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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 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA 

(COAUD) 

 

Data/hora/local: 10/01/2022, com início às 09h00, de forma virtual (Plataforma Microsoft Teams). 

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

Machado, Presidente; Estela Maris Vieira de Souza e Valdir Augusto de Assunção, Membros.   

Ordem do dia: 1. Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 156/2021/O – Relatório de Auditoria nº 007/2021 - 

Conformidade do Contrato de Prestação de Serviços Relativos ao Seguro de Crédito à Exportação 

– SCE; 2. Cronograma p/ Aprovação das Demonstrações Contábeis e Financeiras da ABGF 2021; 

3. BDO Entregas Pendentes; 4. Acompanhamento das Recomendações do COAUD; 5. Canais de 

Denúncias; 6. Criação de Caixas de e-mails p/ Conselheiros e membros do COAUD; 7. Política de 

Transparência da SEST/ME.  

I – PARA DELIBERAÇÃO:  

1) Relativamente ao item 1, a Gerente Executiva de Auditoria Interna apresentou o Relatório de 

Auditoria nº 007/2021/AUDIT/ABGF sobre a Conformidade do Contrato de Prestação de Serviços 

Relativos ao Seguro de Crédito à Exportação – SCE, em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria 

Interna, exercício 2021. O referido relatório contém o resultado dos procedimentos de auditoria 

aplicados sobre o contrato celebrado entre a ABGF e a SE/CAMEX, para a prestação de serviços 

relativos ao Seguro de Crédito à Exportação. Foram formuladas e respondidas satisfatoriamente as 

indagações dos Membros, que aprovaram o encaminhamento do Relatório de Auditoria nº 

007/2021/AUDIT/ABGF para apreciação pelo Conselho de Administração.  

2) Relativamente ao item 2, o Gerente de Contabilidade, apresentou  o cronograma de aprovação 

das Demonstrações Contábeis da ABGF do exercício social findo em 31.12.2021, já alinhado com o 

representante da BDO RCS Auditores Independentes. O Comitê solicitou que seja apresentada, em 

07.03.2022, uma prévia das referidas Demonstrações, com o resultado do exame de auditoria, pela 

Gerência de Contabilidade da ABGF e pela BDO Auditores Independentes.    

II – PAUTA PERMANENTE:  

3) Relativamente ao item 3, o representante da BDO RCS Auditores Independentes, Sr. Bruno, 

relatou para o Comitê de Auditoria acerca das pendências dos Termos Aditivos anteriores que: i) 

enviará os Relatórios, ainda pendentes de emissão final, devidamente assinados até o dia 

18.01.2022; ii) fornecerá um Follow Up acerca das entregas ainda pendentes para o Sr. Luiz 

Carlos, Gerente de Contabilidade da ABGF. O Comitê enfatizou fortemente a necessidade de que 

os relatórios pendentes sejam finalizados e emitidos na maior brevidade possível, tendo 
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mencionado que, conforme consta no item 1, da Ata da 89ª Reunião Ordinária do COAUD realizada 

em 03.11.2021, o sócio da BDO RCS Auditores Independentes, havia assumido o compromisso de  

entregar a totalidade dos relatórios pendentes  até 15 de dezembro de 2021, o que não foi 

cumprido.    

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

i) Ataques Cibernéticos: ficou ciente que a GETEC realizará apresentação do estágio atual das 

medidas implementadas contra os ataques cibernéticos na reunião do COAUD a ser realizada em 

fevereiro/2022; ii) Contratação de consultoria externa para avaliação independente quanto a 

implementação da LGPD e medidas tomadas contra os Ataques Cibernéticos: ficou ciente que a 

contratação dos serviços de consultoria para avaliação independente sobre a implementação da 

LGPD e das ações adotadas pela ABGF contra Ataques Cibernéticos será incluída na pauta da 

Reunião do COAUD tão logo concluído o processo de implementação, previsto inicialmente para 

maio/2022; iii) Contratação de auditor especialista para avaliação e follow-up dos pontos de 

melhoria nos controles internos  com foco em risco  residual na área de Tecnologia da Informação: 

a Gerente Executiva de Auditoria Interna informou que a CGU deve ser previamente consultada 

sobre a disponibilidade de cessão de servidor público para realizar o referido trabalho, por parte da 

auditoria interna,  na área de tecnologia da informação da ABGF. Registrou, ainda, que, caso não 

seja possível essa cessão de pessoal, a norma indica que a CGU poderá autorizar a contratação de 

consultoria para a prestação do serviço de auditoria na TI da ABGF. O COAUD solicitou o reporte 

sobre o andamento desse tema na primeira reunião ordinária de fevereiro/2022; iv) 

Software/plataforma de Gestão de Governança Corporativa: ficou ciente que a GETEC iniciará a 

elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, ciclo 2022-2026, e 

incluirá no planejamento orçamentário recursos necessários para contratação de serviços de 

software/plataforma de gestão de governança corporativa; v) Participação do COAUD na Reunião 

do COFIS: o Comitê tomou conhecimento das próximas reuniões ordinárias do Conselho Fiscal que 

ocorrerão em 25.01.22 e 22.02.22, e deliberou por participar na reunião de 25.01.22.; vi) Planilha de 

Atividades do COAUD, exercício 2021: o COAUD analisará a planilha de atividades do COAUD, 

exercício 2021, para assim elaborar seu Relatório de Atividades 2021. 

5)  Relativamente ao item 5, o  COAUD ficou ciente que, durante a segunda quinzena do mês 

de dezembro/2021, não houve ocorrência de denúncias registradas nos canais da Comissão de 

Ética e da Ouvidoria. Os membros do Comitê informaram que não receberam qualquer denúncia 

via caixa de correio eletrônico do Comitê de Auditoria (coaud@abgf.gov.br).  

III - PARA CIÊNCIA:  

5) Relativamente ao item 5, o COAUD ficou ciente que o Comitê de Tecnologia da Informação 

recomendou a criação de caixas de correio eletrônico no ZIMBRA para os membros do COAUD, a 

fim de cumprir com as medidas implementadas para a Segurança da Informação. O COAUD 

solicitou que o Gerente Executivo Administrativo verifique junto à GETEC a viabilidade dos 

membros do Comitê receberem aviso, em seus endereços de e-mail particulares, de mensagens 

recebidas nas caixas do correio eletrônico do COAUD no ZIMBRA 
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1) 6) Relativamente ao item 6, o COAUD tomou conhecimento, mediante relato do  Gerente 

Executivo de Governança, sobre os itens que constam na Portaria SEST/SEDDM nº 12.747 de 

26.10.2021, que estabelece a Política de Transparência da SEST. A medida é decorrente de 

cumprimento do item 9.2 do Acórdão nº 1.484/2021 – Plenário do Tribunal de Contas da União. O  

Gerente Executivo de Governança também informou ao Comitê que as informações fornecidas pela 

ABGF à SEST são de natureza Financeira, Pessoal e de Governança e são inseridas no Sistema 

SIEST, sempre revisadas por funcionário independente de sua inserção.  

Encerramento às 10h00, ficando agendada a próxima reunião ordinária para 24 de janeiro de 2022, 

às 9h00, 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 Machado Bicca 
    Presidente 

 

 

 

 Estela Maris Vieira de Souza                                                     Valdir Augusto de  Assunção 
             Membro                                                                                                   Membro 


