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RECURSOS DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICOS

No âmbito dos Recursos de Infraestrutura, a 3J GESTORA DE RECURSOS possui um plano de
Contingência e Continuidade de Negócios que busca assegurar que eventuais falhas, em seus
sistemas ou em sistemas de terceiros com quem mantém relacionamento, não inviabilizem a
continuidade de suas operações, evitando que processos críticos de negócio sejam afetados.

Para tanto, são adotadas medidas apropriadas para impedir indisponibilidade de informação,
mitigar riscos e garantir a recuperação de um ambiente de produção em curto espaço de tempo,
independentemente de ocorrências e danos em componentes utilizados nesse ambiente
(softwares, hardware, infraestrutura, etc.). Além dos aspectos de ordem tecnológica, são
considerados, também, a infraestrutura de pessoal, a infraestrutura física, os serviços externos,
os riscos potenciais e a estratégia de proteção.

Nesse sentido, para armazenar e permitir a recuperação de informações necessárias para a
realização das atividades diárias, leva-se em consideração a realização sistemática de backups.

Os principais sistemas e serviços de TI são disponibilizados através de infraestrutura “em
nuvem” ou infraestrutura própria na sede da Gestora, com replicação automática para um
datacenter externo, ambos permitindo o acesso de forma remota.

A fim de garantir a segurança das informações e de armazenamento de dados, a 3J GESTORA DE
RECURSOS LTDA., dispõe de estrutura fundada no conceito “Cloud Computing”, realizando
backups diários e mantendo sistema replicado em nuvem de forma sincronizada. Em termos de
estrutura física, a 3J GESTORA DE RECURSOS dispõe de computadores de alto desempenho,
instalados em no-breaks para garantia da continuidade de negócios, estando estes conectados
a dispositivos que possibilitam acesso remoto protegido por senha e restrito aos Diretores.
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A empresa ainda conta com equipamentos de Uninterruptible Power Supply (“UPS”), no caso
no-break, instalado para manter estável e suprir o fornecimento de energia elétrica em caso de
flutuação e/ou interrupção não programada.

No caso de descontinuidade do suprimento de energia, ou na impossibilidade de acesso ao local
da sede da empresa, esta conta com os procedimentos para acesso aos sistemas de maneira
remota que permitirão a continuidade das atividades.

Como destacado no formulário de referência, o Comitê de gestão é responsável por gerir as
carteiras, comandando todas as movimentações, preparando materiais de resultado e
mantendo o relacionamento com os clientes. A área de gestão monitora e seleciona os ativos,
analisa o mercado e acompanha os preços. Para tanto, conta com o sistema interno de
acompanhamento, movimentação e processamento de carteiras, também com fontes externas
como Bloomberg.

Já a área de risco e compliance é responsável por prover visibilidade de risco de mercado,
liquidez e crédito.

Assim, no desenvolvimento das atividades da 3J GESTORA DE RECURSOS, há uma análise da
evolução das carteiras que é realizada através da produção diária de relatórios pelo diretor de
risco e, posteriormente, encaminhada aos gestores responsáveis, conforme exemplos
destacados nas planilhas anexas.
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