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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 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) 

 

Data/hora/local: 19.10.2021, com início às 08h00.  

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

Machado, Presidente, e Estela Maris Vieira de Souza, Membro.  

Ordem do dia: 1. Nota Técnica; 2. BDO; 3. Acompanhamento das Recomendações do COAUD; 

4. Canais de Denúncias; 5. Ataques Cibernéticos. 

I – PARA DELIBERAÇÃO:  

1) Relativamente ao item 1, Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 125/2021 – Encaminha Relatório nº 

004-2021 de Auditoria – Auditoria em Processos de Compras e Contratações de bens e 

Serviços, a Gerente Executiva de Auditoria Interna relatou que realizou auditoria nos processos 

de compras e contratações de bens e serviços, exercício de 2020, cujos apontamentos 

acordados com a Gerência Administrativa e Financeira, conforme informado na reunião do 

COAUD no dia de 05.10.2021, encontram-se dispostos no Relatório de Auditoria nº 004/2021. 

O Comitê recomendou ajustes no item 6.2.2 do referido relatório de auditoria, que versa sobre 

a “suspensão de novos negócios devido às modificações na orientação estratégica da 

Companhia”, de forma a melhor explicitar o contexto em que o tema está inserido. 

Adicionalmente, a Sra. Mara Martins informou que, em atendimento à solicitação manifestada 

na reunião do dia 05.10.2021, apresentará em 10.12.2021, avaliação à necessidade de 

eventual revisão/atualização das Políticas da Companhia.  

II – PAUTA PERMANENTE:  

2) Relativamente ao item 2, o representante da BDO RCS Auditores Independentes S.S. relatou 

que recebeu da ABGF o Ofício nº 268/2021/ABGF referente ao Contrato nº 018/2019, que trata 

de notificação quanto ao descumprimento de entregas previstas no contrato e informou que 

alguns itens destacados no Ofício já foram realizados, e dentre os documentos pendentes 

alguns deles aguardam manifestação da ABGF para sua elaboração. O Comitê recomendou à 

Contratada fazer um levantamento dos itens contratados que ainda não foram entregues, de 

acordo com os Termos Aditivos e o Contrato inicial celebrado e solicitou que apresentasse 

estudo das divergências observadas no Contrato e nos Termos Aditivos, na próxima reunião 

agendada para ser realizada no dia 03.11.2021.  
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3) Relativamente ao item 3, o Comitê realizou o acompanhamento da sua recomendação sobre 

a contratação de especialista tributário, sendo que o Gerente de Contabilidade relatou sua 

participação de reunião com o Escritório de Advocacia Lunardelli, e na ocasião repassou a 

documentação solicitada pelos Consultores, e informou que a expectativa é de que o Parecer 

Tributário deverá estar finalizado até o final do mês de novembro de 2021.  

4) Relativamente ao item 4,  o Gerente Executivo de Governança, registrou  que, no mês de 

outubro/2021, não houve ocorrência de denúncias registradas nos canais do Comitê de 

Auditoria, da Comissão de Ética e da Ouvidoria..  

III - PARA CIÊNCIA:  

5) Relativamente ao item 5, Ataques Cibernéticos,  o Gerente de Tecnologia relatou sobre o 

estágio atual dos investimentos previstos no PDTIC 2021 foi aprovado pela DIREX em sua 335ª 

RO, realizada em 25.02.2021, voltados para otimizar a camada de segurança da infraestrutura 

e dados da ABGF e que a DIREX autorizou, em 17.08.2021, a abertura de processo licitatório 

para a contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviço de firewall e 

antivírus, sendo que a instalação do serviço de Web Application está prevista para até o dia 

19.11.2021. Os membros do Comitê solicitaram informações sobre a existência de 

planejamento de medidas corretivas a serem executadas em eventual ocorrência de incidente.  

O Gerente de Tecnologia informou que a Companhia dispõe de um Plano de Continuidade de 

Negócios e um Plano de Continuidade de Serviços, cujos conteúdos dispõem que para qualquer 

evento que venha a ocorrer inesperadamente, já existem procedimentos estipulados. O Comitê 

solicitou apresentar no dia 01.12.2021: i) cronograma das etapas de treinamento e instalação 

do serviço de Web Application; ii) Plano de Continuidade de Serviços: resultado de simulação 

de ataque aos sistemas da ABGF; abrangendo etapas para retomada dos serviços e tempo de 

restauração dos principais sistemas.  

Encerramento às 9h00, ficando agendada a próxima reunião ordinária para 03 de novembro 

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.  


