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     AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS 

        GARANTIDORES E GARANTIAS S.A.- ABGF 

 
     NIRE: 5350000520-0 

    CNPJ: 17.909.518/0001- 45 
 
 
 
EXTRATO DA ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) 

 

Data/hora/local: 17/08/2021, com início às 09:00 horas, por videoconferência (Plano de 

Contingência/ABGF). 

Quórum/Presença: Quórum atingido, com as presenças dos membros do COAUD: Rafael 

Bicca Machado, Presidente; Estela Maris Vieira de Souza, e Hélio do Vale Ribeiro, Membros. 

Ordem do dia: 1. Notas Técnicas. 2. BDO. 3. Acompanhamento das Recomendações do 

COAUD. 4. CGU. 5. Relatório mensal de Auditoria Interna. 

I     –    PARA CIÊNCIA: 

1. Relativamente ao item 1 acima: a)  Nota Técnica DIAFI/GECON n° 112/2021/O - 

ABGF - Demonstrações Contábeis do 1º semestre de 2021: o Gerente de Contabilidade 

realizou apresentação para o Comitê sobre as Demonstrações Contábeis da ABGF 

referentes ao 1º semestre de 2021, onde a Companhia obteve um lucro líquido de R$ 3.461,1 

mil, sendo que: a receita operacional líquida aumentou em 18,3%; os custos associados à 

prestação de serviços reduziram em 19,3%; e o resultado financeiro líquido do 1º semestre 

de 2021, que foi de R$ 3.654,4 mil, com redução de 28,4% em relação ao período anterior, 

resultante da redução da taxa de juros do mercado. Também registrou  que a Companhia  

apresentou um Índice Operacional no 1º semestre de 2021 de 0,82, resultando em uma 

melhora de 20.09% se comparado ao mesmo período de 2020. O Auditor Independente, da 

BDO RCS Auditores Independentes S.S., relatou ao Comitê sobre os trabalhos de revisão 

limitada sobre as Demonstrações Contábeis intermediárias da ABGF do período de seis 

meses findo em 30 de junho de 2021, informando que não foram identificados riscos de 

distorções relevantes nas referidas demonstrações contábeis, tendo seu trabalho sido 

efetuado consoante às normas de auditoria vigentes e que, com base no resultado de seu 

trabalho de revisão limitada das demonstrações contábeis de 30 de junho de 2021, a 

conclusão é de Relatório de Revisão sem ressalva e sem ênfase quanto à inclusão da ABGF 

no PND, que havia sido incluída em relatórios de auditoria anteriores, por entender que não 

ocorreu nenhum fato que evidenciasse a não continuidade operacional da Companhia. 

Entretanto, a ocorrência futura de ações sobre esse tema poderá ensejar reavaliação do 

cenário atual e, eventualmente, a inclusão de ênfase sobre este assunto nos relatórios de 
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auditoria futuros. Em face do exposto, o Comitê examinou a Nota Técnica DIAFI/GECON nº 

112/2021/O e recomendou a sua aprovação pelo Conselho de Administração. b) Nota 

Técnica DIAFI/GEAFI/GECON nº 116/2021/O – Política de Destinação de Resultados e 

Distribuição de Dividendos: o Gerente Executivo Administrativo e Financeiro informou que a 

Política de Destinação de Resultados e Distribuição de Dividendos está sendo revisada em 

função da deliberação do Acionista, na  8ª AGO ABGF, realizada em 28.04.2021, decorrente 

da revisão do Estatuto Social da Companhia, ocorrida em 17.11.2020, que extinguiu a 

Reserva Estatutária. Após exame da proposta de revisão para a referida Política, o Comitê 

recomendou seu encaminhamento para deliberação do Conselho de Administração. c) Nota 

Técnica AUDIT/ABGF nº 117/2021/O – Relatório de Auditoria nº 003/2021/AUDIT/ABGF: a 

Gerente Executiva de Auditoria Interna relatou para o Comitê sobre a Conformidade quanto 

à efetividade das implementações dos Planos de ações corretivos desenvolvidas pela 

Companhia para endereçamento das recomendações na área de tecnologia da auditoria 

independente, constantes de seu Relatório de Controles Internos, elaborado em conexão 

com a auditoria das demonstrações financeiras intermediárias de 30 de junho de 2020. 

Informou que as recomendações da AUDIT e da BDO Auditores Independentes relativas à 

área de tecnologia foram atendidas e concluídas satisfatoriamente, com os ajustes dos 

normativos e interferências no sistema SAB e que  a correção dos pontos de controle interno 

apresentados pela Gerência de Gestão de Riscos e Conformidade foram adequados aos 

processos verificados. Manifestou o entendimento de que a BDO RCS Auditores 

Independentes deveria realizar a verificação técnica da efetividade das ações em momento 

posterior, o que foi confirmado pelo sócio da BDO quando questionado pelo Comitê de 

Auditoria. Diante do exposto o Comitê autorizou o encaminhamento do Relatório de Auditoria 

nº 003/2021/AUDIT/ABGF para deliberação do Conselho de Administração.  

II    –   PAUTA PERMANENTE:  

2. Relativamente ao item 2 acima – BDO – Entregas Pendentes: o Gerente Executivo 

Administrativo e Financeiro, Sr. Eugênio Dias informou para o Comitê que encaminhou Carta 

para a BDO RCS Auditores Independentes acerca das pendências dos relatórios contratados 

e não entregues, conforme consta nos dois termos aditivos anteriores, e que aguarda 

resposta por parte da Auditoria Independente. 

3. Relativamente ao item 3 acima Acompanhamento das Recomendações do COAUD: 

i) Seguro de Responsabilidade Civil – o Gerente Executivo de Governança informou que 

serão apresentadas ao Conselho de Administração, as informações complementares 

solicitadas, na próxima reunião ordinária que ocorrerá no dia 26.08.2021; ii) o Gerente 

Executivo Administrativo e Financeiro relatou para o Comitê sobre o atual estágio dos 

procedimentos para a contratação de Especialista Tributário, que se encontra na etapa de 
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levantamento dos Escritórios Especializados na Área Tributária; iii) em relação as 

recomendações no âmbito de TI, o Gerente de Tecnologia, apresentou o encaminhamento 

dado pela DIREX sobre: iii-a) contratação do Software Teams para a realização de reuniões 

virtuais;  iii-b) investimentos em Segurança da Informação, abrangendo serviços de  Firewall 

e Antivírus; e iii-c) contratação do Software/Plataforma de Governança Corporativa – 

registrou que a Diretoria Executiva decidiu sobrestar o processo, deliberando pelo seu 

retorno para discussões quanto à aquisição da ferramenta no início de 2022, uma vez que a 

ênfase atual está voltada para investimentos relacionados à Segurança da Informação. 

Relativamente a esse tema, o Comitê registrou sua preocupação com a questão da 

Segurança da Informação referente às caixas de correio eletrônico pessoal, bem como dos 

equipamentos pessoais utilizados e solicitou que fosse disponibilizada cópia da 

apresentação realizada pelo Gerente de Tecnologia. 4) CGU - Formalização dos Trabalhos 

- Mapeamento do Universo da Auditoria – ABGF: a Gerente Executiva de Auditoria Interna 

relatou sobre a formalização do início dos trabalhos da Controladoria-Geral da União (CGU) 

- Projeto 1020173, que trata do Mapeamento do Universo de Auditoria da ABGF, com o 

objetivo de subsidiar a elaboração do Plano de Auditoria da CGU para os próximos 

exercícios. 5) Relatório Sumário das Atividades da Auditoria Interna ABGF – Julho/2021: a 

Gerente Executiva de Auditoria Interna relatou para o Comitê sobre o estágio das auditorias 

estabelecidas no PAINT para o exercício de 2021, informando que já iniciou auditoria na área 

de Compras e Contratações, compreendendo  o exercício de 2020 e o primeiro semestre de 

2021 e que  ainda está faltando realizar as auditorias na Contabilidade e no Financeiro, bem 

como o Acompanhamento da Transição dos Serviços para a SE-CAMEX, sendo que com 

relação a essa última o levantamento  está prejudicado, pois não ocorreu a migração das 

atividades para aquela Secretaria. Considerou que a auditoria de contabilidade é um dos 

pontos levantados no questionário do IGSEST-5º ciclo, que dispõe sobre o mapeamento do 

processo da elaboração e divulgação das demonstrações financeiras para adequação do 

controle interno e confiabilidade do processo. Esclareceu que, até final do exercício, serão 

realizadas as atividades de auditoria concernentes a construção do Relatório Anual de 

Atividades de Auditoria Interna, exercício 2021 (RAINT 2021) e a atualização do Manual de 

Auditoria Interna, em cumprimento ao Plano de Ação encaminhado à CGU por ocasião da 

sua recondução ao posto de Auditora Interna na ABGF. Diante do exposto, o Comitê 

recomendou à AUDIT ajustar o escopo da auditoria de Acompanhamento da Transição dos 

Serviços prestados para a SE-CAMEX, mantendo foco na verificação do cumprimento das 

obrigações assumidas pela ABGF, constantes do contrato firmado com a SE-CAMEX, 

abrangendo os serviços faturados e os cálculos efetuados na determinação da receita de 

prestação dos serviços, que é a receita mais relevante da ABGF. Adicionalmente, a Gerente 
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Executiva de Auditoria Interna comunicou que usufruiu 15 dias de férias no mês de 

julho/2021, bem como informou que possui novo período de férias de 15 dias programado 

para setembro/2021. Encerramento às 10h15, ficando agendada a próxima reunião ordinária 

para 1º de setembro de 2021, às 9h00 horas, por videoconferência. Para fins legais e de 

direito, na qualidade de Secretário da reunião eu, Paulo de Tarso Rodrigues 

_______________________, lavrei a presente ata, em duas vias, de igual teor e forma..  

 

 

 

Rafael Bicca Machado 

Presidente 

 

          Estela Maris Vieira de Souza                                   Hélio do Vale Ribeiro 

                            Membro                                                     Membro 

 


