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1. OBJETIVO 

 

O presente Plano de Contingência e Continuidade de Negócios (“Plano”) tem como objetivo definir 
os procedimentos que deverão ser seguidos pela I9 CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 
LTDA. (“I9 Asset”), no caso de contingência, de modo a impedir a descontinuidade operacional por 
problemas técnicos. 

 

Estratégias e planos de ação foram elaborados com o intuito de garantir que os serviços essenciais 
da I9 Capital sejam devidamente identificados e preservados após a ocorrência de um imprevisto 
ou um desastre. 

 

O Plano prevê ações que durem até o retorno à situação normal de funcionamento da I9 Capital 
dentro do contexto de seu negócio. O Plano da I9 Capital identifica duas variáveis para o 
funcionamento adequado da empresa: Infraestrutura e Processos. 

 

A Infraestrutura engloba todas as variáveis utilizadas para realização dos processos: energia, 
telecomunicações, informática e sistemas internos. Para cada um dos itens que compõem a 
infraestrutura existe uma ação a ser tomada. 

 

Já os processos são as atividades realizadas para operar os negócios da I9 Capital. Os processos 
dependem da infraestrutura toda ou de parte da estrutura em funcionamento. Somente com os 
processos em andamento pode-se definir que o plano de ação foi bem executado. 

 

 

2. ESTRUTURA OPERACIONAL 

 

2.1. A I9 Capital é uma gestora de recursos de terceiros, na forma definida pela Instrução CVM 
nº 558 de 26 de março de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM 558”), de modo que precisa 
contar com uma estrutura operacional desenvolvida e preparada para eventuais emergências. O 
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suporte para essa estrutura operacional é um corpo funcional capacitado com áreas de apoio, em 
especial a Área de Suporte de Tecnologia (“TI”). 

 

 

3. POLÍTICA E PROCEDIMENTOS PARA BACK-UP 

 

3.1. Diariamente, sempre a cada salvamento do arquivo é criado uma versão podendo ter até 
100 versões de arquivo ou 3 mesês se versionamento e o armazenamento do Google Vault por 
tempo ilimitado após a exlusão permanente do arquivo. 

 

3.2. Os meios de armazenamento são: on-line pela Internet através do Drive File Stream. 

 

3.3. Pela norma interna, o back-up se dará da seguinte forma: 

(i) para a garantia do back-up das informações da I9 Capital, estas devem ser armaze-
nadas nos servidores da rede corporativa; 

(ii) não haverá garantia de back-up para arquivos armazenados nas estações de traba-
lho (desktops e/ou notebooks); 

(iii) o back-up é armazenado nos data centers da Google; 

(iv) o restore de dados deve ser solicitado ao departamento de TI e será realizado de 
acordo com os procedimentos específicos do mesmo. 

 

 

4. EFETIVA CONTINGÊNCIA 

 

4.1. Na impossibilidade de se utilizar o espaço físico do escritório, a I9 Capital poderá continuar 
a funcionar por meio de Home Office, com Notebooks autorizados, ou ainda, num local temporário 
de contingência, uma sala comercial alugada por dia, localizado próximo à sede, com 
computadores preparados com Internet rápida e telefones. 
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4.2. A I9 Capital conta com acesso remoto aos seus bancos de dados virtuais disponível a todos 
os colaboradores autorizados pela Diretora de Gestão de Riscos e Compliance por meio do Google 
Drive (serviço de disco virtual que permite o armazenamento de arquivos em nuvem e possui 
aplicativos para sincronização para Windows, Mac e Android). 

 

4.3. A I9 Capital possui 02 (dois) notebooks próprios, devidamente autorizados, e com acesso à 
Internet móvel para qualquer eventualidade além de diferentes formas de conexão com Internet 
como banda-larga e wifi (rede sem fio). 

 

4.4. O serviço de e-mail da I9 Capital é garantido por parceiro que provém suporte 24/7, serviço 
de antispam, antivírus, recuperação de informação, site de recuperação de desastre e alertas 
relacionados ao vazamento de informações confidenciais e privilegiadas. A I9 Capital utiliza ainda 
o Gmail em compatibilidade com pacote office (Outlook) que possibilita o acesso remoto de todas 
as mensagens pelos colaboradores. 

 

4.5. A I9 Capital conta com operadoras de telefone. Em caso de falhas nas linhas telefônicas, os 
colaboradores da I9 Capital ainda possuem celulares que podem substituir a telefonia fixa. 

4.6. As informações do portfólio além de estarem nos sistemas internos da I9 Capital são 
disponibilizadas diariamente pelas instituições administradoras dos fundos de investimentos 
geridos pela I9 Capital, que também informará qualquer movimentação no passivo dos fundos 
para adequação do caixa dos fundos. 

 

4.7. Em caso de falha de fornecimento de energia, a I9 Capital possui nobreak para suportar o 
funcionamento de seus servidores, rede corporativa, telefonia e estações de trabalho adicionais 
(desktops) para a efetiva continuidade dos negócios. 

 

 

5. ESTRUTURA DE SUPORTE  

 

5.1. Em caso de efetiva necessidade de utilização da estrutura de contingência, deverão ser 
encaminhadas para o local de contingência as pessoas responsáveis pelas funções de: boletagem 
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das operações, de gestão das carteiras, de comunicação com as instituições administradoras e a 
Diretora de Gestão de Riscos e Compliance. 

 

5.2. O serviço de e-mail da I9 Capital é garantido por dispositivo de segurança que executa 
funções de firewall e antivírus no roteador. Além disso, o firewall de software é ativado em cada 
computador individual na rede de escritório. 

 

5.3. Com seus procedimentos de back-up externo e acesso remoto a e-mails, a I9 Capital pode 
continuar a funcionar mesmo que não possa ter acesso físico ao escritório. 

 

 

6. EQUIPE RESPONSÁVEL E PRAZO PARA EXECUÇÃO 

 

6.1. Os planos de ação frente às contingências identificadas, elaborados pela área de 
Compliance/Risco, deverão ser executados pelos principais colaboradores da I9 Capital, quais 
sejam a Diretora de Gestão de Riscos e Compliance; o Diretor de Gestão de Recursos; o Diretor de 
Relações Institucionais e o Diretor de Relação com Clientes. Cada diretor será responsável por 
orientar os profissionais do seu respectivo departamento quanto às ações a serem tomadas, 
cabendo à Diretora de Gestão de Riscos e Compliance a supervisão geral do cumprimento dos 
planos de ação, os quais deverão ser fielmente executados no prazo máximo de 04 (quatro) horas 
(“Prazo de Execução”). 

 

6.2. Transcorrido o Prazo de Execução, a continuidade dos negócios da I9 Capital deverá ser 
totalmente assegurada. 

 

 

7. TESTES PERIÓDICOS E VALIDAÇÃO 

 

7.1. Os planos de ações elaborados assim como as metodologias previstas no presente 
documento para remediar eventuais contingências e garantir a continuidade das atividades da I9 
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Capital deverão ser testados a cada 12 (meses). Os testes compreenderão simulações de 
contingências para verificação da tempestividade e eficácia dos procedimentos desta política 
interna e envolverão a equipe responsável, conforme item 05 acima, profissionais do 
Departamento de TI, sob a coordenação da Diretora de Gestão de Riscos e Compliance. 

 

 

8. DOCUMENTAÇÃO 

 

8.1. Deverá ser mantida no local de contingência uma lista com as informações de todos os 
integrantes da I9 Capital, das instituições administradoras dos fundos com as quais se realizam 
negócios, os clientes e os prestadores de serviço contratados. 

 

 

 

Livia Sakimoto Shie 

Diretora de Gestão de Riscos e Compliance 


