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EXTRATO DA ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  (COAUD) 

 

Data/hora/local: 20/06/2022, com início às 09h25, presencial. 

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

de Souza e Valdir Augusto de Assunção, membros. 

Ordem do dia: 1. Relato do Presidente da ABGF; 2. Nota Técnica DIAFI/GECON nº 064/2022/O; 3. 

Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 101/2022/O; 4. Canais de Denúncias; 5. Acompanhamento das 

Recomendações do COAUD; 6. Relatórios de Atividades AUDIT, abril e maio/2022; 7. Matriz de Risco; 

8. Atas de Outros Colegiados.  

Relativamente ao item 1, o Presidente da ABGF, Sr. Octávio Bromatti relatou para o Comitê sobre: a) 

o Contrato de Prestação de Serviços com a União, para Seguro de Crédito à Exportação; b) o FGIE, 

Fundo Garantidor de Infraestrutura: enviou para o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Ofício 

nº089/2022/ABGF que trata da aprovação de Estimativa Orçamentária do FGIE para o exercício de 2022, 

e ainda não obteve retorno; c) o FESR: a ABGF foi informada de que ocorreu reposição orçamentária 

para recompor o fundo. 

I – PARA DELIBERAÇÃO:  

Relativamente ao item 2, o Gerente de Contabilidade, Sr. Luiz Carlos relatou para o Comitê sobre a 

recomendação da Consultoria Carvalho Magalhães Advogados, sobre a necessidade de ajustar a 

presente Política, visando adequação e implementação da LGPD.  O Comitê examinou a proposta de 

revisão da Política de Destinação de Resultados e Distribuição de Dividendos, código:  

CONAD/POL/006/03/O, e recomendou seu encaminhamento para deliberação do Conselho de 

Administração. 

Relativamente ao item 3, a Gerente Executiva de Auditoria Interna, Sra. Mara Martins relatou para o 

Comitê que durante os meses de abril e maio/2022,  auxiliou a Gerência de Gestão de Riscos e 

Conformidade (GERIS), na implantação do mapa de Gestão de Riscos, em cumprimento ao Plano de 

Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2022,  que teve como propósito “aprimorar o Modelo da Gestão 

de Riscos da ABGF”, promoção da revisão dos modelos, artefatos e categoria de riscos da Companhia, 

bem como no auxílio da identificação de oportunidades de melhorias no processo de Gestão de Riscos, 

principalmente quanto ao aumento do entendimento das pessoas da Companhia sobre suas 

responsabilidades no gerenciamento de risco. Diante do exposto o Comitê examinou o Relatório de 

Auditoria nº 003/2022/AUDIT/ABGF de Consultoria em Gestão de Riscos, e recomendou seu 

encaminhamento para deliberação do Conselho de Administração. 

II –  PAUTA PERMANENTE: 

Relativamente ao item 4, a Gerente Executiva de Governança, a Sra. Inez Passos registrou que até o 

dia 20.06.2022, não houve ocorrência de denúncias registradas nos canais da Comissão de Ética e da 
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Ouvidoria. Os membros do Comitê informaram que não receberam qualquer denúncia via caixa de 

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

Relativamente ao item 5, O Comitê realizou o acompanhamento das suas recomendações.   

III-  PARA CIÊNCIA:  

Relativamente ao item 6, a Gerente Executiva de Auditoria Interna, Sra. Mara Martins relatou para o 

Comitê que durante os meses de abril e maio/2022 realizou as seguintes atividades: i) acompanhamento 

dos planos de ação das recomendações da AUDIT, conforme previsto no item 3.2. do PAINT exercício 

2022; ii)  auditoria de conformidade no pagamento da remuneração dos dirigentes durante o período de 

abril/2021 a março/2022, em cumprimento ao disposto na Ata da 8ª AGO ABGF, realizada em 

28.04.2021, e também previsto no item 4.1.2 do PAINT 2022; iii) consultoria em Gestão de Risco, de 

acordo com o item 4.1.1 do PAINT 2022; iv) participação no processo de seleção do Gerente Executivo 

de Auditoria Interna; v) atualização das orientações técnicas que norteiam as atividades e funcionamento 

da Auditoria Interna, desenvolvidas no âmbito da ABGF, inclusive com aderência à LGPD, no sentido de 

revisar o Manual de Auditoria Interna da ABGF. 

Relativamente ao item 7, o Gerente de Gestão de Riscos e Conformidade (GERIS), Sr. Jefferson Maia, 

realizou apresentação sobre o status de implementação da Matriz de Riscos, que já cumpriu em 100% 

as etapas 1 e 2, que se referem ao levantamento dos riscos com as áreas e compilação das informações. 

Quando foram identificados 75 riscos operacionais aos quais a Companhia está exposta, sendo 62 de 

baixo risco e 13 de médio risco. Para os riscos classificados como médio, esses deverão ter planos de 

ações para implementação dos mitigadores, bem como deverão aprimorar os controles existentes e os 

monitoramentos deverão ser contínuos para verificar se a situação do risco permanece estável. Com 

relação aos riscos classificados como baixo, os monitoramentos deverão ser contínuos para verificar se 

a situação do risco permanece estável. A avaliação da maturidade de gestão de riscos da ABGF 

mostrou-se em 2022 maduro e definido, pois alcançou o nível de 3,00 pontos, em analogia com o ano 

de 2018, o qual se apresentou Consciente ao nível de 2,13 pontos. A respeito da etapa 3 do Cronograma 

de Implementação da Matriz de Riscos, a GERIS já elaborou a norma de Gestão de Riscos, bem como 

realizou apresentação dos resultados da referida Matriz, restando executar: i) o monitoramento dos 

eventos de riscos dentro do 1º ciclo (6 meses); ii) o auxilío às áreas na elaborarão dos planos de ações 

dos eventos de riscos médios; iii) a avaliação mais profunda dos controles existentes para mitigar os 

eventos dos riscos; iv) a avaliação e calibração, se necessário, dos parâmetros de pontuação 

(probabilidade e impacto) dos eventos de riscos, em função dos controles identificados e avaliados; e v) 

a avaliação da necessidade de revisão da Política e Norma de Gestão de Riscos. 

Relativamente ao item 8, o Comitê tomou conhecimento dos assuntos constantes da ata da 105ª 

reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 26.04.2022. 

Encerramento: nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h45, ficando agendada a 

próxima reunião ordinária para 4 de julho de 2022, às 9h00. Para fins legais e de direito, na qualidade 

de Secretária da reunião eu, Inez Gonçalves Passos Ruediger  __________________________, lavrei 

a presente ata. 

 
            
 

          
      Estela Maris Vieira de Souza                                          Valdir Augusto de Assunção 
                      Membro                                                         Membro 
  


