Assunto: 1
1º PARECER TÉCNICO
O FASE 1 - Circular SU
USEP nº 52
21/2015 / C
Capítulo II do Título II
da Circular SUSEP nºº 517/2015 – Trabalho
os de camp
po da Audittoria Intern
na relativos à primeirra
ão de Risco
os EGR)
avaliação da Estruturra de Gestã
Rio de
e Janeiro, 222 de dezem
mbro de 2016
1. Exposição de Motiivos
A Circular S
SUSEP nº 517/2015, po
or força do que estabe
eleceu a Circ
cular SUSEPP nº 521/2015, passou a
conter os sseguintes dispositivos:

Art.
t. 108-M. Ass supervisio
onadas deveerão implan
ntar complettamente sua
uas Estrutura
as de Gestãão
de Riscos até 31
3 de dezem
mbro de 20017.
§ 1..º A superviisionada de
everá definirr um cronog
grama estab
belecendo, a seu critérrio, as etapaas
de implantação
ão, sendo exxigido apena
nas que a no
omeação do
o Gestor dee Riscos ocor
orra até 31 de
d
2
dezzembro de 2016.
(...)

Art.
t. 108-O. A Auditoria In
nterna da ssupervisionaada deverá avaliar, noo mínimo an
nualmente, o
ateendimento ao
a disposto neste Capít
ítulo.
§ 22.º Durante o prazo de
d implantaç
ação da Estr
trutura de Gestão
G
de R
Riscos os pareceres
p
d
da
Aud
ditoria Inteerna deverão
ão também fazer mençção específfica à obserrvância do cronogram
ma
esta
tabelecido.
(...)

Art.
t. 108-P. A supervisio
onada deveerá manter à disposiçção da Sussep todas as políticaas,
pro
ocedimentos
os, manuais, relatórios, pareceres e demais documentaçõ
d
ções compro
robatórias do
d
ateendimento ao
a disposto
o neste Cap
apítulo, que
e deverão ser
s guardaddos por pe
elo menos 5
(cin
nco) anos ap
pós o fim de sua utilizaação/vigênccia.

O referido
o regulamen
nto, portanto, exige q
que a Audittoria Intern
na das segu
uradoras in
nclua no se
eu
planejamento anual revisões
r
do atendimen
nto do que ele dispõe acerca da Estrutura de Gestão de
d
oravante apenas EGR). Para a pri meira auditoria, espec
cificamente,, a ser feita dentro do
Riscos (do
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prazo de iimplantação
o, ou seja, em 2017, o foco da Auditoria
A
In
nterna devee ser a obsservância do
cronogram
ma de imp
plantação estabelecido
e
o e os aspectos que
e, até 31//12/2016, devem
d
esta
ar
implantado
os.
Por esses motivos, visando
v
sug
gerir uma li nha de açã
ão padronizzada ao meercado, e tendo sido o
assunto avventado em
m reuniões da
d Comissão
o de Controles Interno
os da CNseeg, foi convocado o se
eu
Grupo de Trabalho de
e Auditoria Interna pa ra estudar o tema e emitir parec er técnico a respeito, o
uído, foi submetido à deliberação do plená
ário da Com
missão e ap
provado no
os
qual, uma vez conclu
termos abaaixo.

2. Pontos chave a co
onsiderar
Considerad
do o que esstá atribuído à Auditorria Interna, isto é, a av
valiação anu
ual do cumprimento do
disposto n
no Capítulo II do Título
o II da Circcular SUSEP
P nº 517/2015, é de see destacar os
o seguinte
es
pontos chaave extraído
os do referid
do regulam ento:

Primeiro trrabalho de campo
c
No tocante
e ao primeiro trabalho
o de campo
o, e dado que
q ele dev
ve ser realizzado em 20
017, ou seja
a,
ainda em meio à fase
e de desen
nvolvimento
o e implantação da EG
GR, as avaliaações deve
em ter como
qualidade e o andame
ento do cro
onograma de
d implantação estabe lecido pela companhia
a,
escopo a q
bem assim
m o único asspecto que deve estarr implantado até 31/12
2/2016, a n
nomeação do
d Gestor de
d
Riscos, obsservadas as particularid
dades relativvas a essa função
f
estab
belecidas naa Seção II do
d Capítulo II
do Título II do regulam
mento, tais como quallificação e experiência,
e
formas de nomeação,, atribuições,
prerrogativvas e restriçções.
Considerad
das suas peculiaridade
es, que o diferem do
os trabalhos anuais su
ubsequente
es, apenas o
primeiro trrabalho de campo
c
é focco deste paarecer técnicco.

Trabalhos d
de campo subsequent
s
es
Posto que
e serão rea
alizados anualmente a partir de 2018, qua
ando então
o a EGR já
á deve esta
ar
implantadaa e em ple
eno funcion
namento, o
os trabalho
os de camp
po para afeerir a sua qualidade e
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desempenho, à luz do
d regulam
mento em questão, diferem
d
em escopo e natureza do primeirro
trabalho de
e campo.
Considerad
da essa circcunstância, o Grupo dee Trabalho de Auditoriia Interna, n
no momentto oportuno
o,
cuidará de
e emitir um
m novo pare
ecer técnico
gerir uma linha de açãão padronizzada para o
o para sug
mercado n
no tocante a avaliação da
d EGR, pel a Auditoria Interna, a partir
p
de 20 18.

Cronogram
ma de impla
antação
O regulam
mento não estabelece os passos e seus prrazos para a elaboraçção do cron
nograma de
d
implantaçãão da EGR, valendo dizzer que essse detalham
mento ficou a critério d
de cada com
mpanhia. No
entanto, e em linhass gerais, esstá preconi zado que o Gestor de
d Riscos d
deve ser nomeado atté
31/12/2016
6 e que a im
mplantação completa d
da EGR deve
e estar conc
cluída até 3 1/12/2017.

Gestor de Riscos
Além do que já se me
encionou co
om relação ao prazo pa
ara sua nom
meação, o reegulamento
o estabelece
e,
no tocante
e ao Gestor de Riscos, que:
q
 ele devve ter suficiente qualifficação e exxperiência para
p
superv
visionar o p
processo de gestão de
d
riscos;
 Ele pode ser nomeado em nível corporatiivo;
 Sua con
ntratação pode
p
se darr de forma terceirizada desde qu
ue aprovadaa pela Suse
ep mediantte
compro
ovação form
mal de que a nomeação
o de profissional interno representta impacto relevante na
n
estruturra organizacional e na
as despesass com pesssoal e desd
de que o d
diretor resp
ponsável po
or
controle
es internos se incumb
ba, com relaação à Suse
ep, de transmitir e recceber as co
omunicaçõe
es
relacion
nadas à ativvidade de gestão de riscos, e desde
d
que as responssabilidades inerentes à
compan
nhia não se transfiram ao
a terceiro contratado;
 Suas atribuições mínimas
m
são
o o monitorramento do
o perfil de risco
r
e de sseu alinham
mento com o
apetite de risco, a avaliaçã
ão da sufficiência e adequação
o dos pro
ocessos, metodologias,
ferrame
entas e reccursos que
e compõem
m a EGR, a participa
ação em aanálises de
e mudança
as
significaativas que possam
p
alte
erar o perfil de risco e a própria EGR,
E
a pond
deração sob
bre a métricca
de avaliação de desempenho
o quando n
não houverr órgão inte
erno com eesse fim co
onstituído, o
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acompaanhamento da implanta
ação de meedidas de co
orreção e ap
primoramen
nto da EGR,, a prestação
de conttas ao Conselho de Administraçã
A
ão e/ou à Diretoria dos
d resultad
dos de suas análises, a
propositura de açõ
ões de consscientização
o do público
o interno co
om relação a riscos e a orientação
quanto a estratégia
as e alternativas para a gestão de riscos;
o
 A ele de
evem ser ga
arantidos re
ecursos hum
manos, físicos e tecnoló
ógicos suficcientes ao desempenh
d
de suass atribuiçõe
es, status que
q
lhe gaaranta auto
oridade e independên
ncia, acesso
o irrestrito e
tempesttivos às in
nformações necessáriaas às suas análises, prerrogativa
p
a de reunir-se com o
Conselh
ho de Admin
nistração se
em a presen
nça de mem
mbros da Dirretoria.
 Ele não deverá ser responsáve
el primário p
por decisõe
es que o lev
vem a assum
mir riscos, e não poderrá
ser resp
ponsável pela função de
e Auditoria Interna.
 A superrvisionada deverá
d
implementar, aainda, contrroles para mitigar
m
con flitos de interesse caso
esteja su
ubordinado
o a área ou pessoa quee assuma risscos.

endações para
p
a Audittoria Intern
na
3. Recome

3.1. Forma
alização da
a atuação da Auditoriaa Interna
Nos contrratos eventtualmente celebrados
c
pelas seguradoras com
c
terceirros, pessoa
as físicas ou
o
jurídicas, p
para o desempenho da
a função dee gestor de riscos ou para
p
a execu
ução de pro
ocedimento
os
operacionaais relativoss à gestão de riscos, reccomenda-se
e incluir dispositivos paara: (i) mencionar que a
contratante
e, por força
a dos citado
os regulameentos, está obrigada a,, mediante trabalhos de
d campo de
d
sua Audito
oria Interna, avaliar a qualidade e conformida
ade dos serv
viços prestaados pelo contratado;
c
e
(ii) obrigar o contra
atado a da
ar acesso à Auditoria Interna da contrattante a de
ependências,
os e informações necessários à exxecução da referida ava
aliação.
documento

3.2. Planejjamento
Haja vista que o reg
gulamento não estabeelece prazo mínimo pa
ara a realizzação dos trabalhos
t
d
de
mas apenas indica que ele deve seer anual, reccomenda-se
e planejar a execução do primeirro
campo, m
trabalho de campo no curso do primeeiro trimesttre de 2017, haja vi sta que, em
e
havendo
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recomend
dações relevvantes, haja tempo háb
bil para sere
em adotada
as até o prazzo final de implantação
da EGR (31/12/2017)..
Recomend
da-se, ainda
a, documentar todo o processo de
d planejam
mento e maantê-lo à disposição da
d
o Comitê de
e Auditoria, se for o casso.
Susep e do

3.3. Prepa
aração do trrabalho de campo
Uma vez que o regulamento menciona,
m
eexpressame
ente, para o primeiro trabalho de
d campo, a
o da Auditoria Interna de
d emitir p arecer sobrre a observâ
ância do cro
onograma estabelecido
obrigação
pela comp
panhia, reco
omenda-se, na preparaação dos tra
abalhos de campo:
c
a) Obter e estudar o regulamen
nto no que diz respeitto aos ponttos relativo
os à obrigattoriedade da
d
elaboração
o de cron
nograma, visando,
v
es pecificamen
nte, a imp
plantação ccompleta da
d EGR atté
31/12/201
17 e a nome
eação do Ge
estor de Risscos até 31//12/2016;
b) Obter e estudar os registro
os e/ou infformações relacionada
as à elabo
oração do cronograma
c
a,
principalm
mente aque
eles relativo
os às quesstões de planejamento, organizaação, desen
nvolvimento
o,
controle e entrega de
e cada uma das providêências cronogramadas;
c) Obter e analisar o organorama
o
a da compaanhia, visando, em especial, identiificar o posicionamentto
do Gestor de Riscos na
n estrutura organizacio
onal;
d) Se a opçção da com
mpanhia tive
er sido pela terceirizaçã
ão da funçã
ão de Gesto
or de Riscoss, acumulad
da
ou não co
om a execuçção das atividades dee gestão de
e riscos, obtter e analissar o a form
malização da
d
aprovação da Susep e o contrato
o de prestaçção de serviços com esse fim celeb
brado;
e) Relacion
nar as pesso
oas chave envolvidas n
no projeto de
d implantaç
ção da EGR
R e respectiv
vas unidade
es
organizacio
onais;
f) definir u
uma data de
e corte para
a os examess a serem exxecutados nos
n trabalho
os de campo
o.
3.4. Levan
ntamento e registro dos procedim
mentos e controles
c
Dado o qu
ue reza o re
egulamento,, recomend a-se:
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a) Agend
dar entrevisstas com ass pessoas cchave enca
arregadas da
d elaboraçção do cron
nograma do
projeto
o de implantação da
a EGR, as encarregadas pelo desenvolvim
mento de cada passo
cronog
gramado e as responsá
áveis pelo c ontrole de qualidade dos
d entregááveis e de prazos;
b) Identifficar os passsos do cron
nograma do
o projeto da
ados como concluídos e os que, até
a a data de
d
corte d
da auditoria
a, pendiam de serem co
oncluídos; e
c) Validar as inform
mações obttidas com as pessoas chave en
ntrevistadass e ajustarr o que fo
or
necesssário.

3.5. Verificcação da Conformidade
Pela mesm
ma razão contida no sub tópico
o anterior, para efeito
os das verifficações esspecíficas de
d
conformidaade, recomenda-se, co
om base nass evidênciass obtidas e nas informaações coletadas com as
a
pessoas ch
have:

No tocante
e ao cronog
grama
a) verificarr se no pla
anejamento do projeto
o ficou form
malmente estabelecido
e
o o melhor caminho a
adotar, se foram iden
ntificadas fo
ortalezas, op
portunidade
es, fraqueza
as e ameaçaas, se foram
m orçados os
o
tempos, cu
ustos e quantidade de horas neceessárias, se foram conssiderados eeventuais “a
acidentes de
d
percurso” e se foi obtida a pertinente aprovaação superior antes do
o seu efetivo
o início;
b) atestar se a orga
anização do projeto inclui a no
omeação de
d seu lídeer, a identificação do
os
interlocuto
ores de cad
da passo, a definição de datas limite, a ordenação d
dos recurso
os humanos,
financeiross, físicos e te
ecnológicoss necessário
os e a definiição das fun
nções de ca da envolvid
do;
c) identificar o desenvvolvimento do projeto
o no tocantte aos passo
os do crono
ograma já cumpridos e
verificar sse neles foram
f
feito
os os levaantamentoss necessáriios com o
os interloccutores qu
ue
correspond
dem, se forram elabora
ados fluxog
gramas ou outros meios de regisstro, se fora
am descrita
as
rotinas e procedimentos e se fluxogram as ou descrições de rotinas e procedime
entos foram
m
devidamen
nte validado
os; e
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d) testar a consistênccia dos con
ntroles do p
projeto med
diante o ex
xame dos reegistros rellacionados à
comparaçãão do plan
nejado versus o execu
utado, da aferição da
a qualidadee dos entre
egáveis, da
as
medidas de correção de eventuais atrasos o
ou desvios de
d qualidade
e.

No tocante
e à nomeação do Gesto
or de Riscoss
a) atestar sse a nomea
ação se deu
u no prazo regulamenttar, ou seja, até 31/12//2016 e verrificar se su
ua
formalizaçãão está ade
equada;
b) verificarr se o profissional nome
eado preen
nche os requ
uisitos de qualificação e experiênccia exigidos;;
c) examinar se seu posicionam
mento na estrutura organizacio
o
nal da co mpanhia, ou
o no níve
el
o, atende ao
os requisito
os de indepeendência, issenção e autoridade;
corporativo
d) caso te
enha sido definida
d
sua subordin
nação a um
m gestor que assumee riscos, verificar se há
h
procedime
entos e conttroles que im
mpeçam co
onflitos de in
nteresse;
e) se for profissiona
al terceirizado, examin
nar se fora
am cumprid
dos os req uerimentoss relativos à
da aprovaçã
ão da Susep
p, se foi cellebrado con
ntrato de prrestação dee serviços, se o contratto
obtenção d
prevê os trrabalhos de auditoria in
nterna e se nele foram inseridos os
o níveis de serviços ne
ecessários ao
bom e ade
equado dese
empenho das funções;;
f) atestar sse, na descrrição de fun
nções (e no contrato, se
s profission
nal terceirizzado) foram detalhados,
pelo meno
os, os aspecttos relativoss às atribuiçções mínimas previstass no regulam
mento;
g)

se a política já elaborrada lhe g
garante os recursos, status, accessos e prerrogativa
p
as

das pelo reg
gulamento e se essas ccondições lh
he são de fa
ato concedid
das; e
estabelecid
h) obter e analisar o currículo pro
ofissional e a descrição
o de funçõess do Gestorr de Riscos.

4. Do relattório da Au
uditoria Intterna
4.1. Escopo / Abrang
gência
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É recomen
ndável que o auditor mencione
m
eem seu rela
atório, em suas
s
consid
derações iniciais, ou em
m
seção espe
ecífica, inforrmações sob
bre o escop
po e abrang
gência do trabalho real izado, que considere os
o
seguintes ttermos ou análogos:
a
“Ap
presentamos a seguir nossa avaaliação dass atividadess relacionaadas à obsservância do
cronograma esstabelecido para o proj
ojeto de imp
plantação da EGR da co
ompanhia, nela incluíd
da
exame da nomeação do
d Gestor d e Riscos. Nossa
N
avaliação foi reaalizada por meio de um
m
oe
pro
ocesso

de

levantam
mento

e

avaliação

de

inform
mações,

o

qual

co
ompreende
eu

sub
bstancialmente: (i) discu
ussões com
m os responssáveis pela implantação
o do projetto; (ii) análisse
da documenta
ação referente à execu
ução das atividades
a
previstas
p
no
o cronogram
ma, além de
d
outtras evidênccias. Por se tratar de u
um levantam
mento de informaçõess, os proced
dimentos de
d
aud
ditoria ora aplicados
a
nã
ão represen
ntam um esstudo espec
cífico para aavaliar a eficcácia da EGR
da companhia e não têm o propósito
o de expresssar opinião
o quanto ao
o efetivo fun
ncionamentto
da referida EGR.”

usões
4.2. Conclu
Aplicados os exames recomenda
ados no tó pico anterio
or deste pa
arecer, o Au
uditor pode
e se depara
ar
com resultados que apontem:
grama do projeto, seu
 a inexisstência de pontos de atenção reelativos à elaboração do cronog
desenvo
olvimento e controle, bem
b
como à nomeação
o do Gestor de Riscos;
 a existência de pon
ntos de atenção irrelevvantes ou im
materiais, qu
ue não com
mprometem a qualidad
de
e a execcução do cronograma do
d projeto nem a nom
meação do Gestor
G
de Riiscos; e
 a existê
ência de pontos de ate
enção relevvantes, que comprome
etem a quallidade e a execução
e
do
cronogrrama do pro
ojeto e a co
onformidadee da nomea
ação do Gesstor de Risco
os.
Sem prejuíízo da realizzação das reuniões
r
dee praxe ante
es, durante e depois do
os trabalho
os de campo
o,
na primeira e segund
da situaçõess sugere-se inserir no relatório de
e auditoria, além de, quando
q
for o
ontos e as recomenda
ações derivaados das an
nálises, conc
clusão que considere os seguinte
es
caso, os po
termos ou análogos:
“Noss termos do
o artigo 108-O da Reso
olução CNSP
P nº 517/20
015 e de seu
u parágrafo
o 2º, os
trabaalhos de campo realiza
ados não en
ncontraram situações que
q pudesssem compro
ometer
significativamen
nte a qualid
dade e a exxecução do
o cronogram
ma de imp
plantação da EGR,
o os requisitos que en
nvolvem a nomeação
o do Gesto r de Riscos. Esta
nem tampouco
concclusão não invalida ass avaliaçõees que, na forma regulamentar, serão realizadas
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anuaalmente, a partir de 2018,
2
quand
do então a EGR já deverá
d
esta r completa
amente
implaantada e em
m funcionam
mento”.
Na terceiraa situação, é de todo recomendáável, adema
ais de enfa
atizar os ressultados na
a reunião de
d
encerrame
ento dos trrabalhos — na qual também devem
d
ser dirimidas eventuais dúvidas de
d
interpretaçção —, fazer constar no
o relatório, n
na seção “C
Conclusão”, o seguinte texto ou sim
milar:
“No
os termos do
d artigo 108-O da R
Resolução CNSP
C
nº 517/2015 e d
de seu pará
ágrafo 2º, os
o
trab
balhos de campo realizados ideentificaram situações que
q
comproometem a qualidade
q
e a
exeecução do cronograma de implan
ntação da EGR
E
(ou oss requisitoss para a no
omeação do

Gesstor de Risccos; ou ambas as situaações). Por esse motiv
vo, ratificam
m-se as reco
omendaçõe
es
registradas em
m cada pon
nto de aten
nção e enfa
atiza-se a necessidade
n
e da elaboração de um
m
plano de ação consistente
e visando trratar cada uma
u
das circ
cunstânciass encontradas, de form
ma
mitigar os riscos env
volvidos. Essta conclussão, restrita
a ao(s) refferido(s) asspecto(s) da
d
a m
imp
plantação da EGR, não invalida as avaliações que, na forrma regulam
mentar, serã
ão realizada
as
anu
ualmente, a partir de
e 2018, qu
uando entã
ão a EGR já deverá estar com
mpletamentte
imp
plantada e em
e funciona
amento.”

5. Conside
erações fina
ais
Em sua elaaboração, esste parecer técnico reccebeu contrribuição doss seguintes membros do
d Grupo de
d
Trabalho p
permanente de Auditorria Interna d
da Comissão
o de Contro
oles Internoss da CNseg:
Assizio Ap
parecido de
d Oliveira
a - Presideente da comissão de Controles Internos da
d CNseg e
coordenad
dor do Grup
po de Trabalho de Audiitoria Intern
na - Generalli Brasil Seg uros;
Alexandre
e Correa da
a Silva - Bradesco Segu
uros S/A;
de Vida e PPrevidência S.A
Alexandre
e Marques Carneiro
C
de
e Freitas – Capemisa Seguradora
S
Aline Mira
anda Pereirra – Swiss Re
R Corporatee Solutions Brasil Segu
uros S.A
Daniel Saccucci - The Warranty Group
G
Daniel Ara
aújo – Tokio
o Marine Brrasil Segurad
dora S/A
Daniela M
Medeiros – Porto
P
Segurro CIA de Seeguros Gera
ais
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Fabiano Pacheco de Aguiar – Ba
anestes Seg
guros S/A
George Birello – Brassilprev Segu
uros e Previd
dência S/A
Geraldo Pe
ereira Lemos - Genera
ali Brasil Seg
guros
Juliane Ma
arques Vieiira dos San
ntos – Itaú- Unibanco Seguros
S
Corrporativos SS/A
Karini Teiixeira Reze
ende Made
eira – Con
nfederação Nacional das
d empressas de Seguros Gerais,
previdênciaa Privada e Vida, Saúde
e Suplemen
ntar e Capita
alização – CNseg
C
Luciana M
Maria Dall’A
Agnol - Confederação
o Nacional das
d empressas de Segu
uros Gerais, previdênciia
Privada e V
Vida, Saúde Suplementtar e Capita lização – CN
Nseg
Carolina T
Tavares – Prrudential do
o Brasil Seg uros de Vid
da S/A
Rodrigo C
Cavalcante Reis
R
- Zuricch Brasil Seg
guros S/A
Rogerio M
Massao Yam
mada - Mitsui Sumitom
mo Seguros S.A
Rosemeire
e Lourdes Limas
L
Peixo
oto - Mapfrree Seguross Gerais S/A
Thais Raym
mundo de Andrade – Icatu Segurros S/A
Os demais me
embros pusseram-se dee acordo co
om o teor deste
d
docum
mento ante
es de ele se
er
bmetido ao plenário da
a Comissão de Controle
es Internos.
sub
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____________________________
Nom e e cargo do
d remetentte
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