
COMO ASSEGURAR A CONTINUIDADE 
DOS NEGÓCIOS? 
AUDITORIAS, CERTIFICAÇÃO E TREINAMENTO ISO 22301



CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS ISO 22301 
SISTEMAS DE GESTÃO

INTRODUÇÃO À ISO 22301

A maioria das organizações em algum momento enfrentará uma situação capaz de ameaçar ou abalar as operações diárias de 
seus negócios. Um programa de Gestão de Continuidade dos Negócios (GCN) implementado para reagir a qualquer potencial 
contratempo é essencial para todas as organizações. Assegurar que um Sistema de Gestão de Continuidade dos Negócios 
(SGCN) esteja em funcionamento ajudará sua organização a se recuperar de crises e a evitar danos à reputação - que podem 
surgir a partir de quaisquer interrupções operacionais, perda de prazos, clientes insatisfeitos ou prejuízos financeiros diretos. 
A certificação segundo os requisitos da ISO 22301, norma internacional de Gestão de Continuidade dos Negócios, permite 
demonstrar seu compromisso em ter um SGCN robusto e eficiente. Ser parceiro da SGS possibilita a melhoria da gestão de 
risco por meio da implementação eficaz dos sistemas de gestão de continuidade dos negócios, desenvolvendo talentos cada 
vez mais habilidosos e assegurando cadeias de fornecimento que operem em conformidade.  

A Gestão da Continuidade dos 
Negócios envolve a recuperação ou 
manutenção das atividades em caso 
de qualquer crise. O programa geral 
deve ser administrado por meio de 
atividades como definição de escopo, 
avaliação de risco, estratégias de 
continuidade dos negócios, objetivos 
para continuidade dos negócios, 
planejamento de desenvolvimento, 
treinamento, exercícios, testes, 
revisões e desenvolvimento contínuo. 
Mesmo se uma organização nunca 
tiver passado por um incidente 
grave, estabelecer um SGCN com 
base na ISO 22301, ajuda a definir 
os processos chave de negócios 
e a crise que poderia surgir com 
uma eventual ameaça. A ISO 22301 
oferece um leque abrangente de 
controles com base nas melhores 
práticas recomendadas. Ela define a 
capacidade tática e estratégica de uma 
organização planejar e reagir a crises 
e problemas comerciais de modo a 
manter os negócios em operação. 
A norma é genérica e instrui as 
organizações sobre como colocar seus 
sistemas de GCN em prática. Uma 
organização pode se preparar para o 
pior e tomar medidas para aprimorar 
sua capacidade de recuperação. 
O SGCN também deve incluir uma 
Avaliação de Risco (AR) e uma Análise 
de Impacto sobre os Negócios (AIN) 
que são parte integrante da ISO 22301 
e um componente essencial para 
identificar as atividades, dependências, 
e recursos prioritários que sustentam 
seus principais processos e serviços, 
assim como qual o impacto suas 
falhas teriam sobre a organização.

A certificação ISO 22301 ajudará na 
melhora de quaisquer negócios por 
assegurar uma GCN planejada e eficaz 
em todos os níveis, incluindo:
• Processos e sistemas bem 

identificados que compreendem 
os principais pontos críticos do 
negócio e o impacto da crise

• Níveis elevados de capacidade 
de recuperação e resistência 
e sobrevivência contínua da 
organização 

• Vantagem sobre concorrentes 
com menor capacidade de 
recuperação

• Mensagem positiva comunicada à 
mídia e às partes interessadas em 
situações de crise

• Perfil aprimorado de riscos 
na opinião das seguradoras, 
resultando em prêmios de 
seguros reduzidos. 

• Conformidade com as 
expectativas dos órgãos 
regulamentares, seguradoras, 
sócios e outras partes 
interessadas.

BENEFÍCIOS • Impacto financeiro reduzido 
drasticamente em caso de 
incidentes, crises ou até mesmo 
desastres. 

• Aumento da chance de 
sobrevivência tanto da 
organização quanto dos 
funcionários

• Manutenção ou até melhoria 
da reputação por meio da 
demonstração de uma abordagem 
profissional para a gestão de 
crises.

• Respostas pontuais e 
sistemáticas aos incidentes e 
crises dos negócios para dar 
continuidade às operações em 
um nível aceitável pré-definido 
na forma de um compromisso 
contratual

• Incentivo à coordenação entre 
organizações e equipes 

• Demonstração da credibilidade 
da organização por meio de 
exercícios com base no cenário

• Compromisso comprovado da 
direção com a gestão geral de 
riscos por meio de evidências 
visíveis. 



COMO A ISO 22301 
APRIMORA A BS 25999

COMO FUNCIONA O PROCESSO DE 
CERTIFICAÇÃO?

PROCESSO GCN

Se sua organização implementou a 
BS 25999 é possível tirar vantagem 
de uma transição mais rápida para a 
ISO 22301. Para auxiliar no processo, 
as necessidades comerciais devem 
ser registradas e a direção executiva 
deve ajustar continuamente a política 
de continuidade dos negócios e os 
objetivos para se preparar melhor para 
a certificação ISO 22301.
Uma análise de custo benefício 
deve ser utilizada para avaliar todas 
as medidas de continuidade dos 
negócios, como acordos sobre nível 
de serviços, espaços compartilhados, 
processos alternativos para mão de 
obra e tecnologias durante e após a 
emergência. A avaliação regular da 
capacidade geral de continuidade de 
negócios para gerenciar incidentes 
imprevistos é recomendada, na 
forma de uma série programada de 
exercícios anuais de acordo com 
as prioridades comerciais e com a 
exposição ao risco. 
Esta é desenvolvida para destacar 
quaisquer fraquezas das áreas, 
oferecer uma melhor capacidade de 
gerenciar todos os tipos de potenciais 
incidentes ou desastres. 
Conscientizações, treinamentos e 
atualizações contínuas são essenciais 
para um SGCN robusto e as maneiras 
de melhorar continuamente sua 
eficácia são baseadas numa gestão 
objetiva como resultados de auditorias, 
resultados de testes e feedback, das 
partes interessadas que resultam num 
nível melhor de resposta organizada a 
qualquer crise inesperada. 

O processo GCN consiste de seis 
etapas:
• Etapa 1 – A gestão do programa 

de GCN permite a capacidade da 
continuidade dos negócios para 
ser estabelecida (se necessário) e 
mantida de maneira adequada ao 
porte e magnitude da organização. 
A aprovação documentada do 
escopo do GCN e autorização de 
uma equipe principal com funções 
e responsabilidades no GCN são 
as principais questões a serem 
definidas na primeira etapa.

• Etapa 2 – Compreensão da 
organização: As atividades 
associadas a essa etapa oferecem 
as informações que permitem 
a priorização dos produtos 
e serviços da organização e 
identificam as atividades críticas 
para assistência e os recursos 
necessários para oferecê-las. A 
Análise de Impacto aos Negócios 
(AIN) e a Avaliação de Risco são 
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também partes essenciais desta 
etapa.

•  Etapa 3 – Determinação das 
estratégias de gestão de 
continuidade dos negócios: 
Permite que uma resposta 
adequada seja escolhida para as 
atividades comerciais prioritárias 
de modo que uma organização 
possa dar continuidade e 
recuperar seu serviço ou produto 
dentro de um período de tempo 
pré-definido após a crise. Períodos 
de tempo crítico pré-definido 
como MAO, MBCO, MTPD, RTO 
e RPO são necessários antes de 
desenvolver o plano. 

• Etapa 4 – Desenvolvimento e 
implementação de uma resposta 
da GCN: Inclui o desenvolvimento 
de resposta de emergência, 
gestão de crises e planos de 
continuidade dos negócios que 
detalham as medidas a serem 
tomadas durante e após a crise 
para manter ou recuperar os 
processos ou operações de 
negócios prioritários em um nível 
pré-definido.

• Etapa 5 – Pondo em prática, 
revisão e manutenção das 
medidas de GCN: Permite 
que a organização demonstre 
a dimensão com que as suas 
estratégias e planos serão 
adequados ao objetivo, com 
exercícios em intervalos 
planejados para sustentar os 
objetivos de continuidade 
dos negócios e identificar 
oportunidades de melhoria.

• Etapa 6 – Integração da GCN à 
cultura da organização: Permite 
que a GCN se torne parte dos 
valores essenciais da organização, 
gerando confiança em todas as 
partes interessadas quanto à 
capacidade da organização para 
lidar com as crises.

As organizações devem treinar as 
pessoas responsáveis por implementar 
a GCN e agir em caso de crise, 
assim como os demais impactados 
pelos planos. As organizações não 
devem apenas colocar os planos em 
prática, mas também devem revisá-
los regularmente para mantê-los 
atualizados e assegurar sua eficácia. 
A organização pode considerar a 
hipótese de integrar sistemas de 
gestão integrados para maximizar a 
eficiência. 

Para iniciar o processo de certificação 
ISO 22301 a SGS elabora uma 
proposta com base no porte e na 
natureza da sua organização. Em 

seguida, sua organização pode pedir 
que a SGS realize uma pré-auditoria 
opcional - GAP Analysis, que avalia a 
prontidão do sistema para a auditoria 
formal do processo de certificação. Ela 
avalia a conformidade de seu sistema 
documentado com os requisitos da 
norma e avalia os elementos principais 
do sistema.
Sua organização receberá um relatório 
identificando quaisquer preocupações 
ou não conformidades observadas 
após este estágio. Se o sistema 
estiver pronto,  essa pré-auditoria 
pode ser convertida em auditoria de 
Estágio 1, e o processo de certificação 
segue. “Estágio Dois” da auditoria 
inclui entrevistas com os funcionários, 
análise de registros e observação das 
atividades de trabalho. Em seguida, 
apresentamos as constatações 
que são classificadas como não 
conformidade menor ou maior. Assim 
que as não conformidades forem 
tratadas, uma revisão técnica será 
realizada para confirmar a emissão do 
certificado. 
Posteriormente, serão agendadas 
visitas em intervalos de 6 a 12 meses 
por um período de três anos. Ao final 
desse período, nossa visita de rotina 
será ampliada para uma auditoria de 
recertificação e as visitas continuarão 
em um novo ciclo de três anos de 
duração. 

Treinamento 
Oferecemos uma ampla gama de 
cursos para todos os níveis de 
qualificação e de capacitação. Nosso 
portfolio de cursos sobre a ISO 22301 
é voltado para o atendimento dos 
requisitos de qualquer organização e 
inclui:
• Leitura e interpretação da norma
• Elaboração e Implementação do 

SGCN
• Gestão de Risco e Análise de 

Impacto nos Negócios (AIN)
• Plano de Continuidade dos 

Negócios  (PCN)
• Auditor Interno SGCN
• Transição para Auditor SGCN
• Auditor Líder SGCN
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