi desenvolvida a aba Ranking Bia, a qual sempre lista os processos mais 

críticos por primeiro (Figura 28), conforme demonstrado no item 4.3.3.3. Mesmo que 

haja alterações posteriores nos pesos dos critérios definidos pela organização, os 

processos se reorganizam automaticamente conforme o nível de criticidade 

respondido e calculado. 

 
Figura 28 - Processos ordenados conforme o cálculo de Probabilidade x Impacto x Peso 

 
Fonte: Autora (2020). 

 

 Outra definição estabelecida para o framework foi a de que, 

independentemente da definição dos pesos pela organização, os processos sempre 

estariam classificados dentro dos seguintes intervalos: de 0 a 0,2 = Muito baixo, de 

0,21 a 0,4 = Baixo, de 0,41 a 0,6 = Moderado, de 0,61 a 0,8 = Alto e de 0,81 a 0,1 = 

Muito alto.  

A classificação é feita a partir do maior valor obtido para o cálculo de para 

Probabilidade x Impacto x Peso. Ou seja, a cada nova resposta, todas as criticidades 

são recalculadas em função do maior valor atual, tomando como base o processo com 

maior valor de Probabilidade x Impacto x Peso. Dessa forma, um processo pode ser 

classificado como “Muito alto” em um primeiro momento, porém, caso outro 

respondente preencha um questionário referente a um processo considerado mais 

crítico que os anteriores, toda a classificação é refeita. 

Em função disso, recomenda-se que os questionários sejam respondidos 

simultaneamente ao aplicar o framework na organização, e que as estratégias de 

continuidade sejam traçadas apenas após o término da coleta de respostas para 

elaboração/atualização do PCN. 

Caberá à organização definir a partir de que ponto os processos críticos serão 

tratados (apenas os que retornarem “Muito alto”; os que retornarem “Muito alto” e 

“Alto”; todos etc.), e isso irá variar conforme o apetite ao risco da organização. A 
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sugestão inicial estabelecida para o framework é que sejam tratados os riscos que 

forem classificados com criticidade “Muito alto” e “Alto”, os quais devem receber 

tratamento imediato, e também os classificados com “Moderado”, os quais não 

precisam receber tratamento imediato, mas devem receber tratamento planejado 

(Figura 29). 

 
Figura 29 - Definição da tratativa conforme a classificação da criticidade dos processos 

 
Fonte: Autora (2020). 

 

4.3.3.5 Revisão das estratégias de backup 

 

Nunca haverá uma recuperação completa sem a recuperação dos dados 

(NONPROFIT NEW YORK, 2013) e, em função do importante papel que os dados 

representam na recuperação dos serviços/sistemas/recursos providos pela TI, a aba 

Backup foi desenvolvida. 

Por mais que os usuários dos serviços providos pela TI relatem, ao responder 

o Questionário 2, quais são os serviços/sistemas/recursos providos pela TI que 

apoiam os processos de negócio, há ativos de TI com os quais os usuários não estão 

familiarizados, por exemplo, aqueles relacionados à infraestrutura do banco de dados 

ou de rede. A aba Backup foi desenvolvida com o intuito de a área de TI listar os seus 

ativos de TIC, isto é, todo e qualquer recurso necessário para a sustentação dos 

serviços de TI, bem como as estratégias de backup e/ou redundância existentes para 

cada um deles. 

O framework desenvolvido por meio deste trabalho prevê não apenas este 

levantamento, mas também o cruzamento da periodicidade de realização do backup 

com o RPO, bem como o tempo real de recuperação do ativo com o RTO sinalizado 

pelos respondentes das áreas. O intuito desses cruzamentos de dados é que na 

sequência seja possível balizar as ações da organização, isto é, prever e executar 

ações para que o tempo para a recuperação do ativo esteja dentro do RTO do 

processo suportado por aquele registro, arquivo ou banco de dados essencial. E 
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também para que o tempo máximo de informações que pode ser perdida esteja 

alinhado ao RPO, conforme respondido pelas áreas de negócio ou identificado pela 

TI (uma vez que alguns registros, arquivos ou bancos de dados essenciais podem não 

ter sido mencionados pelos respondentes do Questionário 2). Esse levantamento é 

essencial tanto para a ciência dos riscos existentes quanto para a recuperação, diante 

da ocorrência de um desastre. Tendo conhecimento dessas informações, é menos 

complexo prever as consequências da queda de um sistema e do que precisa ser 

recuperado para que os serviços sejam restabelecidos e novamente disponibilizados 

aos usuários. 

A identificação de eventuais discrepâncias entre esses dados serve para que 

estas possam ser apresentadas a alguém com poder de tomada de decisão e 

autonomia para decidir sobre os investimentos em TI, conforme a Matriz de Arranjos 

de Governança de TI (Figura 2). Como sugestão de ações a serem definidas, 

adotaram-se os critérios para resposta a riscos estabelecido pelo COSO (2007, p. 61). 

Para aplicar o framework, deve-se ter em mente que as respostas apresentadas no 

modelo possuem os seguintes significados: 

1) evitar: quando a organização optar pela descontinuação das atividades que 

geram os riscos, seja pela descontinuação de uma linha de produtos ou pela 

venda de uma divisão, por exemplo; 

2) reduzir: quando a organização optar pela adoção de medidas para reduzir 

a probabilidade ou o impacto dos riscos, ou ambos; 

3) compartilhar: quando optar por reduzir a probabilidade ou o impacto dos 

riscos pela transferência ou pelo compartilhamento de uma porção do risco. 

A organização pode fazer isso, por exemplo, por meio da aquisição de 

seguros ou pela terceirização de suas atividades; 

4) aceitar: quando optar por não adotar nenhuma medida para afetar a 

probabilidade ou o grau de impacto dos riscos. 

Quando a alta gerência da organização optar por aceitar um risco, seja por 

motivos financeiros ou outros, é importante que dessa definição seja registrada.  

O framework prevê também um campo para descrição das ações a serem 

executadas para tratar as discrepâncias identificadas, para as quais podem ser 

abertos planos de ação complementares e à parte do PCN, conforme a necessidade 

da organização. 
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Ainda em relação à aba Backup, um último ponto que deve ser mencionado é 

o de que o framework prevê apenas o registro das estratégias de backup realizadas 

pela organização. Todavia, embora não faça parte do PCN, recomenda-se que a 

organização defina e empregue também boas práticas em relação à recuperação 

desses dados. Isto é, não basta realizar os backups, é necessário testá-los 

periodicamente para garantir que os dados realmente podem ser restaurados 

(NONPROFIT NEW YORK, 2013). 

 

4.3.3.6 Elaboração dos Planos de Recuperação de Desastres 

 

A aba PRD do framework serve para registro das estratégias traçadas pela 

organização para se recuperar de um desastre em TI. As ações que compõem o PRD 

devem ser listadas na coluna “Ações para a recuperação” e, dependendo da 

quantidade de etapas necessárias para a recuperação de um serviço/sistema/recurso 

de TI, é possível listá-las dentro do framework ou elaborar documentos à parte, 

vinculando-os ao framework original. A separação também é indicada caso o teor do 

plano seja confidencial, de forma a evitar que muitas pessoas tenham acesso às 

informações sobre recuperação dos recursos tecnológicos. 

Outra questão importante de se ressaltar é que os PRDs podem possuir um 

caráter bastante técnico e, assim sendo, se o planejador encontra dificuldade em 

preparar o plano, pode ser devido ao fato de que ele/ela está tentando planejar planos 

sobre temas que não deveria estar planejando. Os gerentes departamentais precisam 

determinar quais são as suas funções críticas e quem são as pessoas necessárias 

para desempenhar essas funções (AIG, 2013). 

“Testo, logo existo” (autor desconhecido). A máxima recorrente em TI aponta 

para a necessidade e a importância de que não apenas os softwares desenvolvidos 

sejam testados, mas também os PRDs. A simulação dos planos serve para detectar 

e corrigir eventuais falhas, bem como para treinar os envolvidos em sua execução. A 

aba PRD do framework possui colunas dedicadas ao registro de informações sobre o 

teste, com o intuito de garantir que todas as etapas necessárias sejam contempladas. 

Devem ser elaborados PRDs para todos os processos classificados como 

críticos, conforme o apetite ao risco da organização, avaliado na aba Critérios do 

framework. O objetivo do PRD deve ser sempre conseguir recuperar os serviços/ 
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sistemas/recursos providos pela TI em tempo igual ou menor que o menor RTO dos 

processos por eles apoiados. 

 

4.3.3.7 Elaboração do Plano de Comunicação 

 

Para a elaboração do PCOM, consideraram-se basicamente os mesmos itens 

para comunicação que os estabelecidos na ISO 22301:2020 (ABNT, 2020a), os quais 

também foram sugeridos durante as entrevistas na IES. 

O campo “Tipo da comunicação” foi inserido no framework, embora não conste 

na ISO 22301:2020 (ABNT, 2020a) e em nenhum dos modelos avaliados, após relatos 

durante as entrevistas sobre a necessidade de se estabelecer e manter um “discurso-

padrão” entre os colaboradores da organização. Adotou-se como conceito de 

comunicação ativa/reativa para o framework uma percepção que já existia na IES, e 

que foi relatada da seguinte forma: “Comunicação ativa: quando alguém informa algo 

a alguém e comunicação reativa: quando alguém é questionado sobre algo, e então 

responde a esse questionamento.”. O principal objetivo desse campo, junto com o 

preenchimento do campo “O que comunicar?”, é ressaltar a importância de se manter 

um discurso único em relação ao incidente ocorrido, de forma que caso fossem 

questionados sobre o incidente (comunicação reativa) todos fossem treinados a 

responder, por exemplo, sobre entrar em contato com ou acompanhar o canal oficial 

da organização para comunicações sobre o incidente. Logo, esse é o conceito que se 

deve ter em mente ao aplicar o framework desenvolvido. 

Entende-se que esta aba pode ser utilizada tanto para prever as comunicações 

relacionadas aos cenários previstos no PGC quanto para comunicar a 

indisponibilidade de serviços/sistemas/recursos de TI, e que o PCOM pode ser ativado 

em conjunto com outros planos ou também sozinho. Ou seja, a organização pode 

utilizar esta aba para estabelecer quaisquer comunicações, internas ou externas, que 

julgar pertinentes para o seu SGCN. 

 

4.3.3.8 Registro do histórico de incidentes 

 

A aba Histórico foi a última a ser desenvolvida e inserida no framework, sendo 

também uma necessidade apontada durante as entrevistas realizadas na Instituição 
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de Ensino. O objetivo desta aba é promover a realização de um acompanhamento dos 

incidentes já ocorridos na organização. Ao passar a registrar as ocorrências é possível 

que, com o tempo, alguns padrões sejam identificados entre os cenários 

desencadeadores das crises.  

Além disso, espera-se que uma organização sempre tenha lições aprendidas 

após um incidente e que elas sejam incorporadas aos planos (CPA AUSTRALIA, 

2020). Com o intuito de transformar as oportunidades de melhoria identificadas em 

plano de ação, há campos para listagem de ações corretivas e preventivas que 

tenham sido identificadas durante ou após a ocorrência do incidente, bem como para 

definição do responsável por sua execução. Planos de ação complementares ou em 

maior nível de detalhe podem ser desenvolvidos à parte, a critério da organização. 

Outro fator que motivou a inserção desta aba no framework foi o relato, durante 

as entrevistas, da possibilidade de os respondentes se sentirem inseguros na hora de 

responder o questionário sobre os impactos dos processos ou áreas sob sua 

responsabilidade, especialmente em relação à tentativa de quantificar os valores 

correspondentes a esses impactos. Uma forma de diminuir essa insegurança seria 

iniciar um trabalho de acompanhamento dos incidentes já ocorridos na organização, 

uma vez que um histórico de ocorrências contendo informações como por quanto 

tempo um processo já ficou indisponível e quanto foi perdido em função dessa 

indisponibilidade podem auxiliar o respondente a ter informações mais fidedignas no 

momento de analisar o impacto que determinado processo possui na continuidade do 

negócio. 

Após a conclusão do PCN, diante da ocorrência de um incidente, deve-se 

preencher a aba Histórico do framework. O preenchimento pode ocorrer mesmo 

quando as áreas de negócio não tenham percebido a interrupção (porque a área de 

TI acionou seus planos de recuperação ou porque já previu medidas de alta 

disponibilidade de seus sistemas). O histórico pode ser preenchido para qualquer 

ocorrência, seja pequena – sistema utilizado por poucas pessoas ficou 

temporariamente indisponível – ou de grandes proporções. Basta que tenha ocorrido 

um incidente. 

É importante ressaltar que um incidente pode implicar necessidade de 

atualização do PCN. Caso não seja necessário, ainda assim as informações 

registradas no histórico devem ser levadas em consideração durante um próximo ciclo 

de revisão do PCN. 
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4.3.3.9 Compilação do Plano de Continuidade de Negócios de TI 

 

O Documento Google – PCN de TI tem por intuito compilar os resultados finais 

da elaboração do PCN pela organização. O documento traz, além das tabelas que 

compõem o framework, itens para registro de quatro informações: uma declaração da 

política de continuidade de negócios; os papéis e responsabilidades quanto à 

estratégia de continuidade de negócios da organização; quais são os objetivos de 

continuidade de negócios; datas de atualização do plano e responsáveis pela 

atualização. 

 Em relação aos cargos/funções apresentados em “Papéis e 

responsabilidades”, o modelo seguido foi da FEMA (2018). Esse framework sugere 

uma lista pronta de responsabilidades para cada um dos principais papéis 

relacionados às estratégias de continuidade da organização, o qual também pode ser 

utilizado como ponto de partida, mas a lista pronta não integrou o framework porque 

se julga necessário que cada organização realize esse exercício de avaliação e 

definição de quais devem ser as responsabilidades dos envolvidos nas estratégias de 

continuidade de negócios, bem como do quão detalhada deve ser a descrição dos 

papéis. 

 AIG (2013) recomenda que os planos sejam breves e diretos, uma vez que isso 

reduz o tempo necessário para ler e entender os procedimentos e, portanto, resulta 

em uma melhor chance de sucesso se o plano precisar ser aplicado. 

Na construção do Documento – PCN de TI, o qual recebe todas as informações 

necessárias para compilação do PCN após a realização das oito fases principais do 

framework, foram retiradas as colunas que especificam os endereços de e-mail dos 

respondentes, bem como o registro de data e hora da resposta, pois o enfoque do 

documento está nas informações coletadas, e não em dados pessoais de quem as 

forneceu.  

A este documento não foi acrescentado um item específico para declaração de 

confidencialidade, como existente no modelo da FEMA (2018), porque na Instituição 

de Ensino onde o framework foi desenvolvido os contratos de trabalho com os 

colaboradores já previam cláusulas de confidencialidade. Entretanto, como foi 

desenvolvido tendo por intuito a possibilidade de aplicação em qualquer organização 

que deseje assegurar a continuidade dos serviços/sistemas/recursos providos pela TI, 

é interessante que este ponto seja observado ao se aplicar o framework. Caso a 
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organização ainda não possua nenhuma cláusula contratual com o objetivo de 

proteger as informações organizacionais, o ideal é que um termo aditivo seja firmado 

para contemplar todos os colaboradores da organização, não apenas aqueles 

envolvidos nas estratégias de continuidade de negócios da organização. 

 A política de continuidade de negócios, conforme o COBIT (2019b), deve 

descrever o compromisso da gestão com: a avaliação de impacto nos negócios (BIA); 

os planos de contingência de negócios; os requisitos de recuperação para sistemas 

críticos; os limites definidos e os gatilhos para contingências; o plano de 

escalonamento; o plano de recuperação de dados; os treinamentos e os testes.  

Antes de iniciar um novo ciclo de revisão, é importante criar uma cópia do 

Documento – PCN de TI (abrir o arquivo, clicar em "Arquivo" e em "Fazer uma cópia") 

e atualizar o número da versão no documento. Isto é necessário por se tratar de um 

documento on-line, o que significa que alterações na redação do documento ou 

atualização das tabelas acarretaria uma sobreposição das informações. De qualquer 

forma, caso isso seja feito não intencionalmente, é possível abrir o histórico de versões 

(Figura 30) e selecionar a data e horário da versão que se deseja recuperar (Figura 

31). 

 
Figura 30 - Como retornar o Documento - PCN de TI a uma versão anterior 

 
Fonte: Autora (2020). 
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Figura 31 - Versões do documento disponíveis para recuperação 

 
Fonte: Autora (2020). 

 

A Figura 32 é uma representação visual de como o framework concebido deve 

ser aplicado, ilustrando as fases previstas para aplicação do framework até que se 

tenham todas as informações necessárias para finalização do PCN de TI. 
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Figura 32 - Etapas para elaboração do PCN de TI aplicando o framework concebido 

 
Fonte: Autora (2020).
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4.4 Resumo das principais contribuições do trabalho 
 

Este capítulo apresenta, de forma resumida, os resultados obtidos referentes 

ao atingimento dos objetivos específicos (Quadro 9). 

 
Quadro 9 - Resumo dos resultados obtidos 

Objetivos específicos Resultados 
Comparar frameworks para elaboração de PCN 
existentes, com o intuito de analisar as vantagens, 
desvantagens e diferenciais de cada um deles 

- Quadro 4 - Comparativo entre os frameworks 
analisados 

Identificar quais são as fases que devem compor um 
framework para PCN de TI, bem como os principais 
itens que devem constar em cada uma delas 

- As oito fases principais do framework 
- Quadro 7 - Origens dos itens que compõem o 
framework desenvolvido 

Estruturar as ferramentas necessárias para compor 
um framework ágil para PCN de TI 

- Questionário 1 - Identificação dos riscos 
relacionados à TI, 
- Questionário 2 - Identificação dos processos 
apoiados por recursos de TI 
- Questionário 3 - Identificação dos impactos 
relacionados aos serviços da TI, o qual pode 
ser acessado em seu - Framework para PCN 
de TI 
- Framework para PCN de TI 
- Documento - PCN de TI 

Fonte: Autora (2020). 
 

Assim sendo, tem-se como resultado um produto principal, o qual corresponde 

ao objetivo geral deste trabalho: um framework para elaboração de um PCN para uma 

área de TI utilizando recursos da plataforma Google, o que confere ao framework uma 

série de recursos que promovem agilidade, colaboração e rastreabilidade entre os 

envolvidos na iniciativa de continuidade de negócios na organização, e que pode ser 

acessado pelo seguinte endereço eletrônico: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Mz-yGEy7_wI63fE-

X6CMB12aFuaVFDp72g842iLd-A/edit?usp=sharing. 

Avaliando o framework desenvolvido no mesmo formato adotado para a análise 

comparativa dos frameworks utilizados como referência para a realização deste 

trabalho (Quadro 6), tem-se o resultado apresentado no Quadro 10. 

 
Quadro 10 - Análise do framework desenvolvido  

Nome do 
framework 

Material 
disponibilizado Vantagens Desvantagens Diferenciais 

Plano de 
Continuidade 

3 formulários 
(questionários), 

- Permite que a 
organização defina os 

- Tem por objetivo 
tornar a TI resiliente, 

- Integração entre os 
materiais que 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Mz-yGEy7_wI63fE-X6CMB12aFuaVFDp72g842iLd-A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Mz-yGEy7_wI63fE-X6CMB12aFuaVFDp72g842iLd-A/edit?usp=sharing
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Nome do 
framework 

Material 
disponibilizado Vantagens Desvantagens Diferenciais 

de Negócios 
para a 

Tecnologia 
da 

Informação 

1 planilha e 1 
documento de 
texto Google 

pesos para cada tipo 
de impacto avaliado 
conforme a realidade 
do negócio e o apetite 
ao risco; 
- baseado nos 
processos-chave do 
negócio; 
- vincula os processos 
de negócio aos 
sistemas/serviços/ 
recursos providos pela 
TI; 
- coleta informações 
por meio de 
questionários, o que 
agiliza a obtenção das 
informações 
necessárias para 
elaboração do PCN, 
pois questionários são: 
“fáceis de analisar, 
fáceis de padronizar a 
resposta, produzem 
evidência "impressa" e 
podem ser 
automatizados” (ABNT, 
2020c); 
- contempla cenários 
de interrupção de 
negócios/resposta a 
incidentes, conforme 
recomendação do 
Disaster Recovery 
Institute International 
(DRI); 
- pode ser útil para 
aprimoramento da TI 
tanto de organizações 
do setor privado 
quanto organizações 
não governamentais 
ou organizações 
comunitárias, como 
associações ou 
cooperativas; 
- embora não tenha 
sido desenvolvido um 
aplicativo para 
aplicação do 
framework, os 
questionários podem 
ser considerados 
responsivos, pois se 
adequam à tela de 
celulares ou tablets, 
permitindo que possam 

mas não abrange toda 
a organização por não 
contemplar Planos de 
Emergência (PEs) e 
Planos de 
Continuidade 
Operacional (PCOs) 
para as áreas de 
negócio; 
- até que se tenha um 
bom histórico de 
acompanhamento dos 
incidentes já ocorridos 
e dos custos para a 
recuperação de cada 
cenário, é possível 
que os respondentes 
se sintam inseguros 
na hora de responder 
ao questionário sobre 
os impactos dos 
processos ou áreas 
sob sua 
responsabilidade, 
principalmente no que 
tange os valores 
quantitativos 
correspondentes a 
esses impactos; 
- ideal para 
organizações que já 
utilizam os recursos 
da plataforma Google, 
embora não seja 
impeditivo. Os 
questionários 
precisariam ser 
refeitos com alguma 
ferramenta alternativa 
(preferencialmente on-
line, para evitar a 
aplicação de 
questionários em meio 
físico), mas o 
framework, por ser 
uma planilha, e os 
documentos Google 
podem ser exportados 
e utilizados com o 
pacote Office. 
Entretanto, ao fazer 
isso perdem-se as 
integrações entre os 
questionários e as 
abas da planilha, bem 
como a automação 
desenvolvida para 
ordenar 

compõem o framework: 
questionários, 
framework e modelo de 
PCN, o que facilita 
tanto os ciclos de 
atualização periódica 
quanto a classificação 
e a análise dos dados 
coletados por meio dos 
questionários; 
- histórico de 
incidentes como parte 
do framework, para 
retroalimentação 
durante a atualização 
do PCN; 
- o fato de o framework 
ter sido elaborado em 
português, uma vez 
que todos os demais 
modelos encontrados 
disponibilizados na 
íntegra foram 
elaborados em inglês; 
- o fato de ter sido 
desenvolvido utilizando 
a plataforma Google, o 
que confere ao 
framework uma série 
de recursos que 
promovem agilidade, 
colaboração e 
rastreabilidade entre os 
envolvidos na iniciativa 
de continuidade de 
negócios na 
organização e, dessa 
forma, facilitam o 
desenvolvimento do 
PCN, como: a 
possibilidade de criar 
regras de notificação 
para que pessoas que 
compõem a equipe de 
continuidade sejam 
notificadas a cada vez 
que um questionário do 
framework for 
respondido (ou um 
resumo das respostas 
do dia); a existência de 
histórico e controle de 
versões; a não 
necessidade de salvar 
os documentos, por 
serem salvos 
automaticamente; a 



117 
 

Nome do 
framework 

Material 
disponibilizado Vantagens Desvantagens Diferenciais 

ser respondidos por 
meio desses 
dispositivos 
eletrônicos; 
- não necessita de 
aquisição de software. 

automaticamente os 
riscos (aba Ranking 
riscos) e a criticidade 
dos processos (aba 
Ranking BIA).  

possibilidade de envio 
de questionários com 
campos pré-
preenchidos; a 
atribuição de 
responsabilidades a si 
mesmo ou a outros 
colegas e quaisquer 
outros recursos que a 
Google venha a lançar 
futuramente. 

Fonte: Autora (2020). 
 

É importante ressaltar que, ao se adotar o framework desenvolvido para a 

elaboração de um PCN para a TI, podem ser descobertas lacunas entre os requisitos 

das áreas de negócio e a infraestrutura provida pela TI, e diante desse cenário novos 

investimentos e estratégias de infraestrutura precisarão ser avaliados para que 

estejam de acordo com as necessidades do negócio. 

A aplicação desse framework para a área de TI pode resultar em um PCN com 

benefícios percebidos: 

• pelos usuários dos serviços ofertados pela TI; 

• por outras áreas e unidades de negócio da organização, que utilizam os 

serviços, sistemas e recursos disponibilizados pela TI; 

• pela própria área de TI, em função de uma melhoria da governança obtida 

por meio do desenvolvimento de um PCN alinhado à estratégia da alta 

gerência. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Na sequência, são apresentadas as principais conclusões obtidas por meio deste 

trabalho, bem como recomendações para trabalhos futuros. 

 

5.1 Conclusões 
 

A elaboração desta Dissertação resultou na proposição de um framework de 

PCN para auxiliar na Governança de TI em organizações. 

Como principais destaques do framework, ressaltam-se: a possibilidade de a 

organização definir os pesos para cada tipo de impacto avaliado, conforme a realidade 

do negócio, e o apetite ao risco; o fato de coletar informações por meio de 

questionários, o que agiliza a obtenção das informações necessárias para elaboração 

do PCN; o alinhamento às recomendações do Disaster Recovery Institute International 

(DRI) para definição de cenários de interrupção de negócios/resposta a incidentes e, 

principalmente, o uso de uma ampla gama de recursos da plataforma Google, os quais 

promovem agilidade, colaboração e rastreabilidade entre os envolvidos na iniciativa 

de continuidade de negócios na organização. Ainda, dispensa a aquisição de software 

para desenvolvimento de um PCN para a TI. 

Como lacunas, salientam-se: o fato de não abranger toda a organização, por 

não contemplar Planos de Emergência (PEs) e Planos de Continuidade Operacional 

(PCOs) para as áreas de negócio, uma vez que tem por enfoque tornar a TI resiliente; 

a possibilidade de os respondentes se sentirem inseguros em um primeiro momento, 

ao responder o questionário sobre os impactos dos processos ou áreas sob sua 

responsabilidade, principalmente no que tange os valores quantitativos 

correspondentes a esses impactos e o fato de, caso seja exportado para uso com 

recursos do pacote Office, perder a ordenação automática das ameaças e 

vulnerabilidades e dos processos classificados como críticos, após avaliação do 

impacto no negócio, bem como a integração entre os elementos que compõem o 

framework (questionários – Formulários Google, Framework para PCN de TI – 

Planilha Google e Documento – PCN de TI – Documento Google). 

Por meio do framework desenvolvido, traçaram-se caminhos para: identificação 

dos principais riscos relacionados à TI em uma organização; identificação dos 

processos de negócio de uma organização e os recursos de TI que os apoiam e 
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definição de critérios para avaliação e classificação da criticidade dos processos de 

negócio. Ainda, a aba Backup permite que sejam conhecidos e ajustados, quando 

necessário, os tempos de recuperação de dados desejados pelas áreas de negócio e 

os backups realizados pela TI. Também foram definidos quais elementos devem ser 

considerados ao se elaborar PRDs e um PCOM para a TI e, por último, foi proposta 

uma forma de acompanhamento do histórico dos incidentes ocorridos em TI. 

Conforme relatado durante as entrevistas realizadas, é possível que os 

respondentes dos questionários para avaliação dos impactos da interrupção dos 

processos sob sua responsabilidade se sintam inseguros ao fazê-lo, especialmente 

em relação à tentativa de quantificar os valores correspondentes a esses impactos. 

Daí vem a importância da última aba desenvolvida para compor o framework, a aba 

Histórico. A partir do momento em que os incidentes ocorridos passarem a ser 

acompanhados, e os custos da recuperação quantificados, a organização também 

passará a ter maior ciência, em termos quantitativos, dos impactos relacionados aos 

incidentes ocorridos. O histórico de ocorrências contendo informações como por 

quanto tempo um determinado processo já ficou indisponível e quanto foi perdido em 

função dessa indisponibilidade irá auxiliar os respondentes no momento de um novo 

ciclo de análise dos impactos que os processos possuem no negócio. Essa 

retroalimentação de informações é importante uma vez que, conforme a ISO 

22301:2020 (ABNT, 2020a), a organização deve implementar e manter processos 

sistemáticos para analisar o impacto nos negócios e avaliar os riscos de disrupção. 

A aplicação deste framework é sugerida para organizações nas quais a área 

de TI percebe a importância da manutenção dos seus serviços, sistemas e recursos 

na manutenção dos processos organizacionais, principalmente nos casos em que não 

há ainda uma iniciativa de elaboração de um Plano de Continuidade de Negócios para 

a organização como um todo (por isso, o título PCN "de TI"). 

Na ocorrência de um desastre, a TI atuará de forma a recuperar os processos 

considerados mais críticos, o que pode fazer com que haja um tempo maior até o 

retorno dos processos considerados secundários ou de apoio. Em função disso, 

embora a TI deva garantir os backups das informações e a alta disponibilidade dos 

serviços, sistemas e recursos que provê, o tema continuidade deve ser incorporado 

por todas as áreas de uma organização para garantir que, diante da ocorrência de um 

incidente, haja o menor prejuízo possível. 
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É importante ressaltar que todo PCN precisa estar atrelado aos processos 

organizacionais e que, por isso, não é possível o desenvolvimento de um PCN, mesmo 

que focado nas ações que devem ser desempenhadas pela TI, sem o envolvimento 

dos representantes das áreas de negócio da organização. Sem a consulta aos "donos" 

dos sistemas, ou seja, aqueles que realmente os utilizam no dia a dia (áreas de 

negócio), e não os provedores do serviço (áreas de Tecnologia da Informação), a TI 

corre o risco de direcionar seus esforços erroneamente, por exemplo, investindo mais 

tempo e dinheiro protegendo recursos de TI que são menos críticos para a 

continuidade dos negócios. Para que a iniciativa possa efetivamente ser classificada 

como uma estratégia de continuidade de negócios, é imprescindível a mapeamento 

dos processos de negócio da organização. A única forma de a TI ter certeza sobre 

quais serviços/sistemas/recursos providos são realmente críticos é a partir do 

entendimento de quais são os processos críticos da organização. Senão, PRDs 

poderão ser elaborados, mas não haverá garantia de que os esforços estão sendo 

focados na direção certa. Para que a iniciativa possa ser considerada uma estratégia 

de continuidade de negócios, é preciso realizar a BIA e desenvolver os PRDs em 

conformidade com a criticidade identificada por meio desta. 

A consulta aos donos dos processos é de extrema importância não apenas para 

promover esse entendimento, mas também para que sejam adotadas estratégias de 

backup eficazes. Caso contrário, a área de TI poderá estar prevendo seus backups 

com periodicidade de execução que não atende aos requisitos do negócio, seja para 

mais (neste caso, recursos estão sendo desperdiçados), seja para menos (neste, 

requisitos de negócio não estão sendo atendidos). A identificação dos processos 

críticos para a análise do impacto nos negócios pode ser feita em um nível estratégico 

e então, posteriormente, refinada no nível operacional durante o desenvolvimento dos 

PRDs. 

Mais um ponto importante de se ressaltar é que, para o desenvolvimento das 

estratégias de continuidade de negócios dentro de uma organização, conforme 

apresentado em um dos frameworks estudados (NONPROFIT NEW YORK, 2013), 

uma equipe deve ser designada para criação do PCN. Embora pequenas 

organizações possam ter uma pessoa fazendo o trabalho, organizações maiores terão 

que contar com a ajuda de outras, principalmente na coordenação entre os vários 

departamentos. O desenvolvimento de um projeto desse porte precisa envolver vários 
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colaboradores e é preciso ter em mente o passo a passo necessário antes de iniciar 

a prática, para evitar retrabalhos e a desmotivação dos envolvidos. 

Também como uma das conclusões deste trabalho tem-se que o ideal, além da 

criação de uma de uma equipe, é que a iniciativa seja administrada por pessoas com 

conhecimento no tema e disponibilidade para se dedicar a ele dentro da organização. 

Isso será de extrema importância principalmente no início da empreitada, quando boa 

parte do trabalho a ser feito envolverá a mudança de cultura para que todos comecem 

a refletir sobre as estratégias de continuidade da organização. Quanto mais pessoas 

envolvidas, maiores as chances de todos os processos críticos estarem contemplados 

no PCN e de as estratégias de continuidade delineadas efetivamente protegerem a 

organização.  

 

5.2 Principais Produtos da Dissertação 
 

Como artefatos provenientes desta Dissertação, tem-se os seguintes arquivos 

elaborados em formato on-line e que se complementam entre si: 

 

1. Questionário 1 - Identificação dos riscos relacionados à TI (Formulário Google), 

o qual pode ser acessado pelo seguinte endereço eletrônico: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfFbkU_cn9AUiDwE8uUf0jHJCjc

AHt0eNJI68rXdJ0n29kVw/viewform; 

2. Questionário 2 - Identificação dos processos apoiados por recursos de TI 

(Formulário Google), o qual pode ser acessado pelo seguinte endereço 

eletrônico:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAwZcek6cpI7XArqys5OMmLnlP

9a0G3BMKlh0ffs6wmGjG7w/viewform; 

3. Questionário 3 - Identificação dos impactos relacionados aos serviços da TI 

(Formulário Google), o qual pode ser acessado pelo seguinte endereço 

eletrônico: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejq7CldBy4AAltV4K2XnAqHEb4

v-DjHX5_ic3ppnhqkQmGLg/viewform. Os três questionários são integrantes do 

framework, ou seja, passos do trabalho que precisa ser executado para a 

construção do PCN. Além destes, tem-se também: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfFbkU_cn9AUiDwE8uUf0jHJCjcAHt0eNJI68rXdJ0n29kVw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfFbkU_cn9AUiDwE8uUf0jHJCjcAHt0eNJI68rXdJ0n29kVw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAwZcek6cpI7XArqys5OMmLnlP9a0G3BMKlh0ffs6wmGjG7w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAwZcek6cpI7XArqys5OMmLnlP9a0G3BMKlh0ffs6wmGjG7w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejq7CldBy4AAltV4K2XnAqHEb4v-DjHX5_ic3ppnhqkQmGLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejq7CldBy4AAltV4K2XnAqHEb4v-DjHX5_ic3ppnhqkQmGLg/viewform
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4. o artefato Framework para PCN de TI, o qual pode ser acessado pelo seguinte 

endereço eletrônico:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Mz-yGEy7_wI63fE-

X6CMB12aFuaVFDp72g842iLd-A/edit?usp=sharing, que é a consolidação da 

proposta concebida por meio desta pesquisa para a construção de um PCN 

para a área de TI de qualquer organização; 

5. e o artefato intitulado Documento – PCN de TI, o qual pode ser acessado pelo 

seguinte endereço eletrônico: 

https://docs.google.com/document/d/1PSPBlV4PwlHX_BdB52xk7X5JL4P9qC

O2ypTYGZOohus/edit?usp=sharing, que é uma proposta de arquivo para 

receber e organizar as informações coletadas e trabalhadas no framework, com 

o objetivo de facilitar a elaboração do PCN.  

 

5.3 Trabalhos Futuros 
 

Como oportunidades para pesquisas futuras, uma sugestão de aprimoramento 

seria o desenvolvimento de um aplicativo para uso do framework, como o modelo 

desenvolvido por Lumiform. Isso poderia fazer com que novas funcionalidades fossem 

incorporadas ao framework, por exemplo, a automação de prazos para revisão de 

planos disparando notificações aos responsáveis pela atualização destes. 

Ainda, sugere-se a realização de um novo ciclo de busca por frameworks para 

desenvolvimento de uma próxima versão, uma vez que com a forte digitização pela 

qual as organizações passaram ao longo de 2020 e o destaque que suas áreas de TI 

passaram a ter, novos frameworks e funcionalidades podem ter sido desenvolvidos 

ou aprimorados.  

Nessa versão atualizada, também poderia ser aprofundada a definição de 

indicadores para acompanhamento da eficácia do PCN de TI. Essa sugestão é 

embasada por Ali e Green (2009), que defendem que um conjunto de métricas fornece 

à gestão uma análise regular e precisa do desempenho da TI em suas operações 

atuais, e também por Jackson (2010), ao explicitar que a implementação de um 

sistema de medição apropriado é crucial para o sucesso e que as empresas devem 

medir não apenas as métricas financeiras, mas também como o planejamento de 

continuidade dos processos de negócio agrega valor às pessoas, aos processos, às 

tecnologias e à missão da organização. O COBIT (2019b) também recomenda esta 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Mz-yGEy7_wI63fE-X6CMB12aFuaVFDp72g842iLd-A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Mz-yGEy7_wI63fE-X6CMB12aFuaVFDp72g842iLd-A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PSPBlV4PwlHX_BdB52xk7X5JL4P9qCO2ypTYGZOohus/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PSPBlV4PwlHX_BdB52xk7X5JL4P9qCO2ypTYGZOohus/edit?usp=sharing
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prática, e traz alguns exemplos de métricas que poderiam ser adotadas: a quantidade 

de sistemas críticos de negócios ainda não cobertos pelo PCN; o percentual das 

principais partes interessadas envolvidas no desenvolvimento do PCN e dos PRDs; a 

quantidade de exercícios e testes em que os objetivos de recuperação foram 

alcançados; o percentual de problemas identificados e posteriormente tratados no 

PCN, em um novo ciclo de atualização; o percentual de problemas identificados e 

posteriormente tratados nos materiais de treinamento; entre outros. 

Outro ponto importante de se ressaltar é que, embora contemple a classificação 

dos processos de negócio conforme uma ordem de criticidade, o framework não 

apresenta um método para definição da ordem em que os processos devem ser 

recuperados em caso de um incidente que impacte vários processos, o que também 

poderia ser contemplado em trabalhos futuros. Por ora, sugere-se que cada 

organização avalie o resultado obtido por meio da BIA com o intuito de definir uma 

ordem de prioridade para recuperação de processos de negócio que apresentem um 

mesmo nível de criticidade. 

Independentemente de em que sentido o framework elaborado por meio deste 

trabalho poderá evoluir, como última consideração, é importante ressaltar que o 

paralelo traçado por Haes e Gembergen (2008) sobre a aplicação de algum framework 

de Governança de TI em uma organização também é válido sobre a aplicação de um 

framework para continuidade de negócios: ter desenvolvido um framework não 

significa que a continuidade é realmente trabalhada na organização. A elaboração é 

o primeiro passo, porém, implementá-lo como uma solução sustentável é o desafio 

subsequente. Continuidade de negócios também é um processo de negócio, não um 

evento ou um simples plano de recuperação (JACKSON, 2010). Uma vez 

desenvolvido, o PCN de TI deve, acima de tudo, permitir que a área de TI esteja 

alinhada às necessidades do negócio. 
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