POLÍTICA DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS
DA
BLUEMETRIX GESTÃO DE ATIVOS S/A
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1. Introdução
O Presente Plano de Contingências e Continuidade do Negócio (“Plano de
Contingências”) tem por objetivo estabelecer as medidas a serem tomadas para
identificar e prevenir as possíveis contingências que poderão trazer um impacto
negativo considerável sobre a condução das atividades da Bluemetrix Gestora de Ativos
Ltda. (“BLUEMETRIX ATIVOS”). Dentre estas contingências se incluem, por
exemplo, crises econômicas, falhas operacionais e/ ou desastres naturais.

2. - Diretrizes na Prevenção e Tratamento das Contingências (e execução)
Para a eficaz implementação desta política a Bluemetrix Ativos buscará
conhecer e reparar os principais pontos de vulnerabilidade de suas instalações e
equipamentos. Para tal finalidade tomará medidas que a permitam:
a. Conhecer e minimizar os danos no período depois da contingência;
b. Minimizar as perdas para si, seus clientes e Colaboradores advindos da
interrupção de suas atividades; e
c. Trazer a normalidade o mais rápido possível as atividades de gestão .
De forma geral os passos para execução deste plano são os seguintes:
a. Identificação das interdependências entre as instalações, equipamentos e
processos de negócios da Bluemetrix Ativos com outras empresas e/ou com
fornecedores e contratados;
b. Listagem das atividades da BLUEMETRIX e identificação daquelas com alto
interesse estratégico e/ou aquelas com elevado potencial de risco financeiro, físico ou
operacional;
c. Listagem das instalações, equipamentos, fornecedores, contratados que podem
representar dificuldades ou restrição à aplicação deste plano; e
d. Verificação da adequação dos meios preventivos e de proteção às
características da operação e de negócio da BLUE METRIX.
3. - Plano Preventivo
Os elementos estratégicos da BLUEMETRIX Ativos a proteger são,
principalmente, o constante desenvolvimento técnico de seus colaboradores, a
confiabilidade de seus sistemas de informação e a manutenção da segurança e
confiabilidade das instalações da Bluemetrix.
Para manter e reforçar os meios de prevenção e de proteção para estes
elementos a BLUEMETRIX conta com plano de evacuação da empresa,
identificação das áreas de risco e backups diários das Informações, conforme
previsto nas Políticas de Segurança.
Além disso, a BLUEMETRIX, em parceria com o seu prestador de serviço
de tecnologia, irá realizar testes da implementação do plano de contingência a cada 12
meses, além de que, mensalmente, o funcionário designado pela prestadora de serviço
irá realizar um relatório mensal sobre a funcionabilidade dos processos críticos a
continuidade da operação da Bluemetrix. Atualmente, o prestador de serviço da
Bluemetrix é a Infosolution.
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4. - Plano de Recuperação do Negócio
A BLUEMETRIX Ativos possui a identificação atualizada de seus principais
processos de negócios, de forma que em caso de ocorrência de contingências seja
possível retomar as operações com os menores custos de transação, perdas de tempo e
de recursos físicos e materiais possíveis.
Para a retomada eficaz das operações após uma contingência a BLUEMETRIX
mantém procedimentos que a permitem:
a. Utilizar possibilidades de dentro ou fora da BLUEMETRIX para substituição
de equipamentos danificados, tais como uma lista de fornecedores atualizada e de peças
de reposição disponíveis;
b. Manter a gestão do pessoal e os procedimentos das operações administrativas
mesmo durante os efeitos da contingência;
c. Retornar definitivamente a utilização das instalações de sua sede após a
ocorrência da contingência;
d. Avaliar as perdas da interrupção dos negócios.

5. -Tratamento das Contingências Operacionais
Para o tratamento das contingências diretamente relacionadas com a operação
dos negócios da BLUEMETRIX, deverão ser mantidos atualizados procedimentos que
permitam à BLUEMETRIX Ativos:
a. Aumentar seu contingente de pessoal técnico qualificado e/ou fornecedores
caso a demanda por seus serviços aumente rapidamente sem que isso implique na queda
da qualidade da prestação dos serviços;
b. Identificar potenciais mercados de atuação e/ou produtos caso haja queda, ou
longos períodos de recessão, na demanda de seus clientes atuais;
c. Utilizar-se de suas vantagens competitivas no mercado;
d. Ampliar constantemente sua base de clientes, de forma que seja mantido o
grau de pulverização na carteira de clientes adequado ao porte da BLUEMETRIX e a
manutenção da confiabilidade e qualidade dos serviços prestados;
e. Manter um fluxo de caixa que, à critério da diretoria, seja hábil para fazer
frente à despesas imprevisíveis, tais como interrupção no fornecimento de quedas de
energia elétrica; e
f. Manter seguro empresarial para o caso de algum sinistro atingir sua sede
principal de maneira que fiquem paralisadas suas operações.
O Diretor da BLUEMETRIX Ativos responsável pela prevenção de perdas e
implementação do Plano de Contingências é o Norton Andrade Vieira Fritzsche.
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