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1. Objetivo 

 

A presente Política de Gestão de Riscos Operacionais e Controles Internos 

(“Política”) tem como objetivo estabelecer os fundamentos associados ao processo de 

gerenciamento de risco operacional e dos controles internos da FAPES em conformidade 

com as melhores práticas, normas, e regulamentações aplicáveis, observando a natureza 

e a complexidade dos nossos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas.  

2. Abrangência  

Esta Política é aplicável a todos os colaboradores da FAPES, incluindo Conselho 

Deliberativo, Diretoria, estagiários, empregados cedidos e terceiros (fornecedores e 

prestadores de serviços).  

3. Principais Referências 

Adicionalmente às demais regras e diretrizes internas, este documento encontra-se 

em linha com os padrões de mercado e as referências legais abaixo transcritas:  

 
✓ Resolução CMN 2.554/98 e posteriores alterações: dispõe sobre a implantação e 

a implementação de controles internos voltados para as atividades desenvolvidas, 

seus sistemas de informações financeiras, operacionais e gerenciais e o 

cumprimento das normas legais e regulamentares. 

 
✓ Resolução CMN 4.557/17 e posteriores alterações: dispõe sobre a implementação 

da estrutura de gerenciamento do risco operacional. 

 
✓ Resolução CGPC n° 13/04: estabelece princípios, regras e práticas de governança, 

gestão e controles internos a serem observados pelas entidades fechadas de 

previdência complementar – EFPC. 
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4. Definição 

 

Para os efeitos desta Política, define-se risco operacional como a possibilidade de 

ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos 

internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Este conceito ainda abarca o risco 

legal associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela instituição, bem 

como a sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e a indenizações 

por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela FAPES.  

O gerenciamento de risco operacional é definido como o processo contínuo de 

identificação, avaliação, monitoramento, controle, mitigação e documentação do risco 

operacional da FAPES. Com base no disposto no art. 32, § 2º da Resolução 4.557/17, 

entre os eventos de risco operacional, incluem-se: 

✓ Fraudes internas; 

✓ Fraudes externas; 

✓ Demandas trabalhistas e segurança deficiente do local de trabalho; 

✓ Práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços; 

✓ Danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição; 

✓ Aqueles que acarretem a interrupção das atividades da instituição; 

✓ Falhas em sistemas de tecnologia da informação; 

✓ Falhas na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento das atividades da 

instituição.  

5. Funções e Responsabilidades 

 

Em linha com o escopo desta Política, seguem abaixo transcritas as 

responsabilidades internas detalhadas e segmentadas: 

5.1 Gerência Executiva de Compliance, Riscos e Controles Internos (“Compliance”) 

✓ Documentar e armazenar as informações referentes às perdas identificadas 

associadas ao risco operacional;  
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✓ Ministrar treinamento anual sobre controles internos e riscos operacionais; 

✓ Coordenar o Programa de Facilitadores de Compliance; 

✓ Elaborar relatórios que permitam a identificação e correção tempestiva das 

deficiências de controle e de gerenciamento do risco operacional;  

✓ Identificar previamente os riscos inerentes a novas atividades e produtos 

realizando análise de sua adequação aos procedimentos, controles e melhores 

práticas adotadas na FAPES;  

✓ Revisar esta Política;  

✓ Em conjunto com TI, elaborar, atualizar e testar o plano de continuidade de 

negócios para limitar graves perdas decorrentes de eventos externos, perdas 

operacionais ou falha de fornecedores e parceiros de negócio; 

✓ Implementar, manter e divulgar o processo estruturado de comunicação e 

informação de riscos operacionais;  

✓ Identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar os riscos operacionais associados 

a FAPES. 

✓ Assegurar que os processos sejam aderentes aos controles de risco operacional 

da FAPES;  

✓ Recomendar às demais áreas a adequação de procedimentos e adoção de 

controles em suas atividades a fim de eliminar e/ou mitigar a ocorrência de eventos 

de risco operacional na FAPES; e 

✓ Dar ciência aos órgãos colegiados dos eventos de risco de operacional. 

5.2 Gerência Executiva Jurídica (“Jurídico”) 

✓ Identificar e mitigar o risco legal na elaboração dos contratos firmados pela 

instituição; e 

✓ Incluir nos contratos firmados pela FAPES cláusulas que estabeleçam claramente 

os papéis e as responsabilidades dos terceiros colaboradores. 

5.3  Gerência Executiva de Tecnologia da Informação (“TI”) 

✓ Suporte na adequação dos processos de acordo com os planos de ação sugeridos 

a partir do mapeamento dos processos e análise dos riscos realizados 

Compliance; e 
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✓ Em conjunto com Compliance, elaborar, atualizar e testar o plano de continuidade 

de negócios para limitar graves perdas decorrentes de eventos externos, perdas 

operacionais ou falha de fornecedores e parceiros de negócio. 

5.4  Facilitadores de Compliance e/ou Gerentes Executivos  

✓ Centralizar responsabilidade de respostas às demandas de Compliance e planos 

de ação dentro de sua área de atuação;  

✓ Manter descrição e fluxos de processos atualizados; 

✓ Informar tempestivamente para Compliance sobre eventuais alterações 

relevantes, bem como criação, transferência interna ou exclusão de procedimento 

de sua área de atuação; 

✓ Participar dos treinamentos coordenados por Compliance e Controles Internos, 

quando convocados; 

✓ Assegurar que Compliance seja envolvida em qualquer novo serviço ou produto 

relevante previamente ao lançamento ou implementação; e 

✓ Avaliar regularmente o serviço pactuado com prestadores de serviços 

terceirizados. 

5.5 M Comitê de Gestão de Riscos 

✓ Propor diretrizes ou ações, visando o enquadramento, a adequação e a mitigação 

dos riscos que eventualmente apresentarem níveis acima do tolerado; e 

✓ Avaliar continuamente os riscos e os controles internos da FAPES, bem como 

assegurar as condições de controle de riscos. 

5.6  Colaboradores  

✓ Identificar os riscos operacionais oriundos do exercício de suas atividades, 

considerando também os serviços terceirizados utilizados; e  

✓ Registrar e comunicar ao gestor imediato e para Compliance, a ocorrência de 

eventos de risco operacional. 
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6. Diretrizes e metodologia 

A Gestão de Risco Operacional e Controles Internos tem por objetivo a 

identificação, avaliação e monitoramento dos riscos operacionais e, consequentemente, 

adoção de medidas preventivas e mitigadoras. 

6.1  Metodologias: 

i. Mapeamento de processos 

Possibilita a identificação dos riscos associados aos processos/atividades, 

classificando-os quanto à probabilidade, ao impacto e à relevância, sua consequência e 

controles utilizados. A sua aplicação permite uma visão integral do fluxo do processo, 

suas dependências e interações, que afetam diretamente a operacionalização dos 

nossos negócios. As etapas do mapeamento de processos, são: 

✓ Levantamento de informações através de entrevistas com funcionários para 

levantamento dos procedimentos; 

✓ Descrição detalhada dos procedimentos operacionais in loco ou por entrevistas;  

✓ Elaboração de fluxogramas dos processos/atividades in loco ou por entrevistas;  

 

 

ii. Ambiente de Controle  

Um ambiente de controle eficiente é a base para todos os outros componentes do 

gerenciamento de riscos operacionais, o que propicia disciplina e estrutura. Neste 

conceito, a FAPES busca se assegurar que:  

✓ os colaboradores conhecem suas responsabilidades e funções; 

✓ existe plano de treinamento adequado às necessidades da Fundação;  

✓ os colaboradores são cientes do padrão de conduta e ética a ser seguido na 

FAPES; e  

✓ são tomadas medidas cabíveis em casos de um colaborador não agir em 

conformidade com os padrões de conduta e comportamento esperado ou em 

desacordo com o estabelecido nas políticas e diretrizes internas. 
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iii. Avaliação e Gerenciamento dos Riscos 

O processo de avaliação e gerenciamento dos riscos é realizado continuamente e 

consiste na identificação, cadastro, avaliação e tratamento dos riscos identificados na 

FAPES: 

✓ Identificação: realizado a partir de reportes de colaboradores, entrevistas ou 

análise in loco de processos;   

✓ Cadastro: após a identificação, todos os riscos são cadastrados em sistema 

interno específico;  

✓ Avaliação: é realizada no sistema citado mediante avaliação de impacto e da 

frequência do risco identificado; e 

✓ Tratamento: os planos de ação são propostos e delegados às áreas responsáveis 

pelo tratamento do risco. 

 

 
iv. Atividades de Controle 

 
As atividades de controle são as políticas e os procedimentos que contribuem para 

assegurar que as respostas aos riscos sejam executadas. Os controles estabelecidos 

servem em sua totalidade com o objetivo de mitigar todos os riscos identificados e 

tratados no âmbito da FAPES. Com relação ao estabelecimento das atividades de 

controle os seguintes pontos merecem destaque:  

✓ A ausência de controle não caracteriza risco;  

✓ Não é necessário estabelecer um controle para cada risco mapeado; e  

✓ Os controles são estabelecidos e avaliados no sistema interno. 

 

 
v. Informação e Comunicação 

 

✓ Todas as comunicações e registros de Compliance a respeito de eventos de riscos 

operacionais são realizados no sistema interno que notifica automaticamente os 

devidos responsáveis; e 
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✓ No mínimo trimestralmente, os riscos identificados, bem como as ocorrências, os 

apontamentos e os planos de ação relacionados ao período de referência são 

reportados através de relatórios gerenciais elaborados por Compliance e 

disponibilizados para a Diretoria Executiva (“DIREX”), Comitê de Auditoria 

(“COAUD”) e Conselho Fiscal (“CF”). 

 

 
vi. Acompanhamento e monitoramento dos riscos 

 Existem as seguintes atividades de acompanhamento e monitoramento dos riscos 

mapeados:  

✓ questionários mensais de facilitação;  

✓ questionários específicos de cada área da FAPES;  

✓ relatórios e painéis gerenciais trimestrais e mensais;  

✓ Relatório de Pendências Operacionais (RPO);  

✓ controles estabelecidos;  

✓ reportes de perdas e falhas das áreas para Compliance; e 

✓ análise de riscos e controles de processos. 

 

vii. Base de perdas operacionais 

 

 A criação de uma base de dados de perdas tem o objetivo de dar registro e 

tratamento às falhas e perdas operacionais ocorridas, sejam elas reportadas pelos 

diversos departamentos ou detectadas através de processos de captura, controles ou 

denúncias, visando a adoção de procedimentos de mitigação a riscos e provisionamento 

para perdas futuras. 

As perdas operacionais podem ser classificadas como: 

✓ Perda efetiva: decorre da manifestação de evento de risco operacional que causou 

perda financeira, refletindo diretamente no resultado. 

✓ Perda não efetiva ou “quase perda”: situação em que os eventos de risco 

operacional não causaram perda efetiva dada uma intervenção de agente interno ou 

externo, antes da efetivação da perda.  
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✓ Perda potencial: situações nas quais o evento acontece, mas não há 

necessariamente uma perda financeira no momento do evento. 

Observação Importante: As perdas ou falhas identificadas deverão ser 

tempestivamente reportadas à Compliance para o devido registro, tratamento, 

monitoramento e controle 

 

7. Considerações Finais (item alterado em julho/2019) 

 

A presente Política será revisada com periodicidade mínima de 2 (dois) anos por 

Compliance. Tal revisão não necessariamente implicará em uma nova versão deste 

documento. 

 

 


