
                                                                    

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 
Políticas Corporativas 

1 – IDENTIFICAÇÃO 
 

Título:  POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS 

Restrições 
para Uso: 

Acesso Controle 

 Livre  Reservado  Confidencial  Controlada  Não Controlada  Em Revisão 

 

2 - RESPONSÁVEIS 

 

Etapa Área Responsável Cargo Data 

Elaboração Compliance Consultor 07/08/2012 

Verificação Compliance Gerente de Compliance 13/08/2012 

Distribuição Compliance Gerente de Compliance 20/09/2012 

Aprovação 
Diretoria Executiva Diretor Presidente 20/08/2012 

Conselho de Administração Conselheiro 28/08/2012 

 

3 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

Documento Data Objetivo 

Resolução 2.554  24/09/1998 Resolução do BCB que dispõe sobre a implantação e implementação 
de sistema de controles internos 
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Políticas Corporativas 

 
 

Esta Política estabelece as diretrizes e responsabilidades para a implantação, controle, avaliação, 

monitoração e melhorias da estrutura de gerenciamento de Controles Internos, tendo como objetivo 

promover uma cultura prospectiva e ações permanentes que possam assegurar a eficiência e eficácia dos 

controles estabelecidos pela Desenvolve, dando suporte a gestão de riscos e desempenho da instituição. 

 
 
 
 

 

Esta Política deve ser de conhecimento dos colaboradores da organização por estar focado na 

disseminação das posturas adequadas para o tratamento dos controles internos inerentes ao negócio. 

 

 

 

 

3.1 Estrutura de gerenciamento de Controles Internos 

 

A  estrutura de gerenciamento de controles internos da Desenvolve está estabelecida de forma efetiva e 

consistente com a complexidade dos riscos inerentes aos negócios da instituição. 

 

Esta estrutura compreende as seguintes etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conseguir uma gestão efetiva dos controles internos, a área deve ter autonomia para agir nas demais 

áreas da agência, ter acesso as informações e operações, e realizar ações corretivas para evitar a 

ocorrência de não conformidades. 

 

Processos: 

Pontos de 

controle 

Monitoramento 

dos  

Controles 

Relatório de 

ocorrências 

Comitê de 

controles 

internos 

Ajustes nos 

controles 

internos 

2. Abrangência 

1. Objetivo 

3. Passos Críticos 
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3.2 Objetivos da Política de Gerenciamento de Controles Internos 

 

A Diretoria Executiva da Desenvolve expressa através deste documento seu compromisso de manter uma 

gestão eficiente e eficaz no gerenciamento dos controles internos, com os seguintes objetivos: 

 

• Promover o gerenciamento dos controles internos com integridade e ética, disseminando uma 

cultura que priorize e demonstre aos colaboradores a importância dos controles; 

• Assegurar que a estrutura de controles internos conduza a organização e seus colaboradores a 

compreensão permanente dos riscos internos e externos aos quais a Desenvolve está exposta, bem 

como, as ações que possam mitigá-las; 

• Garantir que a estrutura de gerenciamento possibilite a identificação, avaliação, monitoramento e 

controle  de forma eficiente e eficaz; 

• Assegurar o cumprimento dos normativos emitidos pelos órgãos reguladores através dos 

procedimentos internos; 

• Estimular o desenvolvimento de canais de comunicação  que assegurem a consistência e 

tempestividade das informações que são relevantes para tomada de decisões ou que afetem a 

continuidade das atividades da organização; 

• Propiciar a atuação efetiva e independente da auditoria interna sobre o sistema de controles 

internos; 

• Promover o conhecimento sobre os riscos aos quais a empresa está exposta e das ações de 

contenção para mitigação destes riscos; e 

• Reduzir custos pela exposição aos riscos identificados.  

 

 

Esta Política está aprovada pelo Conselho de Administração e deve ser comunicada e acessível aos 

colaboradores e parceiros. 

 

Para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia, esta Política será analisada e revisada 

criticamente em período anual ou quando houver mudanças significativas que possam impactar no seu 

cumprimento. 

 

Na sua implementação e revisões os colaboradores devem ter conhecimento, incluindo prestadores de 

serviços, para garantir o conhecimento sobre as alterações realizadas e manter o comprometimento com as 

políticas corporativas. 
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3.3 Programa de Controles Internos 

 

O programa de controles internos deve ser mantido alinhado com as melhores práticas, devendo ser 

revisado periodicamente, a fim de que eventuais deficiências identificadas sejam prontamente corrigidas  de 

forma a garantir sua efetividade. Para contribuir com esta gestão o programa de controles internos deve ser 

composto por: políticas corporativas, procedimentos, monitoramento de processos, revisões periódicas do 

processo de controles internos, programa da auditoria interna e plano de continuidade do negócio. 

 

3.3.1 Políticas Corporativas 

As políticas têm como objetivo definir as diretrizes de comportamento e ação de todos os colaboradores da 

organização. As Políticas estabelecidas e que devem ser de conhecimento dos colaboradores são:  

 

Política de Gerenciamento de Riscos  

Política de Controles Internos  

Política de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo  

Política de Segurança da Informação  

Política de Gerenciamento de Capital 

Código de Ética  

 

3.3.2 Procedimentos 

Os processos da organização devem ser mapeados e implementados através de procedimentos que 

estabeleçam as diretrizes de execução dos processos, assegurando dessa forma a eficiência operacional. A 

estrutura de procedimentos está definida conforme a seguir: 

• Procedimentos Operacionais: Formalização da execução  dos processos das áreas da Desenvolve, 

assim como responsabilidades, autoridades, abrangência, registros de controle e prazos de 

manutenção. Os colaboradores  devem ser treinados nos procedimentos de sua área e nos 

procedimentos que tenham interelação com o seu processo. 
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• Procedimentos de Compliance: Definem as diretrizes de gestão e aplicação dos controles internos 

na Desenvolve.  

 

3.3.3 Monitoramento dos processos e revisões 

Os processos devem ser monitorados considerando sua eventualidade e  conforme sua complexidade, 

pelos gestores diretos. Nas reuniões do comitê de controles internos devem ser apresentados resultados 

dos acompanhamentos e conforme análise, realizar revisões nos processos vigentes. 

A área de Compliance deve anualmente estabelecer calendário de revisões nos procedimentos junto aos 

gestores das áreas para assegurar a contínua atualização e melhorias nos processos. Além disso, deve 

monitorar a divulgação de novos normativos externos e avaliar os impactos em seus processos e promover 

a adequação conforme prazos estabelecidos. 

Para contribuir no monitoramento dos processos, indicadores de desempenho devem ser estabelecidos e 

acompanhados em reunião do comitê de controles internos. Os principais benefícios esperados com os 

indicadores são: 

- Melhoria do desempenho organizacional; 

- Maior objetividade na comunicação interdepartamental;  

- Minimização de riscos; 

- Preservação da boa imagem institucional; 

- Manutenção da qualidade de produtos e serviços;  

 

3.3.4 Plano de Auditoria Interna 

Anualmente deve ser estabelecido um plano de auditoria interna, contemplando os processos da 

Desenvolve, para assegurar a efetividade dos controles implantados. Este plano anual deverá ser aprovado 

pelo Conselho de Administração. 

 

3.3.5 Plano de Continuidade do Negócio 

O Plano de Continuidade do Negócio tem como objetivo assegurar a continuidade das operações diante de 

situações atípicas. Este plano deve ser revisado anualmente ou por demanda para adequá-lo ao cenário e 

divulgado na organização para conhecimento dos colaboradores. 
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A avaliação dos Controles Internos deve ser realizada conforme as diretrizes especificadas no 

Procedimento Operacional de Gerenciamento de Controles Internos. 

 

3.4 Elaboração e divulgação de relatórios de desempenho dos Controles Internos 

 

A Auditoria Interna contratada deve elaborar semestralmente relatórios sobre os controles internos que 

devem ser de conhecimento da organização. Nestes relatórios devem ser apresentados os resultados 

gerais dos controles e as recomendações de melhorias e análise crítica das áreas responsáveis. Estes 

relatórios devem ser aprovados pela Diretoria Executiva antes de sua divulgação. 

 

 

 

 

Os controles para avaliação desta política estão descritos no procedimento de Gerenciamento de Controles 

Internos. 

 

 

 

 

5.1 É de responsabilidade da Diretoria Executiva 

 

• Manter a Política aprovada; 

• Definir as atividades de controles para todos os níveis da organização; 

• Estabelecer objetivos e procedimentos para organização; 

• Promover na instituição elevados padrões de ética, integridade e cultura organizacional voltada para 

a importância dos controles internos;   

• Aprovar os relatórios semestrais de controles internos. 

 

 

5.2 É de responsabilidade da Gerência de Controles Internos 

 

• Desenvolver e administrar o Programa de Controles Internos; 

• Prover treinamento apropriado aos colaboradores; 

4. Indicadores de Desempenho 

5. Responsabilidades e Autoridades 
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• Atuar como interface junto aos órgãos reguladores e Auditorias Internas e Externas; 

• Reportar à Diretoria envolvida, quanto às medidas adotadas ou impasses para a implementação de 

alterações nos processos. 

 

5.3 É de responsabilidade dos gerentes 

 

• Acompanhar e dar suporte a implantação desta Política em sua área; 

• Informar a área de controles internos quaisquer dificuldades que impossibilitem a gestão prudente 

dos controles internos; 

• Propor melhorias relacionadas aos controles internos;  

 

5.4 É de responsabilidade de todos os colaboradores 

 

• Cumprir as diretrizes desta política; 

• Manter sua gerência imediata informada de quaisquer irregularidades relacionadas aos controles 

internos de sua área. 

 

 

 

 

Não aplicável 

 

 
 
 
 

 

Não aplicável 

6. Registros 

7. Anexos 


