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RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA
COAUD
1º Semestre/2021
1) INTRODUÇÃO
De acordo com o artigo 2º, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da
Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo PREVCOM, aprovado pelo Conselho Deliberativo - CD, por meio da Ata
Resolução 03/2019, de 21 de novembro de 2019, o COAUD é um órgão de
assessoramento vinculado ao Conselho Deliberativo, auxiliando este no
monitoramento da qualidade das Demonstrações Contábeis, dos Controles
Internos, da Conformidade e do Gerenciamento de Riscos.
O COAUD teve seus membros designados, pelo Conselho Deliberativo em
dezembro de 2019 e suas atividades tiveram início em janeiro de 2020.
2) OBJETIVO
O presente documento tem por objetivo apresentar, ao Conselho Deliberativo CD, o Relatório semestral do COAUD da PREVCOM, referente ao 1º semestre
de 2021, em atendimento ao inciso II, do Artigo 18, do Regimento Interno do
Comitê de Auditoria.
Ainda, conforme o Regimento, o documento Relatório do COAUD, no âmbito
de suas atribuições, com periodicidade semestral, deverá ser entregue ao
Conselho Deliberativo, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do término do
semestre e deverá conter:
a) Relatório de Atividades exercidas no âmbito de suas atribuições; e
b) avaliação da efetividade dos controles internos da PREVCOM, com
evidenciação das deficiências detectadas; e
c) descrição das recomendações apresentadas à Diretoria Executiva,
especificando aquelas não acatadas, com as respectivas justificativas.
3) ATIVIDADES EXERCIDAS NO ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
As principais atividades exercidas pelo Comitê de Auditoria, no 1º semestre de
2021, no âmbito de suas atribuições, foram as seguintes:
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3.1) REUNIÕES REALIZADAS
O Comitê de Auditoria, no exercício de suas atribuições e responsabilidades
previstas na legislação e no seu regimento interno, e em linha com o calendário
de reuniões aprovado por seus membros, até o encerramento do 1º semestre
de 2021, se reuniu 6 (seis) vezes ordinariamente e 1 (uma) vez de forma
extraordinária.
Considerando a pandemia do novo Corona Vírus (COVID-19), e ainda os
dispostos no Regimento Interno do COAUD, Artigo 9º, Parágrafo 2º e o item
4.3.3, das Regras Operacionais do Comitê, as reuniões foram realizadas por
videoconferência.
Neste período, o Comitê de Auditoria reuniu-se com os auditores
independentes da firma Deloitte, Sr. Wellington França da Silva e Sra. Bianca
Máximo, com a Sra. Raisa H.L. Macedo - Área de Riscos e Controles Internos,
com a Sra. Angelita de Almeida Oliveira
Área Contábil, com o Sr. Carlos
Henrique Flory e com a Sra. Flávia Nazaré de Souza Barletta, Diretor
Presidente e Diretora de Investimentos da PREVCOM, respectivamente, com
as Consultoras da PFM Cinthia Shingai e Amanda Souza, com os Srs. Nilson
Amado de Souza e Jefferson Ferreira dos Santos da Área de Tecnologia da
Informação e com o Sr. Fabiano Costa da empresa MJDS..
Todos os assuntos discutidos estão registrados nas atas, sendo que as
solicitações e recomendações, além dos registros em ata, estão descritas no
item 4, do presente relatório.
3.2

EFETIVIDADE DOS CONTROLES INTERNOS DA PREVCOM

3.2.1 - AVALIAÇÃO DE RISCOS DA FUNDAÇÃO
3.2.1.1 - 4º CICLO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS DA FUNDAÇÃO
Ao longo do 1º semestre de 2021, a Consultoria PFM e a Área de Riscos e
Controles Internos da PREVCOM, fizeram apresentações ao COAUD do
andamento dos trabalhos do 4º Ciclo de Avaliação de Riscos da Fundação.
Conforme orientação da PREVIC e pelos foros de governança no 4º Ciclo de
Avaliação de Riscos da Fundação, foi dado foco, principalmente nos riscos
estratégicos, além dos riscos financeiros e atuariais e que, foram realizadas
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várias reuniões com os gestores e com a Diretoria da Fundação para
reavaliação dos riscos considerando nesta oportunidade os pontos trazidos
pelo novo cenário de pandemia. Este aspecto se tornou uma preocupação da
PREVIC principalmente nas Entidades, enquadradas como ESI, por conta da
adaptação necessárias em seus controles.
O 4º. Ciclo de Avaliação de Riscos foi desenvolvido pelos gestores e alguns
colaboradores da Fundação com coordenação da Área de Riscos e Controles
Internos, com a utilização da metodologia da PFM e contou com a participação
de 21 áreas e 22 colaboradores, sendo que a participação tem sido em sua
grande maioria de gestores da Fundação.
Foram introduzidos quatro novos riscos relativos a dimensionamento de
pessoal, tecnológico, conformidade externa e LGPD. Destaca-se também que
foi realizado com sucesso os treinamentos dos gestores da Fundação, tendo
sido avaliados 53 processos que envolvem riscos e aplicados 70 controles de
boas práticas para redução de riscos.
O trabalho envolveu avaliação de riscos, processo e controles. Na avaliação de
riscos o resultado mostrou que o risco original reduziu de 40,08 em 2019 para
38,7 em 2021. Já o risco residual após aplicação de controles reduziu de 12,5
em 2019 para 11,48 para 2021.
Como resultado do trabalho de Avaliação de Riscos foi atualizada a matriz de
risco com a frequência x impacto de cada tipo de risco, incluindo o
posicionamento dos Riscos Inerentes e Residuais e o Plano de Ação dos
Gestores de Riscos para melhoria dos Controles e a revisão do Fluxo de
Investimentos.
As variações foram pequenas em dois anos, ressaltando que houve aumento
dos impactos e redução da frequência, devido em parte à pandemia e a
consequente adoção do trabalho remoto.
Os maiores riscos originais são: conjuntura, mercado, parceria, governança,
crédito e execução de estratégias, que possuem controles eficientes e reduzem
significativamente os riscos residuais, sendo que o risco de conjuntura que era
o único risco residual no quadrante vermelho em 2019 deixou de figurar em
2021.
Os maiores riscos residuais são: Indisponibilidade de pessoal, ligados a
conformidade de PLD e LGPD, documentação manual, conformidade legal e
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falha humana. Foram apresentadas também as matrizes de riscos para os
riscos estratégicos, financeiros e previdenciais.
Na visão de processos, de acordo com os resultados, houve melhora com
redução de déficit médio de 32,2% em 2019 para 29,67% em 2021.
Os processos com mais riscos residuais são: Gestão de Recursos Humanos
com destaque em riscos de documentação, de processos e de conformidade
operacional; Gestão Estratégica com destaque nos riscos de conformidade
legal e de processos e Gestão Atuarial com os riscos de indisponibilidade de
pessoal, conformidade legal e de falha humana. Com isso a Consultoria sugere
melhores práticas de garantia de conformidade externa e de práticas de gestão
de processos.
Na apresentação da visão de controle, segundo a consultoria a Entidade está
muito bem em temos de controles e riscos. Há dois controles com déficit de
100% que são as instruções escritas para gestão de pessoas e para avaliação
de desempenho. Somente 5 controles são responsáveis por 62% do total de
controles que são: garantias de conformidade de LGPD, gestão de pessoas,
gestão de processos, instruções escritas para gestão de pessoas e práticas de
garantia de conformidade externa. Há 2 controles com déficit de 50% que
foram destacados como importantes: práticas de gestão de documentos e
práticas de LGPD e que devem ser trabalhados com prioridade.
Quanto aos Plano de Ação, estes deverão cobrir os seguintes controles
deficitários: i) Processo de conformidade de LGPD ii) Instruções escritas de
Gestão de Pessoas iii) Práticas de Gestão de Pessoas iv) Práticas de Gestão
de Processos v) Processo de conformidade externa vi) Instruções escritas de
Avaliação de Desempenho vii) Práticas de Gestão de Documentos vii) Práticas
de Gestão de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Os referidos Planos serão
desenhados para implantação e serão acompanhados pela Área de Controles
Internos. A implantação de 8 Planos de Ação reduzirá em 69% o déficit de
controles da Entidade.
De acordo com comparativo, apresentado pela consultoria, com a PREVCOM e
17 outras entidades de previdência complementar fechada, que tem média de
38 anos de existência, a PREVCOM apesar de ser mais nova que a média tem
risco inerente muito próximo da média (38,7 x 39,6) e um déficit de controle
superior que a média (29,7% x 22,5%).
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Quanto a avaliação da maturidade da gestão de riscos da Fundação que
segundo o padrão utilizado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
(IBGC), a consultoria considera que a PREVCOM está em transição de nível
Definido para Consolidado.
3.2.1.2 - ANÁLISES E CONCLUSÕES DO COAUD
O COAUD manifestou algumas preocupações sobre o processo que vem
sendo utilizado nas avaliações de riscos na Fundação, pois elas são baseadas
em opiniões de gestores das Áreas e sem evidências amostrais dos resultados
o que pode gerar variações nos resultados obtidos.
No entendimento do Comitê o nível de controle pode estar abaixo do que está
sendo demonstrado dado a existência de processos manuais e déficit de
sistemas e processos e acredita ser necessário a ampliação dos testes de
controles por parte da Área de Riscos e Controles Internos, para eventuais
ajustes.
Por conta disso, o COAUD recomendou:
a) que para o próximo ciclo sejam introduzidos no processo de avaliação de
controles, testes de comprovação de suas existências e de aferição de suas
eficiências para que avaliação da consultoria não fique centrada nos gestores e
inclua os colaboradores que executam as atividades relacionadas aos
processos avaliados; e
b) que seja avaliado a troca da consultoria que efetua a avaliação de riscos da
Fundação. (Ver Recomendação 09/2021, item 4).
3.2.2

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DA PREVCOM

Os trabalhos relativos as Políticas de Recursos Humanos, do processo de
avaliação de pessoas e a reestruturação da PREVCOM, vem sendo
conduzidos pela consultoria da Fundação Getúlio Vargas - FGV.
Até o encerramento do mês de junho, foi concluída a pesquisa de mercado,
mapeamento de perfil, elaboração do SAD
Sistema de Avaliação de
Desempenho, com participação ativa da Diretoria e de Grupos Focais.
O processo continua com atrasos nas entregas das etapas, gerados pelo
adiamento do início dos trabalhos, sendo que o cronograma ficou prejudicado e
será realizado um aditivo contratual específico para regularização do
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cronograma. Será enviado novo cronograma para acompanhamento do
COAUD no final do processo de aditamento contratual.
O COAUD solicitou que a FGV apresente as conclusões deste trabalho cuja
data ainda não está confirmada.
3.2.3 - AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA

Para o enfrentamento da pandemia e diante da necessidade de conter a
disseminação da COVID-19, a PREVCOM retomou a quarentena e adotou
novamente medidas emergenciais incluindo a realização de sistema home
office por seus colaboradores, tendo em vista os decretos do Governo Estadual
para que todos os órgãos estaduais adotassem medidas mais fortes de
isolamento social.
A pedido do COAUD a Área de Gestão de Riscos e Controles Internos vem
apresentando, quando solicitado pelo Comitê, as medidas tomadas e suas
evoluções para gerenciar o ambiente de trabalho dos colaboradores durante a
pandemia, para que não seja prejudicado o andamento das atividades da
PREVCOM.
3.2.4
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS MENSAIS E OUTROS
ASSUNTOS DA ÁREA CONTÁBIL
Em atendimento a recomendação do Comitê de Auditoria a área Contábil da
Fundação, vêm apresentando os resultados mensais e acumulados da
Fundação nas reuniões do COAUD, por meio dos demonstrativos em formatos
sintético e analítico, conforme sugeridos pelo COAUD. Nas apresentações
efetuadas, sempre são destacadas as principais variações das contas
patrimoniais (ativo e passivo) e de resultados dos Planos de Benefícios, do
PGA e do consolidado.
A área Contábil, também vem mantendo o COAUD atualizado quanto ao
acompanhando dos trabalhos que a consultoria PRP está realizando na
Fundação, principalmente, quanto a:
i) resposta à PREVIC do ofício, que trata das receitas administrativas diretas da
Entidade, que foi parcialmente respondido em 2020, se tais receitas devem ou
não compor a base para cálculo do limite legal do custeio administrativo. Foi
adicionalmente solicitado uma resposta mais elaborada pelo regulador; e
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ii) a adequação dos procedimentos e lançamentos contábeis para atender aos
novos padrões do plano contábil e diagnóstico da confecção do PGA, em
atendimento a Instrução PREVIC 31/2020.
Além disso, a Política Contábil da Fundação, que foi elaborada em atendimento
à Instrução PREVIC 31/2020, contou com várias sugestões de melhorias em
seu conteúdo feitas pelo COAUD.
3.2.5. RESULTADOS DA FUNDAÇÃO DE 2020
O Presidente da Fundação, apresentou ao COAUD os resultados da Fundação
de 2020, demostrando a evolução do número de participantes e arrecadação,
que mesmo com a pandemia, os resultados foram importantes, como o
crescimento de 24% nas reservas dos participantes. Foi apontado que houve
zeragem da taxa de carregamento dos planos ligados ao Governo do Estado
de São Paulo em maio/2020. Os planos de outros estados e municípios que
estão em formação ainda não permitiram que houvesse este procedimento.
O rendimento da carteira de 8,84% aa, ficou abaixo da meta de 9,25% aa,
porém esta meta foi definida nas Políticas de Investimentos antes da
ocorrência da pandemia e durante o ano o objetivo atuarial que era de IPCA +
5% aa nos 4 primeiros meses, foi alterada para os demais meses para IPCA +
4% aa. Caso, para todo o ano a taxa fosse a mesma da última revisão, a meta
anual seria de 8,7% aa, portanto seria atingida.
Com as projeções para 2021, com a entrada de novos patrocinadores e
participantes, impulsionadas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, que
obriga os estados e municípios criarem previdência complementar até
nov/2021, se espera que mais patrocinadores venham aderir os planos da
Fundação principalmente no plano multi patrocinado.
No caso da PREVCOM um grande gargalo é a impossibilidade de aumento de
sua estrutura em função das restrições impostas pelo Governo do Estado de
São Paulo, causando dificuldades na reposição de colaboradores.
Grande esforço vem sendo feito para desvincular a Fundação a estas
restrições e que o projeto que está sendo desenvolvido pela Fundação Getúlio
Vargas vai auxiliar nesse processo. Concomitantemente a Fundação irá
implantar ações de tecnologia que estão no plano PREVCOM Digital que está
em desenvolvimento pela Consultoria Gartner.

9

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701, 10° andar

São Paulo/SP

01401-000 (11) 3150-1901

A nomeação do Diretor de Investimentos, que era uma importante demanda da
PREVIC, foi resolvida ainda no ano de 2020.
3.2.6 ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS DE AÇÃO E DOS PONTOS DO
COAUD
O COAUD durante o 1º semestre de 2021, acompanhou junto à Área de
Gestão de Riscos e Controles Internos a situação dos pontos de melhoria
(sugestões/recomendações), registrados pelo Comitê de Auditoria, que ainda
estão pendentes.
O posicionamento de cada recomendação/solicitação do COAUD do exercício
de 2020, foi detalhado no Relatório Anual do COAUD de 2020 e as registradas
no 1º semestre de 2021, estão destacadas no item 4, do presente relatório.
Quanto as exigências constantes na Instrução PREVIC nº 34/2020, que
estabelece padrões que as Fundações deverão adotar para a Prevenção a
Lavagem de Dinheiro e ao Combate ao Terrorismo, o atendimento das
demandas está exigindo que a Fundação se prepare com um processo mais
complexo de avaliação da base de participantes, patrocinadores, colaboradores
e fornecedores, o que exigirá a formalização, além de Políticas, Procedimentos
Operacionais para atendimento dessas exigências.
A Área de Gestão de Riscos e Controles Internos da PREVCOM, quando
solicitado pelo COAUD, apresenta a situação atualizada dos planos de ação de
melhorias de controle, resultantes das Avaliações de Riscos e de Controles.
Os pontos relativos ao monitoramento de riscos de investimentos não
avançaram como esperado e há pendências sem prazo de conclusão. Apesar
disto foi reportado avanços no monitoramento de mercado, no desenvolvimento
de processo de avaliação de gestores, administradores e custo diante dos
recursos dos planos, da assessoria consultiva e o desenvolvimento de reporte
à Diretoria e Conselho Deliberativo.
Outros pontos que estão em desenvolvimento são as Políticas de
Investimentos e Contingência Judiciais, dentre outros, sem prazos definidos de
conclusão.
3.2.7 - ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATORIOS PELO COAUD
Em atendimento ao Artigo 6º da Instrução PREVIC nº 3, de 24 de agosto de
2018 e inciso III, do Artigo 18º do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, o
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COAUD elaborou e emitiu o seu Relatório Anual do exercício de 2020, o qual
foi enviado ao secretário dos colegiados para ser encaminhado ao Conselho
Deliberativo e ficará à disposição da PREVIC.
Quanto ao Relatório de Atividades trimestral do COAUD, referente ao 1º
trimestre de 2021, previsto no inciso I, do Artigo 18, do Regimento Interno do
Comitê de Auditoria, este foi elaborado, emitido e enviado ao Conselho
Deliberativo em 22 de abril de 2021.
3.2.8
2020

MANIFESTAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE

3.2.8.1 ACOMPANHAMENTO PELO COAUD DOS TRABALHOS DA ÁREA
CONTÁBIL E DOS AUDITORES INDEPENDENTES
De acordo com a legislação e com o Regimento Interno do Comitê de Auditoria
da PREVCOM, o COAUD deve se manifestar sobre a adequação das
Demonstrações Contábeis às práticas contábeis adotadas no Brasil e às
normas editadas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar
(CNPC) e pela PREVIC.
Diante desse comando, o Comitê de Auditoria, no exercício de suas atribuições
e responsabilidades, realizou reuniões com os Auditores Independentes firma
Deloitte e com a área contábil, objetivando a obtenção de informações e
elementos para análise das Demonstrações Contábeis e respectivas Notas
Explicativas do exercício de 2020.
Os trabalhos realizados pelos Auditores Independentes - Deloitte, foram
concluídos com a emissão de relatório sem ressalvas e sem ênfases, pois
não foram identificados aspectos relevantes que poderiam afetar as
Demonstrações Contábeis da PREVCOM, relativas ao exercício 2020.
No entanto, os auditores independentes relataram que durante a execução dos
trabalhos tiveram problemas na obtenção de informações no processo de
circularização relativas à Área de Seguridade que demoraram no fornecimento
de todas as informações de participantes que deveriam ser respondidas pelos
responsáveis pelos cadastros e folha dos assistidos. Em função deste fato,
houve atraso no cronograma de emissão e apresentação do Relatório dos
Auditores Independentes (RAI).
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ANÁLISES E CONCLUSÕES DO COAUD

Após análise das informações, dos documentos e relatórios fornecidos ao
Comitê, dos trabalhos abrangentes realizados pelos Auditores Independentes Deloitte, os quais resultaram na emissão de relatório sem ressalvas e sem
ênfases, não foram identificados aspectos relevantes.
Com isso, os membros do COAUD, entenderam que as Demonstrações
Contábeis de 31 de dezembro de 2020 e respectivas Notas Explicativas,
refletiram adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as posições
patrimonial e financeira da PREVCOM.
Como resultado de suas análises e do acompanhamento dos trabalhos da área
contábil da Fundação e dos Auditores Independentes, o Comitê de Auditoria
apresentou algumas sugestões e oportunidades de melhorias nos textos das
Notas Explicativas, sendo que algumas foram aceitas e outras serão
analisadas para implementação nas Demonstrações Contábeis do exercício de
2021.
Além disso, os membros do COAUD externaram suas preocupações com a
gravidade da situação em relação ao atraso no fornecimento de informações
aos auditores independentes, diante disso, solicitou a contadora da PREVCOM
Sra. Angelita que fosse imediatamente comunicado ao Diretor Presidente a
ocorrência. Por conta do ocorrido, o COAUD recomendou a revisão nos prazos
de elaboração e fechamento das Demonstrações Contábeis e respectivas
Notas Explicativas da PREVCOM para o próximo exercício, para que os
documentos sejam enviados previamente e com tempo hábil para apreciação
por todos os Órgãos Colegiados. (Ver Recomendação 06/2021, item 4).
3.2.9
ANALISE PELO COUAD DO RCI E DO RPE EMITIDOS PELOS
AUDITORES INDEPENDENTES
O Relatório de Controles Internos (RCI) e o Relatório para Propósito Específico
(RPE), emitidos pelos Auditores Independentes, foram apresentados aos
membros do COAUD.
No RCI, constou os pontos de Deficiências de Controles Internos, sendo que os
pontos considerados significativos pelos Auditores, foram os seguintes: i)
Ausência de evidências de revisão tempestiva dos lançamentos contábeis
manuais; ii) Ausência de respostas de circularização nos processos de
contribuição de patrocinadoras e participantes; iii) Revisão de acesso a
sistemas; iv) Segregação de Funções para acesso ao Sistema Core da MJPrev
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e ausência de matriz de segregação de funções; v) Acessos privilegiados de
cinco usuários; vi) Gerenciamento de Mudanças de sistemas não estruturados.
Além destes pontos considerados relevantes há outros pontos destacados pelo
Auditor Independente apresentados a seguir:
a) Parâmetros de senhas insuficientes; b) Ausência de documentação cadastral
de participantes que suportam a Provisão Matemática para Benefícios a
Conceder PMBaC; c) Ausência de segregação de funções na estrutura da
Fundação; d) Diferimento de fomentos de novos planos não estão sendo
executados; e) Ausência de Políticas e Manuais destacando políticas de
alçadas e Políticas de Prevenção a Lavagem de Dinheiro PLD e Anti Fraude; f)
Ausência de controles de processos judiciais; g) Existência de contas com
saldos pendentes e sem movimentação há mais de 365 dias sem ação da
Administração; e h) Desenquadramentos de alocação de investimentos.
Com relação ao RPE, os pontos que são considerados com mais necessidade
de atuação e que coincidem com os pontos já incluídos no RCI, são: i)
Estrutura organizacional da Fundação, que necessita de aprimoramentos; ii)
Segregação de Função na estrutura e no acesso aos sistemas; iii) Falta de
Políticas de PLD / Anti Fraude; iv) Desenquadramentos de alocação de
investimentos; v) Falta de políticas e formalização para as Contingências
Judiciais e falta de atualização monetária de valores contabilizados; vi)
Ausência de políticas de alçadas para concessão de benefícios; e vii)
Ausência de Auditoria Interna na estrutura de controle da Fundação.
O COAUD, solicitou à área de controle da PREVCOM que inclua as
recomendações dos Auditores Independentes, constantes no RCI e RPE no
controle de recomendações e que periodicamente seja apresentado o
posicionamento nas reuniões do Comitê, quando solicitado.
Outra questão levantada pelo COAUD que apesar da recomendação explícita e
efetuada anteriormente por este Comitê, os relatórios dos Auditores (RCI) e
(RPE), foram enviados a PREVIC antes de serem apresentados e discutidos
com o COAUD, sendo que para o próximo exercício os membros do Comitê
reiteraram que a recomendação seja atendida.
3.2.10

AVALIAÇÕES DO COAUD E DO AUDITOR INDEPENDENTE

O COAUD, conforme estabelece o item 4.9, das Regras Operacionais do
Comitê de Auditoria da PREVCOM, institucionalizou um processo de
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avaliações de desempenhos, de sua própria Auto Avaliação e de seus
membros, além disso, atendendo às melhores práticas de mercado, também é
realizada a avalição da Auditoria Independente.
As referidas avaliações referentes ao exercício de 2020, foram realizadas pelo
Comitê, no 1º semestre de 2021, após a entrega dos relatórios (RCI e RPE),
por parte da Auditoria Independente, as quais foram enviadas ao Conselho
Deliberativo, juntamente com a Auto Avaliação do próprio COAUD.
Esse processo contínuo de avaliação da qualidade propicia ganhos de
qualidade e de efetividade, tanto para o Comitê como para a Auditoria
Independente.
3.2.11
ESTRUTURA DE TI E POSIONAMENTO DO PROCESSO DE
ATENDIMENTO À LGPD
A área de Tecnologia da Informação TI da PREVCOM, juntamente com o
representante do fornecedor do sistema MJDS, apresentou os fundamentos do
Sistema Core da Fundação utilizado para cadastro e processamento das
operações.
Foi explicado que o sistema utilizado é totalmente em WEB contendo todo o
fluxo operacional da Fundação, cadastro e gestão dos participantes, processo
de adesão, contribuição, evolução, reserva, cotização, elegibilidade e de
benefício até o fim da reserva.
O sistema integra as atividades do fluxo financeiro contribuição, tesouraria e
extrato. Também inclui a folha de pagamento e o pagamento de tributos.
Quanto à funcionalidade contábil, há um módulo que integra o sistema contábil
atendendo às normas da PREVIC. As informações fornecidas aos participantes
como extrato e informe de rendimento para imposto de renda são
disponibilizadas pelo sistema sendo que o acesso das informações está em
área restrita direcionada aos participantes.
O sistema também gera os relatórios de relacionamento institucional, faz
administração de contratos e seus pagamentos. Quanto a gestão dos
investimentos o sistema não gerencia a carteira, mas avalia o valor das cotas
através de um módulo específico recebendo as informações por XML da Área
de Investimentos.
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Os projetos são realizados por demandas das áreas destacando o fluxo digital,
benefícios, aposentadoria, resgate, portabilidade e trâmite digital para o
participante operar por autoatendimento. O processo consiste em receber as
demandas das áreas e dimensionar cada uma delas e totalizar.
O limite contratado é de 675 horas anuais para novos desenvolvimentos e 675
horas anuais para novos planos com um total anual de 1.350 horas, não
podendo haver transferências entre os dois propósitos. A priorização dos
projetos é feita de forma centralizada pela Diretoria.
No processo de desenvolvimento de sistemas, há três ambientes de atuação:
Ambiente de Desenvolvimento, Ambiente de Homologação e Ambiente de
Produção. Todos os ambientes são separados, criptografados e com bases de
dados distintos para não haver vazamento de informações.
Quanto ao andamento do Plano para implantação dos procedimentos para
cumprir os quesitos da Lei Geral de Proteção de Dados LGPD, a Fundação
utiliza a consultoria da empresa Gartner para desenvolvimento do programa.
A LGPD, obriga toda organização, pública ou privada, que utilize bases de
dados pessoais em suas atividades, a proteger o direito à privacidade de
clientes e empregados, em conformidade com o Marco Civil da Internet e os
princípios da Constituição Federal.
Para atendimento aos dispositivos da LGPD, a Fundação aprovou a sua
Política de Privacidade e Proteção de Dados e que somando-se à Política de
Segurança da Informação, além de atenderem às exigências legais, reafirmam
o compromisso da Fundação com a segurança, privacidade e transparência no
tratamento das informações para com seus participantes, fornecedores,
patrocinadores, instituidores.
Em cumprimento à LGPD foi a designação, pela Diretoria Executiva, de seu
Encarregado de Dados. A figura do Encarregado de Dados ou DPO (Data
Protection Officer) é uma das inovações da lei. Em linhas gerais, ele terá a
missão de assegurar que a Fundação cumpra as obrigações legais referentes à
privacidade de informação previstas na LGPD.
Outras medidas adotadas pela Fundação, ligadas ao tema foram: i) realizado
treinamento para os colaboradores; ii) foi disponibilizada a biblioteca de
políticas ligadas ao tema; e iii) foi dado andamento para a obtenção da
certificação ISO 27.000.
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O Comitê de Auditoria vem acompanhando os trabalhos desenvolvidos pela
Fundação visando à adequação à nova legislação, para tanto, periodicamente
são feitas apresentações ao COAUD sobre a evolução das etapas para o pleno
cumprimento da lei.
4) RECOMENDAÇÕES/SOLICITAÇÕES REALIZADAS PELO COAUD:
Durante a execução de seus trabalhos e realização das reuniões do 1º
semestre de 2021, o COAUD foi registrando as suas recomendações e
solicitações, visando melhorias nos processos e relatórios, as quais estão
descritas a seguir:
DESCRIÇÃO
Solicitação/Recomendação 01/2021 (13ª Reunião Ordinária 21/01/21):
Os membros do Comitê solicitaram que a posição atualizada das recomendações
do relatório do Comitê seja apresentada com todos os prazos e status de
andamento na próxima reunião do COAUD do mês de fevereiro de 2021.
Solicitação/Recomendação 02/2021 (13ª Reunião Ordinária 21/01/21):
O COAUD solicitou que o relatório elaborado pela FGV, seja enviado ao Comitê,
após apresentação à Diretoria.
Solicitação/Recomendação 03/2021 (14ª Reunião Ordinária 18/02/21):
O COAUD solicitou o envio das minutas das Políticas e demais normativos, que
serão elaborados para atendimento das exigências, da Instrução PREVIC
34/2020, previamente à aprovação pela Diretoria e Conselho Deliberativo, a fim
de possibilitar contribuir com recomendações de ajustes no documento caso
necessário.
Solicitação/Recomendação 04/2021(14ª Reunião Ordinária 18/02/21):
O COAUD solicitou que o reporte do Acompanhamento das ações de
contingências sobre a crise da pandemia, passe a ser bimestral.
Solicitação/Recomendação 05/2021(14ª Reunião Ordinária 18/02/21):
O COAUD solicita o envio dos relatórios dos auditores independentes,
previamente a sua reunião prevista para 18/03/2021, a fim de ter tempo suficiente
para analisar, contribuir com melhorias, emitir sua opinião e eventualmente alterar
a data da reunião com os Auditores.
Solicitação/Recomendação 06/2021 (15ª Reunião Ordinária 24/03/21):
O COAUD recomenda que seja revisado os prazos de elaboração e fechamento
das Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas da PREVCOM do
próximo exercício, para que sejam enviados previamente e com tempo hábil para
apreciação por todos os Órgãos Colegiados.
Solicitação/Recomendação 07/2021 (16ª Reunião Ordinária 22/04/21):
O COAUD convocará as Diretoras de Investimentos e de Seguridade para
comparecer na 17ª. Reunião do Comitê de Auditoria para participarem da
apresentação dos relatórios RCI e RPE e explicar as medidas que serão tomadas
para a regularização das deficiências apontadas nos relatórios.
Solicitação/Recomendação 08/2021 (16ª Reunião Ordinária 22/04/21:
O Comitê solicitou para que seja apresentada as principais alterações contábeis
devido a Instrução PREVIC 31/2020.
Solicitação/Recomendação 09/2021 (18ª Reunião Ordinária 17/06/21:
O COAUD recomenda: a) que para o próximo ciclo sejam introduzidos no
processo de avaliação de controles, testes de comprovação de suas existências e
de aferição de suas eficiências para que avaliação da consultoria não fique
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centrada nos gestores e inclua os colaboradores que executam as atividades
relacionadas aos processos avaliados; e b) que seja avaliado a troca da
consultoria que efetua a avaliação de riscos na Fundação.
Solicitação/Recomendação 10/2021 (18ª Reunião Ordinária 17/06/21:
O COAUD, solicitou que a área de TI deverá apresentar formalmente o plano de
ação para cobrir os pontos da Auditoria Independente com a indicação dos
responsáveis e prazos de implementação bem como demonstrar o cronograma
das atividades da LGPD concluídas e pendentes com as datas previstas e
apresentar o fluxo do sistema core de forma mais detalhado.
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Pendente

5) DISPOSIÇÕES GERAIS:
Os documentos, tais como: Regimento Interno, Regras Operacionais, Atas e
Plano de Trabalho do COAUD, dentre outros, citados no Relatório, são
mantidos em meio eletrônico na pasta do COAUD:
São Paulo

SP, 19 de agosto de 2021

Wilson Luiz Matar
Coordenador do Comitê

Evenilson de Jesus Balzer
Membro do Comitê

Maurício Augusto Souza Lopes
Membro do Comitê
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