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Requisito GCC Descrição Níveis de GCC – objetivo 
de tempo de 
recuperação 

Porque é importante 

1. Política de gestão 
de continuidade 
comercial 

O fornecedor deve ter uma política de 
gestão de continuidade comercial 
documentada, a qual deve ser revista 
periodicamente, mas no mínimo 
anualmente. 

 Para permitir ao Barclays determinar se está implementada uma 
política de gestão de continuidade comercial apropriada. A não 
execução da solução GCC exigida quando necessário pode 
resultar em prejuízos operacionais, perda de receitas, sanções 
legais ou regulamentares ou danos para a reputação do 
Barclays. 

2. Gestão de 
continuidade 
comercial 
Governança 

O fornecedor designará uma pessoa 
responsável pela gestão de continuidade 
comercial, a qual atribuirá cargos e 
responsabilidades à equipa de gestão para 
o serviço e procederá à respetiva revisão 
pelo menos anualmente. 

 Para permitir ao Barclays determinar se está implementada a 
solução GCC apropriada. A não execução da solução GCC 
exigida quando necessário pode resultar em prejuízos 
operacionais, perda de receitas, sanções legais ou 
regulamentares ou danos para a reputação do Barclays. 

3. Análise de 
impacto comercial 

O fornecedor realizará (pelo menos 
anualmente) uma análise de impacto 
comercial. Esta análise deve ser revista e 
aprovada pela pessoa responsável pela 
gestão de continuidade comercial e pelo 
executivo responsável pelos serviços. 

 Para permitir ao Barclays determinar se está implementada a 
solução GCC apropriada. A não execução da solução GCC 
exigida quando necessário pode resultar em prejuízos 
operacionais, perda de receitas, sanções legais ou 
regulamentares ou danos para a reputação do Barclays. 

4. Avaliação de 
riscos do 
fornecedor 

O fornecedor realizará (pelo menos 
anualmente) uma avaliação de riscos para 
identificar os riscos que podem causar 
uma interrupção da atividade e garantir 
que são implementados controlos 
apropriados visando a gestão e o controlo 
desses riscos. 

 Para permitir ao Barclays determinar se está implementada a 
solução GCC apropriada. A não execução da solução GCC 
exigida quando necessário pode resultar em prejuízos 
operacionais, perda de receitas, sanções legais ou 
regulamentares ou danos para a reputação do Barclays. 

5. Plano de 
continuidade 
comercial (PCC) 

O fornecedor deve possuir um plano de 
continuidade comercial documentado 
para cumprir o objetivo de tempo de 
recuperação (OTR) especificado pelo 
Barclays para os serviços prestados. O 
plano de continuidade comercial deve ser 
submetido para revisão pelo Barclays 
anualmente ou após eventuais 
alterações/melhoramentos importantes 
nos serviços.  

Níveis de GCC do Barclays: 
• Nível 1 – (OTR): 0-4 horas 
• Nível 2 – (OTR): 4-8 horas 
• Nível 3 – (OTR): 8-24 horas 
• Nível 4 – 24 horas – 5 dias 
• Nível 5 – Nenhuma 

recuperação planeada 

Para permitir ao Barclays determinar se está implementada a 
solução GCC apropriada. A não execução da solução GCC 
exigida quando necessário pode resultar em prejuízos 
operacionais, perda de receitas, sanções legais ou 
regulamentares ou danos para a reputação do Barclays. 
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6. Processo de 
invocação do plano 
de continuidade 
comercial do 
fornecedor 

O fornecedor deve rever o processo de 
invocação do plano de continuidade 
comercial formal anualmente por forma a 
garantir que as respostas iniciais a um 
incidente são apropriadas.  

 Para permitir ao Barclays determinar se está implementada uma 
solução de plano de continuidade comercial apropriada, o qual 
poderá ser invocado conforme necessário. O incumprimento 
pode resultar em prejuízos operacionais, perda de receitas, 
sanções legais ou regulamentares ou danos para a reputação 
do Barclays. 

7. Teste de plano 
de continuidade 
comercial 

O fornecedor deve testar o plano de 
continuidade comercial em conformidade 
com os níveis de serviços ou 
imediatamente após a implementação de 
importantes 
alterações/melhoramentos/correções que 
afetem os serviços.  

O fornecedor garantirá que as lacunas 
identificadas são corrigidas com um plano 
de correção (ação, propriedade, data de 
entrega) e partilhadas e acordadas com o 
Barclays. 

• Níveis 1 e 2 - a cada 12 
meses 

• Níveis 3 e 4 - a cada 24 
meses 

Para permitir ao Barclays determinar que existe um plano de 
recuperação comercial apropriado e que possa ser 
implementado para recuperação do serviço do fornecedor 
dentro do OTR acordado.  A não execução da solução GCC 
exigida quando necessário pode resultar em prejuízos 
operacionais, perda de receitas, sanções legais ou 
regulamentares ou danos para a reputação do Barclays.   

8. Plano de 
recuperação de 
acidentes 
informáticos do 
fornecedor (PRAIF) 

O fornecedor deve dispor de um plano de 
recuperação de acidentes informáticos 
(PRAIF), que deve ser revisto pelo 
fornecedor com regularidade ou 
imediatamente após a implementação de 
importantes alterações/melhoramentos 
no serviço. O fornecedor deve garantir que 
as ações destacadas no âmbito do PRAIF 
são implementadas em tempo útil 

Níveis de GCC do Barclays: 

• Nível 1 – (OTR): 0-4 horas 
• Nível 2 – (OTR): 4-8 horas 
• Nível 3 – (OTR): 8-24 horas 
• Nível 4 – 24 horas – 5 dias 
• Nível 5 – Nenhuma 

recuperação planeada 

Para permitir ao Barclays determinar se está implementada a 
solução GCC apropriada. A não execução da solução GCC 
exigida quando necessário pode resultar em prejuízos 
operacionais, perda de receitas, sanções legais ou 
regulamentares ou danos para a reputação do Barclays. 

9. Teste do plano 
de recuperação de 
acidentes 
informáticos do 
fornecedor (PRAIF) 

O fornecedor deve testar o PRAIF para 
confirmar a respetiva disponibilidade para 
recuperar o serviço dentro dos prazos 
acordados. O teste deve ser realizado 
anualmente ou imediatamente após a 
implementação de importantes 

• Níveis 1 e 2 - a cada 12 
meses 

• Níveis 3 e 4 - a cada 24 
meses 

Para permitir ao Barclays determinar se está implementada a 
solução GCC apropriada. A não execução da solução GCC 
exigida quando necessário pode resultar em prejuízos 
operacionais, perda de receitas, sanções legais ou 
regulamentares ou danos para a reputação do Barclays. 
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alterações/melhoramentos/correções que 
afetem os serviços. O fornecedor deve 
rever os resultados do teste e garantir a 
adoção de medidas adequadas visando a 
correção dos resultados identificados. 
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Requisito GCC Descrição Porque é importante 

10. Gestão de 
incidentes e crises 
(equipa de gestão de 
crises) 

O fornecedor deve dispor de uma equipa de gestão 
de crises responsável pela implementação de um 
plano de gestão de crises que detalhe os 
procedimentos a adotar em caso de um incidente ou 
de um acontecimento que tenha impacto sobre os 
serviços prestados ao Barclays. 

Para permitir ao Barclays determinar se está implementada a solução GCC apropriada. A 
não execução da solução GCC exigida quando necessário pode resultar em prejuízos 
operacionais, perda de receitas, sanções legais ou regulamentares ou danos para a 
reputação do Barclays. 

11. Invocação do 
plano (plano de 
comunicação/registo 
de incidentes) 

O fornecedor deve informar o Barclays em caso de 
interrupção de um serviço que exija a invocação de 
um ou vários plano(s) de continuidade comercial, 
plano(s) de gestão de crises e/ou plano(s) de 
recuperação de acidentes informáticos. O fornecedor 
deve preparar um relatório de incidentes, o qual deve 
ser partilhado com o Barclays em caso de 
interrupção do serviço.  O fornecedor também deve 
manter o registo de incidentes, que deve ser 
partilhado com o Barclays em caso de perturbação 
do serviço. O fornecedor deve invocar o plano nas 
seguintes circunstâncias: em caso de interrupção do 
serviço ou se necessário e solicitado pelo Barclays.  

Para permitir ao Barclays determinar se está implementada a solução GCC apropriada. A 
não execução da solução GCC exigida quando necessário pode resultar em prejuízos 
operacionais, perda de receitas, sanções legais ou regulamentares ou danos para a 
reputação do Barclays. 

12. Cobertura do 
PRAIF para 
documentação de 
recuperação do 
sistema 

A documentação de recuperação do sistema deve 
estar implementada para apoiar o plano PRAIF e para 
cumprir o objetivo de tempo de recuperação (OTR) 
especificado pelo Barclays para o serviço prestado. A 
documentação de recuperação do sistema deve ser 
revista e assinada anualmente pelo responsável do 
sistema do fornecedor ou quando ocorrer uma 
alteração significativa.  

Se este princípio não for implementado, o Barclays não pode confirmar se está 
implementada uma solução GCC apropriada. A não execução da solução GCC exigida 
quando necessário pode resultar em prejuízos operacionais, perda de receitas, sanções 
legais ou regulamentares ou danos para a reputação do Barclays. 
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13. Participação do 
fornecedor e do 
Barclays nos 
testes/validações de 
GCC e PRAIF de 
ambas as partes. 

Quando apropriado, e mediante acordo, o fornecedor 
e o Barclays podem participar nos testes/validações 
de GCC e PRAIF de ambas as partes e, desse modo, 
testar em conjunto os cenários de gestão de 
incidentes e crises.  

Para permitir ao Barclays envolver-se com o fornecedor em testes para serviços 
fundamentais e para cumprimento de requisitos regulamentares em que os reguladores de 
alguns países específicos exigem os referidos testes.  

 


