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Validade e Atualização 

 

Esta política é válida pelo prazo de 1 (um) ano a partir da data da última revisão, 

devendo ser revisada e atualizada antes do fim da validade, nas hipóteses de alteração 

da legislação aplicável e/ou de direcionamento estratégico do Grupo Travessia. 
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO 

 

A presente Política de Continuidade de Negócios (“Política”) das sociedades e/ou 

companhias que integram o Grupo Travessia (“Travessia”) foi elaborada com base na 

legislação em vigor e nas normas editadas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), 

em especial na Resolução nº 60, de 23 de dezembro de 2021 emitida pela CVM 

(“Resolução CVM 60”), bem como  nas melhores práticas de mercado. 

 

Esta Política tem como objetivo a adoção de ações preventivas, visa estabelecer as 

diretrizes, regras, procedimentos, controles, mecanismos e as responsabilidades que 

devem ser observadas para permitir a continuidade de seus negócios e operações do 

Grupo Travessia, a fim de minimizar os impactos financeiros, operacionais, legais e 

regulatórios decorrentes de indisponibilidade de recursos – humanos, materiais e 

tecnológicos – essenciais para o funcionamento de suas operações.  

 

2. VISÃO GERAL 

 

A presente Política de Continuidade de Negócios tem como objetivo estabelecer 

parâmetros e diretrizes básicas do Grupo Travessia (Plano de Continuidade) após a 

ocorrência de uma situação emergencial até o restabelecimento normal do 

funcionamento e/ou atividades do Grupo Travessia. 

 

3. PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS & DIRETRIZES 

 

O Plano de Continuidade de Negócios visa realizar o planejamento de ações que devem 

ser executadas em uma situação de crise que afete as operações dos negócios do Grupo 

Travessia (“Evento de Estresse”). 

 

O Objetivo do Plano de Continuidade de Negócios é identificar ameaças em potencial ao 

Grupo Travessia, os impactos nas operações de negócios que o Grupo possa vir a sofrer 

e oferecer uma estrutura para desenvolver resiliência organizacional com a capacidade 

de continuar os negócios do Grupo Travessia sem afetar os nossos investidores e/ou 

stakeholders dos nossos negócios. 
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Identificamos, abaixo, os principais potenciais riscos em nossos sistemas/ativos críticos 

que podem ter impactos nas operações e/ou nos negócios do Grupo Travessia, caso 

referidos riscos não sejam endereçados. Desta forma, mapeamos potenciais “Eventos 

de Estresse/Ameaças Potenciais”, bem como suas respectivas “Ações de Continuidade”, 

conforme mapa descrito a seguir: 

 
 

Plano de Continuidade 
 

Eventos de Estresse/ 

Ameaças Potenciais 
Descrição do Risco Ações de Continuidade 

Falta de Energia (apagão), 
falta local de energia ou 
falha de circuito  
(Escritório Físico Grupo Travessia) 

 

Inclui falha parcial ou 
completa da rede de 
tecnologia do Grupo 
Travessia, icluindo 

hardware e software 

Nossos Colaboradores possuem 
equipamentos de trabalho (hardware e 
software) que podem ser acessados, de 
forma remota para a continuidade dos 
negócios do Grupo Travessia.  
 

Adicionalmente, neste Evento de 
Estresse, a Empresa de Assistência de 
Tecnologia externa do Grupo Travessia 
deverá ser acessada.  
 

Inacessibilidade 
Temporária ao Escritório 

Fisíco do Grupo Travessia 

 

Inclui falta de 
acessibilidade no 

escritório físico do Grupo, 
por qualquer motivo  

Os Colaboradores do Grupo Travessia 
possuem equipamentos de trabalho 

(hardware e software) que podem ser 
acessados, de forma remota para 

continuidade dos negócios do Grupo 
Travessia de qualquer lugar do mundo. 

 

Adicionalmente, possuímos “Guia de 
Boas Práticas” e “Política de 
Dispositivos Móveis” a fim de orientar 
nossos Colaboradores acerca das “boas 
práticas” a serem praticadas quando da 
utilização de “dispositivos móveis” do 

Grupo Travessia.  

 

 

Invasão sistêmica 
(Vírus/Hackers) 

 

Inclui falha parcial ou 
completa da rede de 
FireWall do Grupo 

Travessia 

Toda a rede do Grupo Travessia possui 
sistemas de proteção antivírus e 
firewall.  

 

 

A rede do Grupo Travessia, bem como 
os computadores de seus 
Colaboradores são frequentemente 
monitoradas e higienizados 

eletronicamente, sempre que 
necessário. 
 

Perda de Arquivos e/ou 
Informações 

 

Inclui falta de 
acessibilidade a 

quaisquer arquivos e/ou 

O Grupo Travessia conta com um 
sistema de “Back Up” de todos os seus 
documentos e/ou arquivos, monitorado 
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informações do Grupo, 
por qualquer motivo 

por uma Empresa de Assistência de 
Tecnologia externa do Grupo Travessia. 

 

Acesso de Pessoas 
Inaproriadas às 
Dependências do Grupo 

Travessia 

 

Inclui exposição de 
Informações 

Confidenciais à Terceiros 

O Prédio do Grupo Travessia conta com 
um sistema eletrônico de acesso a 
visitantes cujo qual permite a entrada 

de terceiros apenas após autorização 
de membros do Grupo Travessia.  

 

Adicionalmente, o acesso às 
dependências do escritório físico do 
Grupo Travessia somente é permitido 
após a inserção de senha eletrônica.  

  

 

O Mapa de potenciais Eventos de Estresse identificado acima não possui a pretensão de 

ser exaustivo, mas tão somente exemplificativo, sendo que, eventualmente, outros 

Eventos de Estresse podem atingir as atividades e/ou negócios do Grupo Travessia. 

Nestas hipóteses, caberà à Diretoria de Compliance endereçar as Ações de Continuidade, 

de forma a manter a continuidade dos negócios do Grupo Travessia. 

 

 

4. RESPONSABILIDADES DA DIRETORA DE COMPLIANCE 

 

Caberá à Diretoria de Compliance a avaliação das ocorrências de contingências, bem 

como de possíveis atualizações e aprimoramentos destes procedimentos, observada a 

legislação aplicável. 

 

5. INFORMAÇÕES DA POLÍTICA 
 

# INFORMAÇÕES 

Política Política de Continuidade de Negócios 

Data de Referência 01/10/2022 

Data de Vigência 31/10/2022 

Revisão Anual. Esta política permanecerá vigente até que seja 

atualizada ou revogada. 

Elaboração/Revisão Área de Compliance 

Aprovação Assembleia de Acionistas 

 
 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

A presente Política é parte integrante do “Programa de Compliance” do Grupo Travessia 
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e deverá ser lida e compreendida em conjunto com as demais políticas, regras e 

condutas do Grupo Travessia. Em caso de dúvidas e/ou quaisquer questionamentos, a 

Área de Compliance deverá ser consultada por meio do seguinte canal: 

compliance@grupotravessia. 

 

 


