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INTRODUÇÃO 

 

A Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. (“Dahlia Capital”) apresenta o seu Plano de 

Continuidade de Negócios (“Plano”) relacionado ao controle de acesso às informações e 

manutenção de sistemas, controle de acesso e segurança física, em relação aos aspectos de 

continuidade da atividade da gestora em caso de contingências. 

 

OBJETIVO 

 

Nos termos do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de 

Recursos de Terceiros Art.15 e da Instrução 612 da CVM, a presente política tem por objetivo 

estabelecer medidas a serem tomadas para identificar e prevenir contingências que possam se 

materializar e porventura causar prejuízos as atividades da Dahlia Capital e seus clientes. 

 

No contexto acima, fizemos uma avaliação dos eventos com maior possibilidade de ocorrência, 

e buscamos mitigar os riscos nos pontos de vulnerabilidade, sobretudo, aqueles referentes à 

estrutura de tecnologia. 

 

Com relação à estrutura das instalações físicas da Dahlia Capital, foi feita uma avaliação 

criteriosa e procurou-se reparar os principais pontos de vulnerabilidade de tais instalações e 

equipamentos, de forma a se evitar interrupções não programadas. 

 

Entendemos que, pelos procedimentos preventivos adotados durante as avaliações feitas na 

Dahlia Capital,, será possível conhecer e minimizar os prejuízos para a Dahlia Capital, seus 

clientes e Colaboradores. 

 

Como parte integrante das políticas e regulamentos internos que fazem parte da Governança 

Corporativa da empresa, e como medida recorrente, este Plano será revisado anualmente pelo 

Comitê de Sócios da Dahlia Capital. 
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Todos os Colaboradores da Dahlia Capital devem tomar conhecimento do presente Plano e 

suas alterações. Os novos colaboradores devem receber uma cópia, dando na ocasião, ciência 

dos termos do presente. Uma cópia do protocolo de recebimento será arquivado na sede da 

Sociedade. 

 

CONTINGÊNCIA 

 

A Dahlia Capital se empenhará para manter o controle dos processos de contingenciamento do 

Plano atualizado, haja vista à importância do plano para a continuidade da sua atividade. 

 

Para garantir a continuidade das atividades da Dahlia Capital, será feito um backup de todas as 

informações digitais e dos sistemas relevantes existentes no escritório, através dos seguintes 

processos: 

 

a) Backup diário realizado na nuvem e disco local; 

 

b)  Certificação das instalações de energia de emergência no edifício no qual a 

gestora está localizada, atestando as práticas condominiais preventivas do condomínio 

com relação ao gerador de energia próprio, que atende as áreas comuns e privativas; 

 

c) Manutenção dos sistemas em funcionamento, apesar de falta de energia 

temporária, através de equipamentos de nobreak instalados para suprir o 

fornecimento de energia nos equipamentos principais para a manutenção das 

comunicações e atividades críticas da Dahlia Capital; e 

 

d) Manutenção de meios remotos seguros para o trabalho de seus 

Colaboradores. 

 

Ainda, o parque tecnológico da Dahlia Capital conta com um CPD com servidores, nobreak 

central, firewall e links (Voz e Dados). Cabe informar que os links de internet são redundantes 

e ligados na rede através de um firewall. 
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Cabe ressaltar que a Dahlia Capital mantém, como site de contingência, duas estações de 

trabalho junto à empresa Tecnoqualify Consultoria. Tais estações possuem dois computadores 

com acesso ao servidor em nuvem da Dahlia Capital, assim como acesso aos sistemas de 

controle de risco e boletagem (Lote45), e Bloomberg. As instalações deste site são testadas 

anualmente, para garantir seu pleno funcionamento no caso de eventos não programados que 

impeçam o acesso físico às instalações primárias da Dahlia Capital. 

Além disso, a Dahlia Capital possui estrutura completa para que todos os seus colaboradores 

trabalhem de maneira remota, mantendo 100% das atividades da Gestora. 

 

Após a ocorrência de qualquer evento, o Comitê Executivo deverá avaliar os prejuízos e/ou 

impactos decorrentes da ocorrência em todos os processos definidos, e propor melhorias e 

investimentos para a mitigação dos riscos. 

 

TESTE DE CONTINGÊNCIA 

 

Os testes de contingência serão realizados anualmente, de modo a permitir que a Dahlia 

Capital esteja sempre preparada para a manutenção segura de suas atividades. 

 

Os testes serão os seguintes: 

 

a) Testes dos nobreaks, verificando o status de funcionamento e do tempo de suporte 

das baterias com carga; 

 

b) Acesso aos sistemas de controle (risco, boletagem, clientes), diretórios de rede, e aos 

e-mails remotamente, dos notebooks e/ou computadores de contingência; 

 

c) Acesso aos dados armazenados; e 

 

d) Outros testes necessários à continuidade das atividades. 

 

O resultado de cada teste será registrado no documento nomeado de Teste de Contingência 

AAAA (ano de referência), que será armazenado em diretório de rede da área de Riscos, e fará 
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parte do Relatório Anual de Controles Internos da gestora, emitido até o último dia útil do mês 

de janeiro, relativo ao ano anterior, conforme preconiza a Instrução CVM nº 558/15. 

 

RESPONSABILIDADE 

 

O Diretor da Dahlia Capital responsável pela prevenção de perdas e implementação do 

presente Plano de Contingências e Continuidade dos Negócios é o Sr. Paulo Lowndes 

Dale. 

 

Ativação dos Mecanismos de Resposta  

Os Colaboradores são responsáveis por comunicar ao Responsável por Compliance sobre toda 

e qualquer situação que possa, ainda que potencialmente, dar origem a uma situação que 

possa levar a ativação dos procedimentos de contingência indicados neste Plano.  

 

A ativação do Plano de Contingência ficará a critério e será de responsabilidade do 

Responsável por Compliance.  

 

Em caso de necessidade, poderá ser contratada empresa especializada no combate ao evento 

identificado, assim como nas respostas ao eventual dano. 

 

De forma a se prevenir da maneira mais adequada, a Dahlia Capital adotará os seguintes 

mecanismos de resposta para cada contingência específica: 

 

I. Indisponibilidade da Sede: 

Caso a indisponibilidade seja superior a 04 (quatro) horas durante o 

expediente de trabalho, o diretor de Compliance deverá se deslocar ao local 

da contingência de forma a solucionar o evento ou encontrar medida 

alternativa, ainda que temporária. Os demais colaboradores deverão ficar a 

disposição e desempenhar suas funções em home office;  
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II. Indisponibilidade dos Servidores 

Caso a indisponibilidade seja superior a 04 (quatro) horas durante o 

expediente de trabalho, deverá ser contratada empresa especializada para 

se deslocar ao local da contingência, caso a empresa terceirizada TI da 

Dahlia Capital não consiga solucionar, o evento ou encontrar medida 

alternativa, ainda que temporária. Os demais colaboradores deverão 

permanecer na sede da Dahlia Capital e desempenhar suas funções; 

 

III. Indisponibilidade de Conexão por Internet com o Exterior 

A respectiva indisponibilidade poderá ser dividida em 02 (duas) 

modalidades: (i) caso a indisponibilidade seja inferior a 04 (quatro) horas, 

deverá ser avaliada a necessidade de substituição temporária dos 

fornecedores de acesso à internet, assim como deverá ocorrer o contato 

com os fornecedores de internet originários de modo que seja restaurada a 

respectiva conexão; e (ii) caso a indisponibilidade seja superior a 04 

(quatro) horas, ou não haja previsão para restauração da conexão, deverá 

ser realizada a substituição dos fornecedores de acesso à internet e ser 

contratada empresa especializada a ser deslocada para local de modo a 

restaurar a indisponibilidade ou encontrar solução alternativa, ainda que 

temporária, caso a empresa terceirizada TI da Dahlia Capital não consiga 

solucionar. Os demais colaboradores deverão permanecer na sede da 

Dahlia Capital e desempenhar suas funções; 

 

IV. Indisponibilidade de Informações sobre os Ativos Financeiros 

A respectiva indisponibilidade poderá ser dividida em 02 (duas) 

modalidades: (i) caso a indisponibilidade seja inferior a 04 (quatro) horas, 

deverá ser avaliada a necessidade de substituição temporária dos 

fornecedores de informações, assim como deverá ocorrer o contato com os 

fornecedores de internet originários de modo que seja restaurada a 

respectiva conexão; e (ii) caso a indisponibilidade seja superior a 04 

(quatro) horas, ou não haja previsão para restauração da conexão, deverá 
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ser realizada a substituição dos fornecedores de informações e ser 

contratada empresa especializada a ser deslocada para local de modo a 

restaurar a indisponibilidade ou encontrar solução alternativa, ainda que 

temporária, caso a empresa terceirizada TI da Dahlia Capital não consiga 

solucionar. Os demais colaboradores deverão permanecer na sede da 

Dahlia Capital e desempenhar suas funções; e 

 

V. Tempos de Resposta dos Colaboradores 

É de responsabilidade de cada Colaborador manter seus meios de contato 

atualizados e de conhecimento da Dahlia Capital. Da mesma maneira, é de 

responsabilidade de cada Colaborador estar acessível e comunicar suas 

respectivas localizações tão logo tenham conhecimento da ocorrência de 

um evento que possa colocar em risco a continuidade de sua função, 

mesmo que momentaneamente, ou, dos negócios da Dahlia Capital. 

Deverão, também, reportar a localização de outros Colaboradores caso 

tenham certeza da localização destes. 

 

VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO 

 

Este Plano será revisado anualmente, e sua alteração acontecerá caso seja constatada 

necessidade de atualização do seu conteúdo. Poderá, ainda, ser alterado a qualquer tempo em 

razão de circunstâncias que demandem tal providência. 

 

Em cumprimento ao art. 14, II, da Instrução CVM nº 558/15, o presente Plano está disponível 

no endereço eletrônico da Dahlia Capital. 

 


