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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 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) 

 

Data/hora/local: 10/12/2021, com início às 09h00.  

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

Vieira de Souza e Valdir Augusto de Assunção, Membros. Convidados: Octávio Luiz Bromatti, 

Presidente da ABGF; e, Helena Mulim Venceslau, Diretora de Garantias da ABGF.  

Ordem do dia: 1. Relatório de Atividades – Auditoria Interna – Novembro/2021; 2. Nota Técnica 

AUDIT/ABGF nº 151/2021/O; 3. BDO Entregas Pendentes; 4. Acompanhamento das 

Recomendações do COAUD; 5. Canais de Denúncias; 6. Verificação de Políticas e 

Procedimentos; 7. Ataques Cibernéticos; 8. LGPD; 9. Conversa com a Diretoria Executiva..  

I – PARA DELIBERAÇÃO:  

1) Relativamente ao item 1, a Gerente Executiva de Auditoria Interna relatou para o Comitê que 

durante o mês de novembro/2021 desenvolveu os seguintes trabalhos: i) levantamento de 

informações para elaboração do relatório de conformidade das políticas gerais e específicas 

estabelecidas para a ABGF quanto ao seu alinhamento às regulamentações externa e interna; ii) 

análise das recomendações expedidas pela AUDIT; iii) planejamento da auditoria para o exercício 

de 2022; iv) levantamento de informações para o planejamento de trabalhos da CGU.  

2) Relativamente ao item 2, o Comitê apreciou o relatório de Auditoria nº 006/2021/AUDIT/ABGF, 

referente ao acompanhamento da conformidade das políticas gerais e específicas estabelecidas 

para a ABGF quanto ao seu alinhamento às regulamentações externa e interna, onde a Auditoria 

Interna apontou a necessidade de se revisar e/ou atualizar à luz de mudanças em 

regulamentações externa e/ou pelo fato de as normas que possuírem periodicidade de revisão já 

estabelecida, a saber: i) Política de Transações com Partes Relacionadas; ii) Política de Gestão 

de Caixa e Investimentos; iii) Política de Gestão de Riscos e Controles Internos; iv) A Política de 

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro Financiamento ao Terrorismo e à Corrupção; v) 

Política de Ativos Imobilizados; Pág. 2 de 4 da Ata da 92ª Reunião Ordinária do Comitê de 

Auditoria, realizada em 10.12.2021. vi) Política de Prevenção de Conflito de Interesses. 

Adicionalmente, verificou-se a necessidade de cancelamento de Política de Subscrição, bem 

como a elaboração de Políticas de Indicação e de Pessoal. Para tanto, emitirá recomendação 

para que a GERIS apresente Plano de Ação com o cronograma de revisão. 

 II – PAUTA PERMANENTE:  
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3) Relativamente ao item 3, o Gerente Executivo Administrativo e Financeiro relatou que continua 

realizando entendimentos com a BDO para solucionar as pendências dos entregáveis constantes 

dos Termos Aditivos anteriores, e assinalou que até o momento, os relatórios faltantes ainda não 

foram entregues. Informou que enviará Ofício à BDO sobre as entregas faltantes para que aquela 

Auditoria informe as datas de entregas, bem como manterá os membros do Comitê de Auditoria 

informado sobre o andamento do assunto.  

4) Relativamente ao item 4, o Comitê realizou o acompanhamento das seguintes recomendações 

e ficou ciente de que: i) Convite para o Conselho Fiscal participar de reunião do COAUD: o 

Presidente do Conselho Fiscal, sugeriu que os membros do COAUD informem a data de 

participação em reunião ordinária daquele Conselho. Os membros do Comitê de Auditoria ficaram 

de retornar para confirmar a data a fim de que seja incluída na pauta ordinária do Conselho Fiscal; 

ii) Demonstrações Contábeis - 2021: o Gerente de Contabilidade deverá apresentar na primeira 

reunião do COAUD, a ser realizada em janeiro/2022, cronograma estabelecido em conjunto com a 

BDO Auditores Independentes e demais áreas da ABGF, contemplando a elaboração e trâmite 

pelas instâncias decisórias competentes da Governança da ABGF, relativo às Demonstrações 

Contábeis do exercício a findar em 31 de dezembro de 2021.  

5) Relativamente ao item 5, o Gerente Executivo de Governança registrou que, durante a segunda 

quinzena do mês de dezembro/2021, não houve ocorrência de denúncias registradas nos canais 

do Comitê de Auditoria, da Comissão de Ética e da Ouvidoria.  

III - PARA CIÊNCIA:  

6) Relativamente ao item 6, a Gerente Executiva de Auditoria Interna apresentou os seguintes 

trabalhos realizados: a) quanto à remuneração da administração: registrou que foi emitido o 

Relatório de Auditoria nº 001/2021 de conformidade da remuneração dos dirigentes, relativo ao 

período de abril/2020 a março/2021; b) referente a utilização de ativos da Companhia: não 

realizou trabalho específico, mas no Relatório de Auditoria nº 006/2021, por meio das políticas da 

Companhia, identificou-se que a ABGF possui normativos que norteiam a utilização dos ativos, 

tais como, Políticas de Caixa e Investimentos, Política Contábil da Mensuração Contabilização, 

Política Contábil Imobilizado, Política Contábil de Mensuração e Contabilização e de 

Investimentos em Cotas de Fundos Garantidores, as quais estão sendo revisitadas para 

atualização; c) concernente aos gastos incorridos, discorreu que foi emitido o Relatório de 

Auditoria nº 004/2021, que resultou na conclusão de regularidade dos processos de compras e 

contratações de bens e serviços, bem como na recomendação da revisão dos normativos internos 

referentes a licitações e contratos administrativos e fiscalização e gestão de contratos 

administrativos; d) quanto as partes relacionadas, esse tema foi tratado no relatório relativo a 

compras e contratações, o qual identificou que o normativo DIAFI/GELOG/NOR/003/02/O, que 

trata de Licitações e Contratos, e a norma DIAFI/SUAFI/NOR/002/01/O referente a Fiscalização e 

Gestão de Contratos não incluem orientações e procedimentos para cumprimento à 
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CONAD/POL/009/01/O – Política de Transações com Partes Relacionadas. Diante dessa 

constatação, recomendou a revisão dos normativos para o exercício de 2022.  

7) Relativamente ao item 7, o Gerente de Tecnologia relatou sobre o estágio atual dos 

investimentos previstos no PDTIC 2021, voltados para otimizar a camada de segurança da 

infraestrutura e dados da ABGF, destacando que no 19.11.2021 ocorreu a instalação do serviço 

de firewall e antivírus, com o serviço de Web Application. O COAUD permanece acompanhando 

as implementações que tratam da mitigação de riscos contra ataques cibernéticos e recomendou 

que seja efetuado novo reporte na primeira reunião do Comitê agendada para o mês de 

fevereiro/2022.  

8) Relativamente ao item 8,  a Gerente Administrativa e Financeira relatou para o Comitê sobre a 

contratação de empresa para a prestação de serviços de consultoria especializada no 

levantamento e mapeamento de processos e sistemas que tratam dados pessoais com vistas a 

elaboração de plano de adequação da ABGF à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, 

abrangendo inclusive o acompanhamento do cronograma execução das atividades a serem 

inseridas em plano de ação. O Comitê solicitou receber cópia do Cronograma de Atividades de 

implantação da LGPD.  

9) Relativamente ao item 9, o Presidente da ABGF e a Diretora de Garantias discorreram sobre o 

atual estágio do processo de desestatização da ABGF, bem como sobre as características, 

aspectos regulamentares e desafios de cada uma da linhas de negócios conduzidas pela 

Companhia, a saber: Seguro de Crédito à Exportação no amparo do Fundo Garantidor de 

Exportação; administração do Fundo Garantidor de Infraestrutura – FGIE; e administração do 

Fundo de Estabilidade do Seguro Rural, bem como as perspectivas sobre a condução das 

atividades da ABGF ao longo de 2022. Os membros do Comitê de Auditoria agradeceram a 

presença dos convidados e acordaram para que os membros da Diretoria Executiva participem de 

reunião do Comitê a cada trimestre com vistas ao compartilhamento de informações e eventual 

alinhamento de trabalhos.  

Encerramento às 10h45, ficando agendada a próxima reunião ordinária para 10 de janeiro de 

2022, 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. 


