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INTRODUÇÃO E OBJETIVO

A presente Política de Continuidade de Negócios (“PCN” “Política”) do PagSeguro Internet
S.A. (“PagSeguro” ou “Companhia”) foi elaborada com base na legislação em vigor e nas normas
editadas pelo Banco Central do Brasil (“Bacen”), bem como nas melhores práticas de mercado.
A partir dos conceitos, princípios e diretrizes estabelecidos nesta Política, a Companhia fortalece
sua estrutura de gerenciamento de riscos e sua governança corporativa de Continuidade de
Negócios, oferecendo mais segurança aos seus profissionais, clientes e acionistas diante de
imprevistos, bem como busca assegurar nível adequado de estabilidade organizacional nos
momentos posteriores a eventuais interrupções e durante a sua recuperação.
2.

ESCOPO

Assegurar a retomada em tempo hábil e em um nível aceitável das atividades críticas do negócio,
em caso de interrupção por falhas ou desastres significativos.
3.

REGRAS

A Continuidade de Negócios é um processo abrangente que identifica ameaças potenciais
inerentes aos negócios do PagSeguro e os possíveis impactos nas operações provenientes de
tais ameaças. Fornece uma estrutura para que se desenvolva um nível de resiliência
organizacional que seja capaz de responder efetivamente e proteger os interesses das partes
envolvidas, reputação, marca da organização e suas atividades de valor agregado.
A Continuidade de Negócios contempla o gerenciamento da recuperação em caso de interrupção,
e gestão de todo o Programa de Continuidade por meio de treinamentos, testes, revisões e
manutenções, a fim de garantir que o PCN esteja atualizado e operacional.
3.

RESPONSABILIDADES


Todos os Profissionais notadamente dentro de suas correspondentes atividades têm
funções e responsabilidade relacionadas ao PCN.



A Diretoria é patrocinadora desta Política, sendo responsável por assegurar que o
programa receba suporte adequado. Cabe ainda, aos referidos Diretores, determinar as
diretrizes institucionais com base em valores e princípios estabelecidos na presente
Política, nas normas de controles internos, nas normas emanadas dos órgãos e entidades
de regulação e autorregulação e nas melhores práticas aplicáveis.



A responsabilidade efetiva pelo cumprimento das disposições desta Política cabe ao gestor
da correspondente área.

4.

PROCEDIMENTOS

O PagSeguro adota a seguinte abordagem para a Continuidade de Negócio:


Análise de Impacto nos Negócios (BIA);



Avaliação de Riscos;



Avaliação de Terceiros;
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Avaliação de Vulnerabilidade;



Planos de Continuidade de Negócios;



Treinamento e conscientização;



Teste e validação;



Revisão da documentação;



Melhoria contínua.
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