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1 OBJETIVOS 

 Esta Política tem como objetivo estabelecer as diretrizes para o Gerenciamento 

de Riscos Operacionais, conforme descrito no Art. 22 da Resolução 4.606/2017 e 

atender o que dita a resolução 4.557/2017 no Art. 61 a 67, Da Estrutura de 

Gerenciamento de Riscos das Instituições Enquadradas no Segmento 5(S5), sujeita 

ao regime simplificado de gerenciamento contínuo de riscos. 

 

2 CONCEITO 

 Define-se Riscos Operacionais, à possibilidade de ocorrência de perdas 

resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e 

sistemas, ou de eventos externos. 

Além dos itens citados abaixo, deve ser seguido o que está descrito no Manual 

de Estrutura Simplificada de Riscos no item 5 elaborado por esta instituição. 

 

3 PROCEDIMENTOS DE MONITORAMENTO DO RISCO OPERACIONAL 

 Os procedimentos utilizados para identificar, mensurar, avaliar, monitorar, 

reportar, controlar e mitigar os riscos operacionais são: 

• FRAUDES INTERNAS: Atos realizados com a intenção de fraudar ou subtrair 

numerários ou dispor de ações não autorizadas infringindo regras, leis, normativas 

ou políticas internas envolvendo um ou mais colaboradores da cooperativa; 

• FRAUDES EXTERNAS: Atos realizados por pessoas que não pertencem ao quadro 

de colaboradores ou administradores da cooperativa com a intenção de fraudar ou 

apropriar-se indevidamente de propriedade alheia ou de infringir leis; 

• DEMANDAS TRABALHISTAS E SEGURANÇA DEFICIENTE DO LOCAL DE 

TRABALHO: Ações da cooperativa incompatíveis com a legislação ou acordos 

laborais trabalhistas, higiene, segurança no trabalho, pagamento de indenizações 

por danos pessoais ou eventos de discriminação; 

• PRÁTICAS INADEQUADAS RELATIVAS A CLIENTES, PRODUTOS E 

SERVIÇOS: Perdas por falhas não intencionais ou por negligência no cumprimento 

de uma obrigação profissional com clientes, produtos e serviços; 

• DANOS A ATIVOS FÍSICOS PRÓPRIOS OU EM USO PELA INSTITUIÇÃO: 

Perdas ou danos em ativos físicos em virtude de desastre natural ou outros eventos 

de grande relevância; 
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• SITUAÇÕES QUE ACARRETEM A INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DA 

INSTITUIÇÃO: Perdas relacionadas a acontecimentos que interrompem as 

atividades da instituição e falhas em sistemas de tecnologia da informação; 

• FALHAS EM SISTEMAS, PROCESSOS OU INFRAESTRUTURA DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI): Perdas relacionadas a acontecimentos que 

interrompem as atividades da instituição devido a falhas em sistemas, processos e 

infraestrutura de tecnologia da informação, sistemas mal parametrizados ou 

obsoletos; 

• FALHAS NA EXECUÇÃO, NO CUMPRIMENTO DE PRAZOS OU NO 

GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO: São perdas 

relacionadas a ocorrência de erros no processamento de operações ou na gestão 

de processos, cumprimento de prazos e gerenciamento de relações com parceiros 

comerciais e provedores; 

• AVALIAÇÃO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO RISCO 

OPERACIONAL DECORRENTE DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS RELEVANTES 

PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DA INSTITUIÇÃO: São perdas 

relacionadas ao não cumprimento de cláusulas contratuais ou serviços de terceiros 

relevantes para o funcionamento da cooperativa e controle de acesso à terceiros 

nas dependências das agências; 

• RISCO LEGAL: O risco legal está associado à inadequação ou deficiência em 

contratos firmados pela instituição, às sanções em razão de descumprimento de 

dispositivos legais e às indenizações por danos a terceiros decorrentes das 

atividades desenvolvidas pela Cooperativa. 

 

4 PROCEDIMENTOS DE MITIGAÇÃO DO RISCO OPERACIONAL 

Os procedimentos de mitigação dos riscos operacionais estão associados, à 

forma de condução dos processos internos e ao tipo e nível de controle utilizado, 

entretanto, algumas ações têm caráter genérico e se aplicam a qualquer situação, 

como por exemplo: 

• PESSOAS: Deve ser adequada desde o processo de seleção e recrutamento, por 

meio de treinamento, explicação sobre o Código de Ética e Normas de Conduta, 

além de outros documentos que a instituição achar necessário; 
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• PROCESSOS: Deve ser definido e implantado métodos de controles internos e com 

formalização dos procedimentos operacionais; 

• SISTEMAS: Deve ser implantado métodos de controles de acessos (físicos e 

lógicos), instalação de programas antivírus, realização de backups periódicos de 

dados, entre outros definidos pela instituição. 

 

5 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Segurança da Informação remete à ideia de que informações ou 

conhecimentos estão seguros e protegidos contra pessoas que não precisam ou não 

devam ter acesso a tais dados. Por isso, a segurança da informação remete aos 

pilares de confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade no sistema a 

ser desenvolvido.   

Desta forma devendo seguir a Política de Segurança Cibernética, juntamente 

com à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), implantadas na instituição.  

 

6 CRITÉRIOS PARA CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COM 

TERCEIROS 

A instituição deve requerer um processo de diligência como condição para 

manter relação comercial, a todos os prestadores de serviço, de qualquer natureza 

que atuem em nome, interesse ou benefício a ela.  

Este processo deverá ser seguido com o questionário realizado no primeiro 

contato e decisão de contratação do terceiro, sendo este de maneira facultativa, e com 

revisões anuais, conforme anexo 02. Depois deste processo, deve seguir com 

consultas trimestrais aos seguintes órgãos, conforme anexo 01:  

• Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) 

• Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) 

• Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) 

• Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa 

do Conselho Nacional de Justiça 

• Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições 

análogas às de escravo do Ministério do Trabalho e Emprego; 

• Comprovante de inscrição no CNPJ ativo. 
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7 RESPONSABILIDADES 

 Todo e qualquer envolvido com a Cooperativa de Crédito Rural de Ouro – 

Sulcredi Ouro, deve conhecer e praticar às diretrizes desta política, sendo eles, 

Colaboradores, Diretores, Conselheiros, Auditoria interna e Terceiros desta 

instituição. 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A política, o procedimento e os limites para o gerenciamento de riscos 

operacionais, incluindo suas execuções, são revisadas anualmente ou conforme haja 

necessidade.  

Esta política deverá ser publicada nos canais oficiais da Cooperativa após à 

aprovação pelo Conselho de Administração. 

 

Histórico de elaboração, revisões, responsáveis, versões e período. 

 

Descrição  
Elaboração da Política de Gerenciamento de Risco 
Operacional 

Versão  01 

Elaborado em: Dezembro/2021 

Responsável pela Elaboração Assessoria Empresarial SP 

Revisado por: Giuliana e Gizele 

Número da Ata com aprovação do CA 15/2021 – 17 de dezembro de 2021 

Aprovado em AGE em: N/A 

Válido A partir da aprovação do CA 
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ANEXO 01 – CONTROLE DE LEGALIDADE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 

 

SITES DE CONSULTAS 

Cadastro de 
Empresas 
Inidôneas e 
Suspensas 
(CEIS) 

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=a
sc 
 

Cadastro 
Nacional de 
Empresas 
Punidas 
(CNEP) 

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=
asc 

Cadastro de 
Entidades 
Privadas Sem 
Fins 
Lucrativos 
Impedidas 
(CEPIM) 

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cepim?ordenarPor=nome&direcao
=asc 

Cadastro 
Nacional de 
Condenações 
Cíveis por 
Atos de 
Improbidade 
Administrativ
a do 
Conselho 
Nacional de 
Justiça 

https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form 

Cadastro de 
Empregadore
s que tenham 
submetido 
trabalhadores 
a condições 
análogas às 
de escravo do 
Ministério do 
Trabalho e 
Emprego; 

https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-
especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/areas-de-atuacao/combate-ao-
trabalho-escravo-e-analogo-ao-de-escravo 

Comprovante 
de inscrição 
no CNPJ 
ativo. 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp 
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ANEXO 02 – QUESTIONÁRIO DE AVALIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE 

TERCEIRO 

 

A Cooperativa de Crédito Rural de Ouro – Sulcredi Ouro é comprometida em 

conduzir seus negócios de forma idônea e com ética. Em decorrência deste 

compromisso, a cooperativa requer que todos seus fornecedores, subcontratados, 

consultores, representantes, prestadores de serviço ou terceiros de qualquer natureza 

que prestem serviços ou atuem em nome, interesse ou benefício da cooperativa, se 

submetam a um processo de diligência como condição para manter relação comercial. 

Como parte deste processo, solicitamos que sejam respondidas as perguntas abaixo, 

o preenchimento deste questionário é facultativo. Pedimos a gentileza de apresentar 

suas respostas nos respectivos campos, se não puder responder algum item, pedimos 

que apresente a devida justificativa.  

Todos os questionamentos deverão ser interpretados, como requisito de um 

período de 3 (três) anos anterior à data do preenchimento deste questionário. 

Em caso de dúvidas no preenchimento do questionário, contate o colaborador 

da cooperativa responsável por este processo. Uma vez respondido o questionário, 

por favor, assine-o e o retorne para a área requisitante da cooperativa. 

 

1. Dados gerais da pessoa jurídica 

Razão Social:________________ 

CNPJ:________________ 

Website (quando houver): ________________ 

Endereço: ________________ 

Número de funcionários: ________________ 

Ramo de atividade e serviço a ser prestado: ________________ 

 

2. Informações sobre a gestão da sociedade: 

Indicar quais pessoas integram a diretoria da empresa 

Nome: ________________ 

Cargo: ________________ 

 

 



 

Cooperativa de Crédito Rural de Ouro - Sulcredi/Ouro CNPJ:07.853.842/0001-35 
Rua Felipe Schmidt, 1882 Centro – Ouro/SC CEP 89.663-000 

Fone (49) 3555-3636 Email: ouro@sulcredi.com.br 
 

 

9 
Classificação da Informação: Público 

 

3. Histórico da empresa 

• Há quantos anos a empresa está no mercado? ________________ 

Indique 3 (três) referências comerciais de clientes: 

Empresa 1- ________________ 

Empresa 2- ________________ 

Empresa 3- ________________ 

• Nos últimos 3 anos há condenações, processos ou investigações administrativas 

ou judiciais relacionadas à empresa ou às pessoas listadas no item 2 por atos 

ilícitos previstos em leis que proíbam atos relacionados a suborno, propina, 

corrupção, práticas anticompetitivas e/ou lavagem de dinheiro? 

( ) Sim 

( ) Não 

• Nos últimos 3 anos há condenações, processos ou investigações criminais 

relacionadas à empresa ou às pessoas listadas no item 2? 

( ) Sim 

( ) Não 

• Nos últimos 3 anos, há condenações, processos ou autuações relacionadas a 

empresa ou às pessoas listadas no item 2, envolvendo alegação de exposição de 

trabalhadores a condições análogas de escravo? 

( ) Sim 

( ) Não 

Em caso afirmativo em qualquer item citado acima, identificar processo, fase 

processual e pessoa envolvida: ________________ 

 

4. A empresa, ou às pessoas listadas no item 2 foram citadas em qualquer dos 

seguintes cadastros/listas?  

• Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS);  

( ) Sim 

( ) Não 

• Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);  

( ) Sim 

( ) Não 

• Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM);  
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( ) Sim 

( ) Não 

• Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa 

do Conselho Nacional de Justiça;  

( ) Sim 

( ) Não 

• Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições 

análogas às de escravo do Ministério do Trabalho e Emprego;  

( ) Sim 

( ) Não 

• Relação de Inabilitados e Inidôneos do Tribunal de Contas da União; 

( ) Sim 

( ) Não 

 

Em nome da empresa, declaro pleno conhecimento, que as informações acima 

fornecidas são verdadeiras e representam a divulgação completa das informações 

relevantes para este Questionário de avalição e acompanhamento de terceiro. Se em 

algum momento as informações apresentadas neste Questionário não representarem 

mais a realidade, concordo em comunicar imediatamente a cooperativa e fornecer um 

relatório complementar detalhando referida mudança.  

 

Local/Estado, data. 

 

________________________________ 

Nome 

Cargo 

Empresa 

 


