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Comitê de Auditoria e Risco
• Monitorar os riscos e controles financeiros sob perspectiva do mapa integrado de

riscos, bem como propor melhorias nos planos de mitigação;

• Supervisionar a gestão dos processos internos e assegurar a integridade e efetividade
dos controles internos para a produção dos relatórios financeiros;

• Apoiar o Conselho de Administração na definição do limite de exposição a riscos;

• Supervisionar o processo de elaboração das demonstrações financeiras;

• Supervisionar a ética, conformidade/integridade (Compliance) e identidade da
cooperativa, incluindo conflitos de interesses;

• Orientar a seleção, contratação e substituição da auditoria independente;

• Acompanhar e supervisionar os trabalhos da auditoria interna.

Avalia o cumprimento da 
legislação cooperativa, 

fiscal e trabalhista

Comitê de 
Auditoria e Risco



O Grupo de trabalho de Risco foi estruturado a fim de promover uma visão integrada da
gestão de riscos da cooperativa, disseminar a cultura e apoiar no modelo da gestão de
riscos da Unimed PoA através da contribuição de cada profissional envolvido e com seu
olhar de negócio.

Grupo de Trabalho de Riscos

Desde a definição da estratégia até o atendimento assistencial dos nossos beneficiários,
incluindo os contratação e registro das operação, o grupo de trabalho acompanha os riscos,
entregando para administração uma visão consolidada da exposição residual da cooperativa
e ações desenvolvidas, alinhados as boas práticas de governança corporativa.

Este grupo está formado em conformidade com as exigências da ANS que prevê visão de
riscos de Mercado, Compliance, Estratégicos, Operacionais e Assistenciais.
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IDENTIFICAÇÃO
Detectamos possíveis eventos

e analisamos como eles podem
impactar nossos processos.

ANÁLISE
Serve para definir o nível do risco, medido pela 
combinação entre impacto e probabilidade.

CONTROLE
Etapa para estudar maneiras de 
diminuir o risco e evitar 
consequências. Podem ser relatórios, 
teses, dupla checagem, etc.

AVALIAÇÃO
Etapa para analisar Riscos 
Residuais, os riscos que 
permanecem após as  medidas 
de controle.

ACOMPANHAMENTO
Monitoramento contínuo para 
prevenir novas ocorrências e 
garantir que o risco esteja 
controlado.TRATAMENTO

Etapa em que implantamos novas ações de resposta 
para evitar, diminuir ou eliminar o risco.

REPORTE
São realizados reportes contínuos

para fornecer mais informações
e aprimorar a gestão de riscos.

O processo de

Gestão 
de Riscos

6



2019 2020 2021

435 277 443

Resolução normativa n° 443, de 25 de 
janeiro de 2019, que dispõe sobre 
adoção de práticas mínimas de 
governança corporativa, com ênfase 
em controles internos e gestão de 
riscos, para fins de solvência das 
operadoras de plano de assistência à 
saúde.

Resolução Normativa  nº 435, de 23 de 
novembro de 2018, que dispõe sobre o 
Plano de Contas Padrão da ANS para as 
operadoras de planos de assistência à 
saúde.

• Processos
• Riscos
• Controles Internos

Atualizações e Novas Resoluções ANS

RN nº 277 da ANS institui o 
Programa de Acreditação de 
Operadoras de Planos Privados de 
Assistência à Saúde.

• Gestão de Riscos Corporativos e 
Controles Internos – Novos 
Requisitos



2019

435 277 443

1. Comercialização e comissionamento
2. Recepção e processamento de dados
3. Contratualização de prestadores e operadoras que fazem intermediação de rede indireta
4. Cadastro de beneficiários
5. Faturamento de contraprestações
6. Contabilidade das provisões técnicas ou outras provisões
7. Controle e limites financeiros para valores a pagar e a receber da operadora
8. Transações com partes relacionadas, adiantamentos e empréstimos

6.3.9.1 – O relatório circunstanciado relativamente às deficiências ou a ineficácia dos controles internos deve abranger as observações
identificadas na auditoria de demonstrações financeiras e ainda conter, no mínimo, observações sobre:

RN 435/2018 – Plano de Contas (em vigor a partir de 01/01/2019)

Processos Riscos Auditoria 
Interna

PRAZO DE 
IMPLEMENTAÇÃO 

12/2019

Mapeamento do Processo Testes

Identificação dos 
Riscos e Controles do 
Processo
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ETAPAS:

• Realização de Workshop com as áreas envolvidas para levantamento das
etapas, processo e risco;

• Desenho do fluxograma da contabilização das provisões;
• Verificação da matriz de riscos da Contabilidade quanto as barreiras para

os riscos de processos apontados;
• Identificação dos controles relativos aos risco de Contabilização em 

desacordo com a operação: 
- existência de memórias de cálculo validados pelas áreas e as distorções 

questionadas aos envolvidos;
- as provisões são auditadas pela auditoria externa  ao menos uma vez ao 

ano dentro do critério de materialidade;
• Emissão do relatório da auditoria interna após testes do processo.

Processo: Contabilidade das provisões técnicas ou outras provisões
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Próximos Passos

Auditoria Externa: Realizar os testes e opinar sobre os processos da
Cooperativa, especialmente sobre os oito processos solicitados pela
ANS e emitir o Relatório Circunstanciado relativo às deficiências ou a
ineficácia dos controles internos abrangendo também as demais
observações identificadas na auditoria de demonstrações financeiras
de 2019.
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Aprendizados

• A importância  do papel do Contabilidade  junto ao grupo de Gestão de Riscos e sendo uma das áreas 
“guardiã” do Compliance da Cooperativa;

• Por ser a parte final de diversos processos, a contabilidade é uma das barreiras de riscos, onde uma das 
principais funções é identificar, sinalizar e monitorar os riscos para que os ajustes ocorram nos processos 
e  não somente nos registros contábeis;

• Enorme desenvolvimento da equipe contábil/fiscal  que passa a ter um olhar mais crítico e atento aos 
riscos e processos;

• Papel educativo nos fóruns e reuniões contribuindo além da parte técnica com a visão sistêmica de um  
processo ou projeto;

• Transformação no papel da área de fiscalista para colaborativa. Ser apoio e receber apoio. Contribuir 
para o crescimento do negócio;

• Hoje não podemos mais  “ESTAR conformes” e sim “ SER conformes”!



elizabeth.henriques@unimedpoa.com.br
Fone: 3316-4624

OBRIGADA


