
 

Parecer Técnico 
 

 
Assunto: Circular SUSEP nº 561/2017 / Circular SUSEP nº 521/2015 / Capítulo II da 
Circular SUSEP nº 517/2015 – Trabalhos de campo da Auditoria Interna relativos ao 
Ciclo de Revisão a cada 03 Anos da Estrutura de Gestão de Riscos (EGR) 
 
 
1. Exposição de Motivos 
 
A Circular SUSEP nº 517/2015, por força do que estabeleceu a Circular SUSEP nº 521/2015 e 
a Circular SUSEP nº 561/2017, passou a conter os seguintes dispositivos: 
 

Art. 91-A. Para estar apta a solicitar autorização para utilizar fatores reduzidos de 
risco no cálculo dos capitais de risco, a supervisionada precisará atender 
cumulativamente os seguintes critérios:  
 
II – obter um total de 75 (setenta e cinco) pontos ou mais nos itens constantes 
do anexo XII, considerando as definições e os critérios de pontuação nele 
estabelecidos. 
 
ANEXO XII 
 
Art. 3º - § 6.º A supervisionada deverá possuir mecanismos para 
validação das informações sobre a experiência profissional, 
treinamentos e certificações fornecidas pelo Gestor de Riscos e, caso 
opte pela faculdade prevista no § 5.º, pelos funcionários subordinados a 
ele, devendo a auditoria interna se pronunciar sobre a adequação de 
tais mecanismos nos relatórios enviados anualmente à Susep em 
atendimento ao disposto no artigo 91-C, inciso II.  
 
Art. 91-C. A supervisionada que tenha obtido autorização para utilizar os 
fatores reduzidos de risco deverá encaminhar à SUSEP anualmente, até dia 
30 de abril, a seguinte documentação: 
 
II – relatório de Auditoria Interna sobre os elementos da Estrutura de Gestão 
de Riscos auditados no exercício anterior, contendo as deficiências 
encontradas e as respectivas propostas de ação. 

 
Art. 108-A. As supervisionadas deverão implantar Estruturas de Gestão de 
Riscos de acordo com os requisitos mínimos estabelecidos neste Capítulo.  
 
§ 1.º A Estrutura de Gestão de Riscos deverá ser proporcional à exposição da 
supervisionada a riscos e compatível com a natureza, escala e complexidade 
de suas operações. 
 
Art. 108-M. As supervisionadas deverão implantar completamente suas 
Estruturas de Gestão de Riscos até 31 de dezembro de 2017.  
 
Art. 108-O. A Auditoria Interna da supervisionada deverá avaliar, no mínimo 
anualmente, o atendimento ao disposto neste Capítulo. 
 



 

§ 1.º É admitida a adoção de enfoque de rotação de ênfase, desde que o 
programa de auditoria garanta que toda área ou processo relevante para a 
Estrutura de Gestão de Risco seja auditado pelo menos uma vez a cada 3 (três) 
anos. 
 
Art. 108-P. A supervisionada deverá manter à disposição da Susep todas as 
políticas, procedimentos, manuais, relatórios, pareceres e demais 
documentações comprobatórias do atendimento ao disposto neste Capítulo, 
que deverão ser guardados por pelo menos 5 (cinco) anos após o fim de sua 
utilização/vigência. 

 
O referido regulamento, portanto, exige que a Auditoria Interna das seguradoras inclua no 
seu planejamento anual revisões do atendimento do que ele dispõe acerca da Estrutura de 
Gestão de Riscos (doravante apenas EGR). 
  
Por esses motivos, visando sugerir uma linha de ação padronizada ao mercado, e tendo sido 
o assunto aventado em reuniões da Comissão de Controles Internos, foi convocado o Grupo 
de Trabalho de Auditoria Interna para estudar o tema e emitir parecer técnico a respeito, o 
qual, uma vez concluído, foi submetido à deliberação do plenário da Comissão e aprovado 
nos termos abaixo. 
 
 
2. Planejamento do Ciclo de Revisão a cada 3 Anos 
 
Considerado o que está atribuído à Auditoria Interna, isto é, a avaliação anual do 
cumprimento do disposto no Capítulo II da Circular SUSEP nº 517/2015, a partir de 2018, 
quando então a EGR já deve estar implantada e em pleno funcionamento, a Auditoria Interna 
deve definir, planejar e formalizar quais trabalhos devem compor o Ciclo de Revisão a cada 
03 (três) anos, definindo cronograma específico, o qual, conforme determina a Circular, tem 
como objetivo fundamental cobrir a avaliação dos principais elementos, processos e riscos 
vinculados à Estrutura de Gestão de Riscos.  Adicionalmente, nessa fase de planejamento do 
Ciclo de Revisão, se entende importante considerar os trabalhos de auditoria interna 
realizados no transcurso de 2017 em relação a EGR.   
 
De se ressaltar que a distribuição dos trabalhos e periodicidades de realização devem 
considerar o tamanho e a estrutura de cada companhia e também ser equilibrada, constando 
minimamente trabalhos a cada ano no planejamento, evitando concentrar os esforços 
somente no último ano do Ciclo de Revisão.  
 
Desta forma, em face do disposto na Circular, pode-se considerar 9 elementos fundamentais 
relacionados à Estrutura de Gestão de Riscos, aos quais recomenda-se sua revisão, a saber: 
 

1) Governança; 

2) Riscos Obrigatórios e Adicionais; 

3) Provisões Técnicas; 

4) Investimentos; 

5) Gestão de Ativos e Passivos; 

6) Desenvolvimento e Precificação de Produtos; 



 

7) Plano de Continuidade de Negócios (PCN); 

8) Tecnologia da Informação; e 

9) Banco de Dados de Perdas Operacionais (BDPO). 
 

Assim, a continuação, comenta-se cada um dos elementos e recomenda-se o enfoque de 
atuação que poderia ser aplicado nos trabalhos de campo pela Auditoria Interna.  Entretanto, 
conforme previsto no § 3º do Artigo 108-A, caso a companhia tenha requerido dispensa total 
ou parcial em relação ao cumprimento das exigências sobre a Estrutura da Gestão de Riscos, 
o planejamento dos trabalhos e o Ciclo de Revisão deverão considerar essa circunstância. 
 
 
3. Elementos Objetos de Revisão 
 
3.1 Governança 
 
A revisão do elemento Governança sobre a Estrutura de Gestão de Riscos deve levar em 
conta os Órgãos Colegiados, Estrutura Organizativa, Diretorias e a própria figura do Gestor 
de Riscos estabelecidos na companhia, responsáveis em identificar, avaliar, aprovar, 
monitorar e tratar a exposição a riscos, conforme requisitos contidos nos Artigos 108-C e 
108-D da Circular SUSEP 517/2015. 
 
Além disso, a revisão deve considerar os aspectos formais estabelecidos e aprovados quanto 
a:  
 
(1) Apetite por Riscos, definição e formalização quanto aos aspectos qualitativos e 
quantitativos, o qual deve estar alinhado ao plano de negócios da companhia, conforme 
requisitos contidos no § 1º do Artigo 108-C e 108-J da Circular SUSEP 517/2015. 
 
(2) Política de Gestão de Riscos, a qual deve descrever formalmente a Estrutura de Gestão de 
Riscos e como se integra às operações e ao Sistema de Controles Internos, bem como definir 
as estratégias e diretrizes para a gestão dos riscos mais relevantes ou prioritários. Atentar-se 
aos aspectos mínimos associados aos principais processos, como, por exemplo, para as 
Operações de Seguros, que deve considerar subscrição de riscos e emissão de apólices, 
regulação e liquidação de sinistros, concessão de resgates e portabilidades e contratação de 
resseguros. As políticas que componham a Estrutura de Gestão de Riscos devem ser 
referenciadas na Política de Gestão de Riscos, conforme estabelece o Artigo 108-L da Circular 
SUSEP 517/2015. 
 
(3) Gestor de Riscos, os aspectos formais de sua nomeação e se detém suficiente autoridade 
e independência, bem como acesso irrestrito e tempestivo às informações necessárias para a 
realização de suas análises. Além de verificar o cumprimento das demais determinações da 
Circular ao Gestor de Riscos estabelecidos nos Artigos 108-E ao I. Nesse sentido, esses 
aspectos sobre o Gestor de Riscos deveriam ser revalidados numa próxima revisão, caso 
tenha havido alteração do referido gestor, visto que na primeira revisão (durante o período 
de implantação até 31.12.2017) já deveriam ter sido considerados. 
 
(4) Processos, Metodologias e Ferramentas, definição de processos, metodologias e 
ferramentas que compõem a Estrutura de Gestão de Riscos, de forma a constatar a existência 
desses componentes. Entretanto, nos trabalhos específicos de autoria interna sobre os 
demais elementos vinculados ao Ciclo de Revisão, devem ser abordados de forma mais 
ampla e detalhada a avaliação dos processos, metodologias e ferramentas. Exemplo: quando 



 

da avaliação do Risco de Subscrição esta deve considerar o processo estabelecido, a 
metodologia de cálculo aplicada, o cumprimento da política estabelecida, as ferramentas 
utilizadas, entre outros.  
 
(5) Processos de Validação por Áreas Independentes, o Artigo 108-D da Circular dispõe que a 
Estrutura de Gestão de Riscos deverá prever validação de processos, metodologias e 
ferramentas por pessoa, setor ou entidade competente que não tenha participado 
ativamente da sua definição ou elaboração e não seja diretamente envolvida em sua 
execução.  
 
É importante destacar que esta validação não é periódica (como, por exemplo, uma 
auditoria), mas sim pontual, por ocasião da adoção do processo, metodologia ou ferramenta. 
Adicionalmente, se for o caso, do Gestor de Riscos desempenhar o papel de validador, não é 
adequado que ele tenha participado da definição dos itens a serem validados. Desta forma, 
este processo de validação não deve entrar no escopo de rotação da Auditoria Interna sendo 
aplicável, apenas, a verificação do cumprimento dos requisitos acima descritos. 
 
(6) Dos Critérios que Permitem a Utilização de Fatores Reduzidos de Risco no Cálculo dos 
Capitais de Risco, conforme previsto e cumprindo-se o estabelecido nos Artigos 91-A e 91-B 
da Seção III, no Capítulo IV, Título I da Circular SUSEP 517/2015, aquela companhia que 
obtiver autorização para utilizar fatores reduzidos de risco, a partir da obtenção de um total 
de 75 pontos ou mais nos itens constantes do Anexo XII – Critério de Pontuação para Fins de 
Utilização dos Fatores Reduzidos, respeitando-se as definições e critérios de pontuação 
estabelecidos, a Auditoria Interna deve verificar se a companhia optou por calcular a 
pontuação relativa aos incisos III a VI do caput do citado Anexo, por meio da média 
aritmética das pontuações totais obtidas pelo Gestor de Riscos e pelos funcionários 
subordinados a ele nos referidos dispositivos, conforme estabelece o § 5º do Artigo 3º do 
referido Anexo XII.  
 
Neste caso, a Auditoria Interna deverá se pronunciar por meio dos relatórios a serem 
enviados anualmente à SUSEP, em atendimento ao disposto no Artigo 91-C da citada norma, 
sobre os mecanismos para validação das informações sobre experiência profissional, 
treinamentos e certificações fornecidas pelo Gestor de Riscos e pelos funcionários 
subordinados a ele. Adicionalmente, a Auditoria Interna poderia avaliar os demais aspectos 
estabelecidos no Anexo XII, considerando-o no Ciclo de Revisão, visto tratar-se de elemento 
importante dentro da EGR, o que também seria fator mitigatório no processo de avaliação e 
revisão. 
 
 
3.2 Riscos Obrigatórios e Adicionais 
 
A revisão do elemento Riscos Obrigatórios e Adicionais considera as obrigações 
estabelecidas no Artigo 108-D da Circular; assim a recomendação é que se façam 
minimamente trabalhos específicos de auditoria interna com o objetivo de revisar as políticas 
e normas vinculados a: 
 

 Riscos de Subscrição; 

 Risco de Mercado; 

 Riscos de Crédito; 

 Risco Operacional; e 



 

 Riscos Adicionais, como por exemplo: risco de imagem / reputacional. Entretanto, 
estes dependerão de cada companhia e da importância desses riscos no contexto de 
cada uma.  

 
 
3.3 Provisões Técnicas 
 
A revisão do elemento Provisões Técnicas considera as obrigações estabelecidas no Artigo 
108-L da Circular; assim, a recomendação é que se façam minimamente trabalhos específicos 
de auditoria interna com o objetivo de revisar a conformidade para com as normas previstas 
na regulamentação vigente sobre o tema e nas políticas internas da companhia, cuidando-se 
de verificar se estas estão a permitir a aderência as regras internas e externas vigentes. 
 
 
3.4 Investimentos 
 
A revisão do elemento Investimentos considera as obrigações estabelecidas no Artigo 108-L 
da Circular; assim, a recomendação é que se faça trabalho específico de auditoria interna 
com o objetivo de verificar a formalização da Política de Investimentos e o seu cumprimento, 
bem como avaliar o processo e os controles estabelecidos.  
  
 
3.5 Gestão de Ativos e Passivos 
 
A revisão do elemento Gestão de Ativos e Passivos considera as obrigações estabelecidas no 
Artigo 108-L da Circular, assim a recomendação é que se façam minimamente trabalhos 
específicos de auditoria interna com o objetivo de revisar se o que estabelece as regras 
internas e externas vigentes, sobre o tema, estão sendo cumpridas.  
 
 
3.6 Desenvolvimento e Precificação de Produtos 
 
A revisão do elemento Desenvolvimento e Precificação de Produtos considera as obrigações 
estabelecidas no Artigo 108-L da Circular; assim, a recomendação é que se façam 
minimamente trabalhos específicos de auditoria interna com o objetivo de revisar se o que 
estabelece as regras internas e externas vigentes, sobre o tema, estão sendo cumpridas e os 
controles relacionados à metodologia vinculados ao Desenvolvimento e Precificação de 
Produtos.  
  
 
3.7 Plano de Continuidade de Negócios (PCN) 
 
A revisão do elemento Plano de Continuidade de Negócios (doravante PCN) considera as 
obrigações estabelecidas no Artigo 108-D da Circular, o qual prevê os aspectos mínimos que 
devem ser observados no referido trabalho de auditoria, a saber: 
 
I – papéis e responsabilidades específicos em relação à continuidade dos negócios; 
II – nível mínimo de operação e prazo máximo de retorno ao funcionamento normal; 
III – procedimentos de comunicação com interessados internos e externos; e 
IV – testes periódicos. 
 



 

Assim, a recomendação é que se faça trabalho específico de auditoria interna com o objetivo 
de verificar se o que estabelece as regras internas e externas vigentes, sobre o tema, estão 
sendo cumpridas.  
 
 
3.8 Tecnologia da Informação 
 
A revisão do elemento Tecnologia da Informação considera as obrigações estabelecidas no 
Artigo 108-L da Circular, para o qual se pressupõe, por parte da Auditoria Interna, o 
entendimento da estrutura de TI implementada, a sua complexidade e realidade, assim como 
o seu alinhamento às atividades de negócio da companhia, de maneira que podem ser 
realizados distintos trabalhos com diferentes óticas neste elemento, visando cobrir os 
principais riscos tecnológicos associados à Estrutura de Gestão de Riscos. Assim, cabe uma 
análise específica sobre esse elemento com o objetivo de definir os trabalhos de Auditoria 
Interna voltados à TI a serem realizados no Ciclo de Revisão a 3 anos, bem como 
balanceando-os de acordo com o tamanho e a estrutura de cada companhia. 
 
 
3.9 Banco de Dados de Perdas Operacionais (BDPO) 
 
A revisão do elemento Banco de Dados de Perdas Operacionais se entende como sendo o 
processo vinculado também à Estrutura de Gestão de Riscos. Além disso, o Artigo 78 da 
Circular SUSEP 517/2015, determina que, anualmente, seja revisado o BDPO pela Auditoria 
Interna, motivo pelo qual recomenda-se que esse trabalho seja considerado no 
planejamento anual de cada Área de Auditoria Interna.  
 
 
4. Do Relatório da Auditoria Interna 
 
Aplicados os exames recomendados no tópico anterior e visando cumprir o que registra o 
Artigo 108-O, a Auditoria Interna deve formalizar os trabalhos e os resultados de cada 
auditoria realizada, por meio de relatórios, bem como deixar à disposição do Órgão 
Supervisor os citados documentos, além dos papéis de trabalho, planos de ação, 
acompanhamentos e/ou quaisquer outros documentos associados às revisões efetuadas pelo 
prazo de 5 anos. 
 
Entretanto, conforme previsto e cumprindo-se o estabelecido nos Artigos 91-A e 91-B da 
Seção III, no Capítulo IV, Título I da Circular SUSEP 517/2015, a companhia que obtiver 
autorização para utilizar fatores reduzidos de risco no Cálculo dos Capitais de Risco, deverá 
enviar à SUSEP anualmente, até o dia 30 de abril, os relatórios de Auditoria Interna sobre os 
elementos da Estrutura de Gestão de Riscos auditados no exercício anterior, contendo as 
deficiências encontradas e as respectivas propostas de ação, conforme estabelece o inciso II 
do Artigo 91-C da citada norma. 

 
 

5. Conclusões 
 
Há de se considerar que os elementos indicados como foco de revisão, bem como seus 
componentes, não podem ser considerados como fatores limitantes, ou seja, a Auditoria 
Interna tem a prerrogativa de ampliar, quão seja necessário, os espectros de revisão que 
considere oportuno, a bem da mitigação de riscos de cada companhia, considerando suas 
exposições, ramos de atuação e atividades. 
 



 

Sendo assim, de maneira a deixar constância sobre o Ciclo de Revisão a cada 03 (três) anos 
dos elementos e componentes pela Auditoria Interna vinculados à Estrutura de Gestão de 
Riscos, é conveniente e oportuno formalizá-lo por meio de cronograma específico 
detalhando os planos de auditoria anuais ou de metodologia que estabeleça os critérios de 
rotação, de forma a garantir que os processos relevantes sejam auditados dentro do Ciclo. 
 
 
6. Considerações Finais 
 
Em sua elaboração, este parecer técnico recebeu contribuição dos membros do Grupo de 
Trabalho permanente de Auditoria Interna da Comissão de Controles Internos da CNseg. 
 


