WSESCOOP
S"
do

ico

Nacional

do

aprendivagem

Cooperativismo

RESOLUgAO N° 1864/2019 —CONSELHO NACIONAL DO SESCOOP

Dispoe sobre a Politica de Gestao de Riscos
do

Corporativos

Nacional

Servigo
do

Aprendizagem

de

Cooperativismo -

SESCOOP.

O Presidente do Conselho Nacional do Servigo Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo - SESCOOP, no use da competencia conferida pelo inciso III do art. 23 do
Regimento Interno da Unidade Nacional, com redagao dada pela Resolugao 1. 835/2019 e
considerando o disposto na Resolugao n° 1. 607/ 2017, torna piiblico que o Conselho
Nacional em sua 1140 Reuniao Ordinaria, realizada em 28 de maio de 2019, no use da
competencia conferida pelo do inciso I do art. 14, combinado com art. 32 do Regimento
Interno

da Unidade

Nacional,

RESOLVEU

Art. 12 - Aprovar a instituir a Politica de Gestao de Riscos Corporativos do Servigo Nacional

de Aprendizagem do Cooperativismo -

Sescoop, estabelecendo os objetivos, principios,

conceitos, diretrizes, atribuig6es a responsabilidades a serem observadas para a execugao

da gestao de riscos corporativos, bem como orienta quanto a identificagao, avaliagao,

tratamento, monitoramento a comunicagao dos riscos corporativos no Sescoop.
Paragrafo dnico — A Gestao de Riscos Corporativos do Sescoop seguira o modelo das
Tres Linhas de Defesa", sendo:

I.

1°

Linha

de Defesa:

gerenciam

a

tem

formada

propriedade

pelos

gestores

sobre

os

das areas

riscos

e,

operacionais,

nesta

politica,

que
sao

denominados como " Gestores de Riscos ";

H.

29 Linha de Defesa: formada pela Gerenca de Controladoria a pelo Comite de
Riscos, que supervisionam

III.

32

Linha de

Defesa:

avaliagoes independentes

o processo de gestao de riscos;

representada pela Auditoria

Interna, que fornece

do atendimento desta politica.

Art. 22 - Sao objetivos da gestao de riscos corporativos no Sescoop:
a)

Auxiliar os colaboradores na tomada de decisao garantindo razoavel seguranga
quanto ao alcance dos objetivos estabelecidos;

b)

Fortalecer os controles internos da gestao;
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c)

Melhorar o nivel governanga

Aprendi[

agem

da organizagao.

Art. 34 - Sao principis da gestao de riscos corporativos do Sescoop:
a)

Agregar a proteger os valores institucionais;

b)

Ser parte integrante dos processos organizacionais;

c) Ter atuagao estruturada, sistematica, dinamica a continua;
d)

Considerar as melhores informagoes disponiveis;

e)

Observar a importancia dos fatores humanos a culturais;

f) Realizar ciclo de revisao a melhoria continua do processo de gestao de riscos.
Art. 42 - Para fins do disposto nesta resolugao, adotam -se as seguintes definigoes:
a) Apetite ao risco: quantidade

a tipos de riscos corporativos que o Sescoop esta

disposto a aceitar;
b)

Cadeia

de

valor:

principais

macroprocessos

a

processor

organizacionais

realizados pelo Sescoop para atingir seus resultados;
c)

Categorias de riscos corporativos:

classificagao

dos tipos de riscos corporativos

definidos pelo Sescoop que podem afetar o alcance de seus objetivos estrategicos,
observadas as caracteristicas de sua 6rea de atuagao;
d)

Causa: fonte de risco que, sozinha ou em combinagao, tem o potencial intrinseco
de gerar riscos;

e)

Consequencia: resultado de um evento que afeta os objetivos pretendidos;

f)

Controle: qualquer medida que mantam ou modifica o risco;

g) Controles internos da gestao: conjunto de regras, procedimentos, diretrizes,
protocolos,

rotinas

documentos

de

sistemas

a informag6es,

pela diregao,

destinados

informatizados,

entre outros,

conferencias a tramites de

operacionalizados

de forma integrada

a enfrentar os riscos a fornecer seguranga

razoavel

na

consecugao da missao do Sescoop;
h)

Criterio de risco: referencias contra os quais o impacto e a probabilidade do risco
sao avaliados;

i)

Evento: ocorrencia gerada com base em fontes internas ou externas que pode
causar impacto negativo ou positivo;

j)

Gestao

de

riscos

corporativos:

processo

continuo,

que

consiste

no

desenvolvimento de um conjunto de agoes destinadas a ident'(ficar, analisar, avaliar,
priorizar, tratar a monitorar riscos corporativos,

capazes de afetar os objetivos,

programas, projetos ou processos de trabalho do Sescoop nos niveis estrategico,
tatico a operacional;
k)

Governanga:

mecanismos de lideranga, estratagia a controle postos em pratica

para avaliar, direcionar a monitorar a atuagao da gestao, com vistas a condugao de

politicas e a prestagao de servigos de interesse das partes interessadas do Sescoop;
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Impacto: efeito resultante da ocorrencia do evento;

m) Incerteza:

incapacidade

de saber com

antecedencia

a real

probabilidade

ou

impacto de eventos futuros;
n)

Nfvel

de

risco:

magnitude

do

risco,

expressa

pela

combinagao

de

sua

probabilidade a impactos;
o)

Nfvel

estrat6gico:

estrategicos

nfvel de gestao

a as decisoes

responsavel

pela formulagao

dos objetivos

sobre as prioridades

para a alocagao

dos recursos

institucionais;

p)

Nfvel tatico: nivel de gestao responsavel

pela implementagao

dos objetivos e

gerenciamento das prioridades definidas no nfvel estrategico;

q)

Nfvel operational: nfvel de gestao que trata da execugao dos projetos, programas
e atividades relativas aos processos final isticos a de suporte;

r)

Oportunidade:

possibilidade

de que um evento afete positivamente

o alcance de

objetivos;

s)

Probabilidade:

t)

Problema: e o risco consumado;

u)

chance de ocorrencia do evento;

Processo organizational:
pessoas,

equipamentos,

conjunto de atividades
procedimentos

inter- relacionadas

a informag6es

e,

quando

que envolve
executadas,

transformam entradas ( insumos) em saidas ( produtos ou servigos), que atendem a
uma

necessidade

de

um cliente

interno

ou

externo

a que

agregam

valor

e

produzem resultados para instituigao;

v)

Resposta ao risco: qualquer agao de tratamento adotada para lidar com risco;

w)

Risco:

efeito da incerteza,

processos

de trabalho,

evento

programas

capaz de afetar negativamente
a projetos

nos

niveis

os objetivos,

estrategico,

tatico

ou

operational;

x)

Risco

inerente:

quaisquer

risco a que

medidas

de

uma organizagao

controle

que

possam

esta exposta

reduzir

Bem considerar

a probabilidade

de

sua

ocorrencia ou seu impacto;

y) Risco residual: risco a que uma organizagao esta exposta apds a implementagao
de medidas de controle para o tratamento do risco;
z)

Tratamento do risco: processo de sele9do a implementagao de ag6es, controles
ou respostas

para modificar

o risco;

aa) Tolerancia ao risco: nfvel de variai; ao aceitavel quanto a realizagao dos objetivos.

Art. 52 - O direcionamento para a implantagao da gestao de riscos corporativos a dado pelo

Conselho National do Sescoop a gerenciado de forma integrada pela Diretoria Executiva
e pela Gerencia Geral, devendo ser assegurados

meios para que esse processo ocorra.
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O processo de gestao dos riscos corporativos deve ser integrado com o

Art. 6' -

planejamento estrategico, a governanga a os controles internos de gestao, bem como estar

alinhado ao Programa de Integridade do Sescoop com relagao aos riscos de integridade.
Art. 702 -

A gestao de riscos corporativos

especifico

a

ser

adotado,

bem

deve ser sistematizada

como

ferramentas

a

a suportada

tecnicas

de

por metodo

gestao

de

riscos

corporativos adaptadas a cultura a aos valores organizacionais do Sescoop.
Paragrafo

Primeiro -

A atuagao da gestao de riscos corporativos

deve ser dinamica e

formalizada por meio de metodologias, manuais a procedimentos, sendo imprescindivel o
desenvolvimento

de competencias

tecnicas para tal finalidade.

Paragrafo Segundo - As metodologias

a ferramentas implementadas

devem possibilitar a

obtengao de informagoes uteis A tomada de decisao para a consecupao dos objetivos
institucionais a para o gerenciamento e a manutenpao dos riscos dentro de padroes
definidos.

Art. 82 - A gestao de riscos corporativos do Sescoop deve abranger a disseminar as
melhores informag6es disponiveis, fundamentadas em criterios previos de qualidade, a
definidao de responsabilidades e a adogdo de boas prAticas de governanga corporativa.

Paragrafo Primeiro - As informag6es relacionadas a implantagao a desenvolvimento do
Processo de Gestao de Riscos Corporativos devem ser registradas a catalogadas de modo
sistematico.

Paragrafo Segundo - A adogao de boas prAticas de governanga deve considerar o
contexto interno a externo da instituig5o, a fim de atingir a manter a qualidade de suas
informag6es.
Art. 9' - Compete ao Conselho National:

Aprovar a Politica de Gestao de Riscos Corporativos a suas revis6es;

Deliberar sobre questoes apresentadas pela Diretoria Executiva sobre a Gestao

II.

de Riscos Corporativos.

Art. 10 - Compete A Diretoria Executiva:
I.
II.

Cumprir a fazer cumprir a Politica de Gestao de Riscos Corporativos do Sescoop;
Instituir

o Comite

de

Riscos

para tratar da tematica

de Gestao

de

Riscos

Corporativos;
III.

Assegurar

a alocagao

dos recursos

necessirios

a implantagao

da Politica

de

Gestao de Riscos Corporativos;
IV.

Deliberar sobre temas rotineiros relacionados

A Gestao de Riscos Corporativos,

encaminhados pelo Comite de Riscos;
V.

Submeter ao Conselho Nacional recomendagoes fundamentadas nos relat6rios do
Comite de Riscos quando julgar pertinente pela relevancia dos eventos;
de Aprendizagem
do Cooperativismo
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a tolerancia a definir os criterios para

tratamento de riscos corporativos, considerando a recomendagao pelo Comite de
Riscos;
VII.

Deliberar

sobre

ajustes

na metodologia,

procedimentos

processo de gestao de riscos corporativos,
VIII.

a praticas

inerentes

ao

propostos pelo Comite de Riscos;

Deliberar sobre a priorizadao dos riscos recomendada pelo Comite de Riscos.

Art. 11 - Compete ao Comite de Riscos:
I.

Propor temas relacionados A Gestao de Riscos Corporativos para deliberagao da
Diretoria

II.

Executiva;

Recomendar o apetite, a tolerancia a os criterios para tratamento de riscos

corporativos do Sescoop;
III.
IV.

Propor a revisao da Politica de Gestao de Riscos Corporativos;

Propor ajustes na metodologia, procedimentos a praticas inerentes ao processo de
gestao de riscos corporativos;

V.

VI.

Recomendar A Diretoria Executiva a priorizadoo de riscos;
Analisar

a

apresentar

o

relatorio

de

anAlise

critica

A

Diretoria

Executiva,

bimestralmente.

Paragrafo Primeiro - O Comite de Riscos da Unidade National sera composto pelos(as)
ocupantes dos

cargos de

Gerente

Geral,

Gerente de Controladoria,

Gerente de

Planejamento, Gerente Financeiro, Gerente de Pessoas a Gerente de Tecnologia da
Informagao.

Paragrafo Segundo - O Comite de Riscos da Unidade Nacional Be reunirA ordinariamente
uma vez por bimestre a extraordinariamente

sempre que necessArio,

em fungao da

ocorrencia de eventos que claramente afetem o nivel de risco da organizapao.
Art. 12 - Compete A Gerencia de Controladoria
I.

da Unidade Nacional:

Adotar a disseminar a politica a os instrumentos de gestao de riscos corporativos,
zelando pelos principios a diretrizes estabelecidos nesta politica;

III.

Elaborar manual tecnico e a metodologia de riscos do Sescoop;
Apoiar o processo de gestao de riscos corporativos no Sescoop;

IV.

Orientar

II.

a capacitagao

dos colaboradores

envolvidos

com

a gestao

de

riscos

corporativos a disseminar cultura voltada para identificagao, avaliadao a tratamento
de riscos corporativos;
V.

Prestar assistdncia tecnica a metodologica de gestao de riscos corporativos as

areas organizacionais do Sescoop, com vistas A implementagao das deliberagoes
da Diretoria Executiva a do Conselho Nacional;
VI.

Acompanhar

a

execupao

das

agoes

de

tratamento

de

riscos

corporativos

priorizados;

VII.
VIII.

Propor o metodo de priorizadoo de processes a terem riscos avaliados a tratados;

Medir a avaliar, mensalmente, o desempenho da gestao de riscos objetivando a
sua melhoria

continua

a redugao

a exposigao

ao risco;
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Instituir indicadores de desempenho da gestao de riscos;

IX.

Monitorar, mensalmente, os niveis de riscos da organizagao;

X.

Xl.

Avaliar,

mensalmente,

a

efetividade

das

medidas

de

controles/ tratamentos

implementadas;
XII.
XIII.

Monitorar o processo de gestao de riscos corporativos;
Submeter

bimestralmente

corporativos

XIV.

ao Comite de Riscos os temas de gestao de riscos

que considerar

Preparar o material

relevantes;

necessario

para a reuniao

bimestral

do Comitd

de Riscos,

principalmente a Matriz de Riscos Corporativos;
XV.

Comunicar, tempestivamente,

a Diretoria Executiva, a mudanga de status de riscos

para " alto" ou " critico ", ou, no conjunto, a extrapolagao

do Iimite de tolerancia ao

risco.

Art. 13 - Compete aos Gestores de Riscos:
I.

Implementar a gestao de riscos corporativos em sua area organizacional,

a disponibilizagao

mediante

da metodologia de Gestao de Riscos do Sescoop, a respectiva

capacitagao;

II.

Gerenciar os riscos corporativos de sua respectiva area organizacional, de forma a
mante -los em um nivel de exposigao aceitavel, conforme paragrafo quarto deste
artigo;

III.

Reavaliar mensalmente

IV.

Comunicar,

V.

a classificagao

tempestivamente,

a

dos riscos sob sua responsabilidade;

Gerencia

de

Controladoria

mapeados,

sejam eles novos ou nao identificados

anteriormente;

Definir

agues

para

as

corporativos

Paragrafo

a

os

controles

necessarios

o

os

riscos

tratamento

nao

dos

riscos

das

areas

no ambito de sua area organizacional.

Primeiro -

Os

Gestores

de

Riscos

sao

todos

os

gestores

organizacionais subordinadas ou vinculadas a Diretoria Executiva do Sescoop.
Paragrafo Segundo - Os Gestores de Riscos poderao, no ambito de suas areas, designar
colaboradores responsaveis para contribuir nas atividades de identificagao, avaliagao e
tratamento dos riscos corporativos inerentes aos processos de trabalho a por implementar
as respostas aos que forem priorizados.
Paragrafo

Terceiro -

implementar

o

Os Gestores de Riscos das areas organizacionais poderao

processo

organizacionais,

de

independente

gestao

de

de priorizagao

riscos

corporativos

em

seus

processos

pravia, desde que esteja de acordo com esta

politica.

Paragrafo Quarto - Salvo existencia de recomendagao
Executiva, "

nivel

de

exposigao

aceitavel'

a

riscos

expressa em contrario da Diretoria
a

exposigao

a

riscos

residuais

classificados como " Risco Baixo" ou " Risco Medio ", conforme metodologia adotada para a
gestao

de

riscos;

riscos

classificados

como "

Risco

Alto"

a " Risco

Critico"

devem

obrigatoriamente ser tratados.
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Art. 14 - O Processo de Gestao de Riscos Corporativos consiste na aplicagao sistematica
de

metodologias,

procedimentos

a

praticas

de

gestao,

incorporadas

na

cultura

organizacional a adaptadas aos processos de trabalho do Sescoop.
Art. 15 - O Processo de Gestao de Riscos Corporativos sera composto das seguintes
etapas:

1.

Entendimento

do contexto: consiste em entender o ambiente interno a externo no

qual o objeto a ser avaliado pela gestao de riscos Be encontra inserido.
2.

Identificagao dos riscos: consiste na identificagao a catalogagao dos eventos de

riscos relacionados aos objetivos do processo organizacional em avaliagao pela
gestao de riscos, bem como na definigao da categoria dos riscos.
3.

AnSlise a avaliagao
riscos identificados

dos riscos: consiste na analise a avaliagao
considerando

a perspectiiva

dos eventos de

de probabilidade

a impacto

e a

comparagao do nivel de risco com o limite de exposigao a riscos para ident' Ificar Be
o risco a ou nao aceitavel, alem da identificagao das suas causas a consequencias

4.

dos eventos

de risco.

Tratamento

dos riscos:

consiste na elaboragao

do planejamento

das agoes de

resposta aos riscos com o objetivo de modificar o seu nivel, por meio de agues que
mitiguem, transfiram

5.

Monitoramento,
funcionamento

ou evitem suas consequencias.

revisao

a comunicagao:

da implementagao

consiste

a dos resultados

na verificagao

das medidas

continua

do

mitigadoras

e a

revisao peri6dica ( autoavaliagao), visando aprimorar de forma efetiva o processo
da gestao de riscos, bem como a comunicagao constante de fatos relevantes sobre
riscos.

Art. 16 - O Processo de Gestao de Riscos Corporativos no Sescoop devera considerar as
seguintes categorias de riscos:
a.

Risco Estrategico:

eventos que possam impactar as decisSes estrategicas

podem gerar perda substantial

do valor econ6micoffinanceiro

a que

ou da imagem

da

organizagao.

b.

Risco

Operational:

esta associado

a possibilidade

de

ocorrencia

de

perdas

ativos, clientes, receitas) resultantes de falhas, deficiencias ou inadequagao de
processos
catastrofes
c.

Risco

internos,

pessoas a sistemas, assim como de eventos externos, como

naturais, que paralizem as operag6es da organizagao.

de Conformidade:

esta associado

ao

nao cumprimento

de principios

constitucionais, legislag6es especificas ou regulamentagoes externas aplicaveis ao

neg6cio, bem como de politicas, normas a procedimentos internos. Inclui, tambem,
o risco associado

a confiabilidade

das informagoes

financeiras

transmitidas

para

usuarios internos a externos.

d.

Risco de Integridade: eventos relacionados a corrupgao, fraudes, irregularidades
rvigo National
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e /ou desvios eticos a de conduta que podem comprometer

os valores a realizagao

dos objetivos.

Paragrafo Gnico -

Poderao

ser estabelecidos

outros

tipos de

riscos,

considerando

a

implantagao do Processo de Gestao de Riscos Corporativos no Sescoop.
Art. 17 - Em razao da complexidade a abrangencia dos temas afetos ao Sescoop, o
Processo de Gestao de Riscos Corporativos sera efetivado de forma gradual a continua,
de acordo

com os criterios

recomendados

pelo

Comit6

de

Riscos

a aprovados

pela

Diretoria Executiva.

Art. 18 - As Unidades Estaduais do Sescoop que tiverem interesse em aderir a essa
politica, poderao fazer use da estrutura de tecnologia da informagao para gestao de riscos
da Unidade Nacional, devendo para tanto:

a)

Constituir comite ou designar responsavel no ambito da Unidade Estadual para
assumir as atribuig6es equivalentes

b)

as do Comite de Riscos;

Definir area ou pessoa que assumira as responsabilidades equivalentes tis da
Gerencia de Controladoria;

c)

Garantir capacitagao dos gestores a colaboradores para a gestao de riscos;

d) Seguir o Manual Tecnico de Gestao de Riscos Corporativos do Sescoop;
e)

Cumprir com as demais obrigag6es

estabelecidas

Art. 19 - O Processo de Gestao de Riscos Corporativos
do

segundo

ano

de

sua

implantagao,

pela

nesta politica.

sera avaliado anualmente,

Auditoria

Interna,

visando

a partir

verificar

sua

adequagao, sufici@ncia a eficacia para o controle dos riscos corporativos.

Art. 20 - A Politica de Gestao de Riscos Corporativos podera ser revisada conforme
necessidades

identificadas

durante

o

processo

de

implantagao,

monitoramento

e

avaliagao.

Art. 21 - Os casos omissos ou excepcionais serao resolvidos pelo Conselho Nacional do

Sescoop.
Art. 22 - Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicagao.
Brasilia, 28 de maio de 2019.

MARCIO L

PES DE FREITAS

Presidente
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