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Título 1 – Apresentação 

1. O Manual de Instruções Gerais (MIG) – Risco Operacional tem por finalidade 
complementar a Política Institucional de Risco Operacional e estabelecer padrões 
para a instrumentalização do gerenciamento do risco operacional pelas entidades 
do Sicoob. 

2. No corpo deste manual, apresentamos o Conselho de Administração e a Diretoria 
Executiva como órgãos de administração. Caso as entidades do Sicoob não 
disponham dessa estrutura, as funções do Conselho de Administração 
corresponderão, conforme o caso, à Diretoria, e as funções da Diretoria Executiva 
corresponderão a outro órgão executivo eventualmente existente. 

3. A adesão a este manual pelas entidades do Sicoob que não adotaram o modelo 
de estatuto disponível no MIG – Regulação Institucional ocorrerá por meio da 
aprovação pelas respectivas Diretorias Executivas. 

4. As entidades do Sicoob deverão cumprir e fazer cumprir as instruções deste 
manual. 

5. Os procedimentos internos das entidades do Sicoob são fontes complementares, 
prevalecendo, em caso de conflito, as normas contidas neste manual. 

6. Em caso de conflito e/ou divergências entre as disposições estabelecidas neste 
manual e as estabelecidas pelos órgãos reguladores, prevalecerão às últimas.  

7. A reprodução parcial ou total desta obra somente será permitida às entidades do 
Sicoob, desde que em ambiente seguro e de acesso restrito aos empregados e 
dirigentes dessas entidades.  
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Título 2 – Gerenciamento do Risco Operacional 
Capítulo 1 – Considerações Gerais 

1. As entidades do Sicoob devem implementar os procedimentos estabelecidos 
neste manual com efetividade, tempestividade e conformidade. 

2. A metodologia de gerenciamento do risco operacional consiste na avaliação 
qualitativa dos riscos. 

3. As informações de perdas operacionais e de recuperações de perdas 
operacionais devem ser registradas e documentadas. 

4. O ciclo de identificação, avaliação e tratamento (monitoramento, controle e 
mitigação) dos riscos operacionais, incluindo a reavaliação dos riscos já 
identificados, é realizado no mínimo bienalmente. 
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Título 2 – Gerenciamento do Risco Operacional 
Capítulo 2 – Responsabilidades 
Seção 1 – Sicoob Confederação 

1. No Sicoob Confederação, as responsabilidades estão atribuídas da seguinte 
forma: 

Conselho de 
Administração 

a) deliberar sobre as propostas de alteração da Política Institucional de 
Risco Operacional encaminhadas pela Diretoria Executiva do Sicoob 
Confederação; 

b) manifestar expressamente sobre as ações a serem implementadas para 
correção tempestiva das deficiências de controle e de gerenciamento do 
risco operacional do Sicoob Confederação, de acordo com as 
informações recebidas da Diretoria Executiva do Sicoob Confederação; 

c) atuar como coordenador e facilitador do processo de gerenciamento do 
risco operacional executado no Sicoob Confederação, assegurando a 
utilização de ferramentas adequadas e a efetividade no gerenciamento 
dos riscos, em conformidade com as melhores práticas de gestão, 
estando sempre, direto e sistematicamente, envolvido e informado sobre 
o tratamento dos riscos. 

Diretoria Executiva 

a) deliberar sobre as alterações deste manual e encaminhar proposta de 
alteração dos assuntos relacionados à Política Institucional de Risco 
Operacional para deliberação do Conselho de Administração do Sicoob 
Confederação; 

b) manifestar expressamente sobre as ações a serem implementadas para 
correção tempestiva das deficiências de controle e de gerenciamento do 
risco operacional do Sicoob Confederação e encaminhar para análise e 
manifestação do Conselho de Administração do Sicoob Confederação; 

c) disseminar, acompanhar e promover a efetiva implementação deste 
manual e da Política Institucional de Risco Operacional no Sicoob 
Confederação; 

d) deliberar sobre os trabalhos de gerenciamento do risco operacional do 
Sicoob Confederação e decidir, caso haja divergência entre a avaliação 
realizada pelos gestores de cada área e a análise de coerência feita pela 
Área de Controles Internos do Sicoob, mantendo os riscos dentro das 
especificações previstas neste manual; 

e) aprovar os relatórios de informações referentes às perdas operacionais, 
ações para tratamento dos riscos operacionais e demais relatórios 
envolvendo o risco operacional do Sicoob Confederação; 

f) difundir e promover ações que dissemine a cultura de gerenciamento do 
risco operacional; 

g) promover treinamentos para conscientização e qualificação dos gestores 
das áreas sob suas responsabilidades, propiciando ambiente adequado à 
rápida, eficaz e tempestiva implantação e manutenção das ações de 
gerenciamento do risco operacional;  

h) patrocinar a estrutura de gerenciamento do risco operacional, 
possibilitando a avaliação tempestiva de impactos das exposições e a 
tomada de decisões, pelos gestores das áreas sob suas 
responsabilidades, em conformidade com as estratégias de tratamento 
dos riscos. 
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Título  2 – Gerenciamento do Risco Operacional 
Capítulo 2 – Responsabilidades 
Seção 1 – Sicoob Confederação 
 

Área de Controles 
Internos do Sicoob 

Confederação 

a) verificar se os registros dos riscos operacionais são realizados pelas 
cooperativas centrais; 

b) comunicar, por meio da Diretoria Executiva do Sicoob Confederação, às 
Diretorias Executivas das cooperativas centrais se os registros de riscos 
operacionais são realizados pelas cooperativas; 

c) orientar e atuar como facilitador dos trabalhos de identificação, avaliação 
e tratamento dos riscos operacionais, realizados nas áreas do Sicoob 
Confederação; 

d) analisar as informações relatadas pelas áreas do Sicoob Confederação, 
propondo alterações, solicitando justificativas quando necessário e 
verificando a coerência das análises realizadas pelos respectivos 
gestores; 

e) documentar e armazenar as informações referentes às perdas 
associadas ao risco operacional do Sicoob Confederação. 

Área de Controladoria 

a) publicar, nas demonstrações contábeis anuais do Sicoob Confederação, 
resumo da descrição da estrutura de gerenciamento do risco operacional, 
indicando a localização do relatório anual em que as informações 
detalhadas são disponibilizadas ao público;  

b) segregar contabilmente as contas para registro das perdas operacionais 
e das recuperações de perdas operacionais do Sicoob Confederação, 
bem como documentar os registros de valores relacionados; 

c) encaminhar, após registro e documentação, à Área de Controles Internos 
do Sicoob os formulários de perdas operacionais e de recuperações de 
perdas operacionais recebidos das áreas do Sicoob Confederação. 

Área de Auditoria 
Interna ou Entidade de 
Auditoria Cooperativa 

a) avaliar a adequação do ambiente de controles internos, inclusive 
sistemas de processamento eletrônico de dados e de gerenciamento do 
risco operacional do Sicoob Confederação, Bancoob e suas empresas 
ligadas, controladas e fundação patrocinada e das cooperativas centrais, 
bem como o cumprimento de dispositivos legais e regulamentares. 

Gestores das áreas do 
Sicoob Confederação 

a) desenvolver ambiente favorável à consolidação da cultura de 
gerenciamento do risco operacional, aprimorando o ambiente de controle 
e divulgando a Política Institucional de Risco Operacional e este manual 
a todos os empregados, gerando condições necessárias para que todos 
conheçam as regras e se comprometam a cumpri-las; 

b) assegurar que em suas áreas os riscos operacionais sejam identificados, 
avaliados e tratados adequadamente, desenvolvendo e implementando 
de forma efetiva e tempestiva as ações para tratamento das suas causas 
e monitorando a efetiva execução dos controles já implementados; 

c) comunicar à Área de Controladoria, por meio dos respectivos formulários, 
as perdas operacionais e as recuperações de perdas operacionais 
ocorridas e identificadas em suas áreas; 

d) definir regras de negócio, negociar ações para desenvolver, homologar e 
disponibilizar em ambiente de produção com o necessário 
acompanhamento do cronograma, seja com provedor interno ou externo, 
quando no desenvolvimento de funcionalidades de tecnologia da 
informação, seja em novos sistemas ou em aprimoramento dos 
existentes; 
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Título  2 – Gerenciamento do Risco Operacional 
Capítulo 2 – Responsabilidades 
Seção  1 – Sicoob Confederação 
 

 

e) arquivar a documentação que evidencia a implementação das ações de 
controle; 

f) incluir, quando aplicável, nos contratos de produtos e serviços, cláusulas 
que garantam o nível adequado de serviço com o intuito de reduzir riscos 
de eventos de terceirizados que possam gerar perdas ou paralisação de 
atividades; 

Gestores das áreas do 
Sicoob Confederação 

 

a) aditar os contratos de prestação de serviços já celebrados que possam 
gerar riscos operacionais e que não apresentem cláusula(s) de definição 
de nível de serviço a ser alvo de formalização de aditivo; 

b) incluir nos acordos de nível de serviço informações sobre níveis mínimos 
necessários de um serviço, sigilo, opções de suporte, serviços 
agregados, penalidades para níveis de serviço não alcançados e 
qualquer outra informação que represente o conjunto de expectativas 
existentes na relação cliente-prestador; 

c) prestar informações sob demanda dos gestores, nos assuntos de suas 
especialidades, consultorias necessárias a que os contratantes produzam 
instrumentos de contrato tecnicamente adequados; 

d) mapear e manter atualizados suas atividades e procedimentos, 
atendendo às necessidades de aprimoramento nos processos, assim 
como a interface com as demais áreas. 
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Título 2 – Gerenciamento do Risco Operacional 
Capítulo 2 – Responsabilidades 
Seção 2– Bancoob e suas Empresas Ligadas, Controladas e Fundação 

Patrocinada 

1. No Bancoob e suas empresas ligadas, controladas e fundação patrocinada, as 
responsabilidades estão atribuídas da seguinte forma: 

Conselho de 
Administração 

a) aderir e cumprir este manual e a Política Institucional de Risco 
Operacional; 

b) manifestar-se expressamente acerca do relatório contendo informações 
de identificação e correção tempestiva das deficiências de controle e de 
gerenciamento do risco operacional do Bancoob e suas empresas 
ligadas, controladas e fundação patrocinada, de acordo com as 
informações recebidas da Diretoria Executiva do Bancoob. 

c) aprovar a descrição da estrutura de gerenciamento do risco operacional 
do Bancoob; 

d) aprovar o resumo da descrição da estrutura de gerenciamento do risco 
operacional do Bancoob; 

e) disseminar este manual e a Política Institucional de Risco Operacional no 
Bancoob e nas suas empresas ligadas, controladas e na fundação 
patrocinada em seus diversos níveis. 

Diretoria Executiva 

a) aderir e cumprir este manual e a Política Institucional de Risco 
Operacional; 

b) manifestar-se expressamente acerca do relatório contendo informações 
de identificação e  sobre correção tempestiva das deficiências de controle 
e de gerenciamento do risco operacional do Bancoob e suas empresas 
ligadas, controladas e fundação patrocinada; 

c) aprovar a descrição da estrutura de gerenciamento do risco operacional 
do Bancoob; 

d) aprovar o resumo da descrição da estrutura de gerenciamento do risco 
operacional do Bancoob 

e) deliberar acerca dos trabalhos de gerenciamento do risco operacional do 
Bancoob e suas empresas ligadas, controladas e fundação patrocinada; 

f) disseminar este manual e a Política Institucional de Risco Operacional no 
Bancoob e suas empresas ligadas, controladas e fundação patrocinada, 
em seus diversos níveis, estabelecendo papéis e responsabilidades, bem 
como as dos prestadores de serviços terceirizados; 
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Título 2 – Gerenciamento do Risco Operacional 
Capítulo 2 – Responsabilidades 
Seção 2 – Bancoob e suas Empresas Ligadas, Controladas e Fundação 

Patrocinada 
 

 

 

 

Gerência de Controles 
Internos (Gecin) 

 

 

 

 

 

 

 

a) coordenar a implementação deste manual e da Política Institucional de 
Risco Operacional no Bancoob e suas empresas ligadas, controladas e 
fundação patrocinada; 

b) elaborar relatório que permita a identificação e correção tempestiva das 
deficiências de controle e de gerenciamento do risco operacional do 
Bancoob e suas empresas ligadas, controladas e fundação patrocinada; 

c) elaborar e atualizar a descrição da estrutura de gerenciamento do risco 
operacional do Bancoob; 

d) orientar e atuar como facilitador dos trabalhos de identificação, avaliação 
e tratamento dos riscos operacionais, realizados pelas áreas do Bancoob 
e empresas ligadas, controladas e fundação patrocinada, nas atividades 
sob sua responsabilidade; 

e) documentar e armazenar as informações referentes às perdas 
associadas ao risco operacional do Bancoob e empresas ligadas, 
controladas e fundação patrocinada; 

f) realizar testes de avaliação dos sistemas de controle de riscos 
operacionais implementados; 

g) implementar, manter e divulgar processo estruturado de comunicação, 
informação e reporte; 

h) analisar as informações relatadas pelas áreas do Bancoob e suas 
empresas ligadas, controladas e fundação patrocinada, propondo 
alterações, solicitando justificativas quando necessário e verificando a 
coerência das análises realizadas pelos respectivos gestores de cada 
área; 

i) disseminar este manual e a Política Institucional de Risco Operacional no 
Bancoob e suas empresas ligadas, controladas e fundação patrocinada, 
em seus diversos níveis. 

Áreas do Bancoob e 
suas empresas 

ligadas, controladas e 
fundação patrocinada 

a) auxiliar na implementação deste manual e da Política Institucional de 
Risco Operacional no Bancoob e nas suas empresas ligadas, controladas 
e na fundação patrocinada; 

b) identificar, avaliar e tratar os riscos operacionais das atividades sob suas 
responsabilidades; 

c) comunicar à Gecin por meio dos respectivos formulários as informações 
referentes às perdas associadas ao risco operacional das atividades sob 
suas responsabilidades; 

d) disseminar este manual e a Política Institucional de Risco Operacional no 
Bancoob e suas empresas ligadas, controladas e fundação patrocinada, 
em seus diversos níveis. 
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Título 2 – Gerenciamento do Risco Operacional 
Capítulo 2 – Responsabilidades 
Seção 3 – Cooperativas Centrais  

1. Na cooperativa central, as responsabilidades estão atribuídas da seguinte forma: 

Conselho de 
Administração 

a) aderir e cumprir a Política Institucional de Risco Operacional e decidir 
acerca das propostas encaminhadas pela Diretoria Executiva da Central; 

b) manifestar expressamente sobre as ações a serem implementadas para 
correção tempestiva das deficiências de controle e de gerenciamento do 
risco operacional da sua cooperativa, de acordo com as informações 
recebidas da Diretoria Executiva da Central; 

c) atuar como coordenador e facilitador do processo de gerenciamento do 
risco operacional executado na cooperativa central, assegurando a 
utilização de ferramentas adequadas e a efetividade no gerenciamento 
dos riscos, em conformidade com as melhores práticas de gestão, 
estando sempre, direto e sistematicamente, envolvido e informado sobre 
o tratamento dos riscos. 

Diretoria Executiva 

a) deliberar sobre as propostas de alteração deste manual e encaminhar os 
assuntos relacionados à Política Institucional de Risco Operacional para 
deliberação do Conselho de Administração da Central; 

b) manifestar expressamente sobre as ações a serem implementadas para 
correção tempestiva das deficiências de controle e de gerenciamento do 
risco operacional da cooperativa central e encaminhar para análise e 
manifestação do Conselho de Administração da cooperativa central; 

c) disseminar, acompanhar e promover a efetiva implementação deste 
manual e da Política Institucional de Risco Operacional na Central; 

d) deliberar sobre os trabalhos de identificação, avaliação e tratamento dos 
riscos operacionais da Central e decidir, caso haja divergência entre a 
avaliação realizada pelos gestores de cada área e a análise de coerência 
feita pela área de Controles Internos, mantendo os riscos dentro das 
especificações previstas neste manual; 

e) aprovar os relatórios de informações referentes às perdas operacionais, 
ações para tratamento dos riscos operacionais e demais relatórios 
envolvendo o risco operacional da Central; 

f) difundir e promover ações que dissemine a cultura de gerenciamento do 
risco operacional; 

g) promover treinamentos para conscientização e qualificação dos gestores 
das áreas sob suas responsabilidades, propiciando ambiente adequado 
à rápida, eficaz e tempestiva implantação e manutenção das ações de 
gerenciamento do risco operacional; 

h) patrocinar a estrutura de gerenciamento do risco operacional, 
possibilitando a avaliação tempestiva de impactos das exposições e a 
tomada de decisões, pelos gestores das áreas sob suas 
responsabilidades, em conformidade com as estratégias de tratamento 
dos riscos. 
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Título 2 – Gerenciamento do Risco Operacional 
Capítulo 2 – Responsabilidades 
Seção 3 – Cooperativas Centrais  
 

Área de Controles 
Internos  

a) promover, em parceria com a área de Gestão de Pessoas da Central, a 
disseminação da cultura de gerenciamento do risco operacional aos 
empregados da cooperativa central e das cooperativas singulares 
filiadas, por meio de cartilhas, treinamentos, seminários, palestras, 
publicações, criando canais efetivos de comunicação para divulgar a 
estratégia de gerenciamento dos riscos; 

b) coordenar a implementação deste manual e da Política Institucional de 
Risco Operacional, solicitando aos gestores de cada área da Central, a 
análise de suas atividades, bem como a identificação, avaliação e 
tratamento de eventos que possam gerar perdas operacionais; 

c) verificar a coerência das análises realizadas pelos gestores de cada área 
da Central, propondo alterações e solicitando justificativas quando 
necessárias; 

d) realizar, anualmente, na Central, testes de avaliação dos sistemas de 
controles aplicados aos riscos operacionais classificados, na Matriz de 
Avaliação de Riscos Operacionais, como “Alto” e “Médio”, visando 
verificar a efetividade das suas execuções; 

e) encaminhar os resultados dos trabalhos de identificação, avaliação e 
tratamento dos riscos operacionais e também das verificações (testes de 
controle, acompanhamento das ações para tratamento e registro das 
perdas operacionais) à Diretoria Executiva da Central; 

f) manter mecanismos adequados para geração de relatórios e documentos 
internos e externos, com registro, em sistema de processamento 
eletrônico de dados, dos riscos operacionais identificados e avaliados, 
dos seus sistemas de controles, das ações para tratamento das suas 
causas e também das perdas e das recuperações de perdas, visando a 
formação da base histórica e a obtenção dos dados necessários à 
adoção de futura metodologia quantitativa para avaliação dos riscos 
operacionais; 

g) analisar as informações relatadas pelos gestores de cada área da 
Central, assim como as ações propostas para tratamento dos riscos 
operacionais; 

h) sugerir as adaptações necessárias para que o gerenciamento do risco 
operacional atenda ao objetivo de manter os riscos nos níveis 
determinados neste manual; 

i) monitorar as atividades de gerenciamento do risco operacional 
executadas pelas cooperativas singulares filiadas bem como a 
regularização das deficiências; 

j) verificar os registros de identificação, avaliação e tratamento dos riscos 
operacionais realizados pelas cooperativas singulares filiadas; 

k) comunicar, por meio da Diretoria Executiva da Central, às Diretorias 
Executivas das cooperativas singulares filiadas, os casos em que os 
trabalhos executados estão inadequados e/ou que não estão em 
desconformidade com a norma em vigor. 
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Título 2 – Gerenciamento do Risco Operacional 
Capítulo 2 – Responsabilidades 
Seção 3 – Cooperativas Centrais  
 

Área de Contabilidade 

a) publicar, nas demonstrações contábeis semestrais da Central, resumo da 
descrição da estrutura de gerenciamento do risco operacional, indicando 
a localização do relatório anual em que as informações detalhadas são 
disponibilizadas ao público; 

b) segregar contabilmente as contas para registro das perdas operacionais 
e das recuperações de perdas operacionais da Central, bem como 
documentar os registros de valores relacionados. 

Área de Auditoria 
Interna ou Entidade de 
Auditoria Cooperativa 

a) avaliar a adequação do ambiente de controles internos, inclusive 
sistemas de processamento eletrônico de dados e de gerenciamento do 
risco operacional das cooperativas singulares filiadas, bem como o 
cumprimento de dispositivos legais e regulamentares. 

Superintendências, 
Gerências ou 

áreas/unidades 
correlatas 

a) desenvolver ambiente favorável à consolidação da cultura de 
gerenciamento do risco operacional, aprimorando o ambiente de controle 
e divulgando a Política Institucional de Risco Operacional  e este manual 
a todos os empregados, gerando condições necessárias para que todos 
conheçam as regras e se comprometam a cumpri-las; 

b) assegurar que em suas áreas os riscos operacionais sejam identificados, 
avaliados e tratados adequadamente, desenvolvendo e implementando 
de forma efetiva e tempestiva as ações para tratamento das suas causas 
e monitorando a efetiva execução dos controles já implementados; 

c) comunicar à área de Controles Internos da Central as perdas 
operacionais e as recuperações de perdas operacionais ocorridas e 
identificadas em suas áreas; 

d) arquivar a documentação que evidencia a implementação das ações de 
controle; 

e) incluir, quando aplicável, nos contratos de produtos e serviços, cláusulas 
que garantam o nível adequado de serviço com o intuito de reduzir riscos 
de eventos de terceirizados que possam gerar perdas ou paralisação de 
atividades; 

f) aditar os contratos de prestação de serviços já celebrados que possam 
gerar riscos operacionais e que não apresentem cláusula(s) de definição 
de nível de serviço a ser alvo de formalização de aditivo; 

g) incluir nos acordos de nível de serviço informações sobre níveis mínimos 
necessários de um serviço, sigilo, opções de suporte, serviços 
agregados, penalidades para níveis de serviço não alcançados e 
qualquer outra informação que represente o conjunto de expectativas 
existentes na relação cliente-prestador; 

h) prestar informações sob demanda dos gestores, nos assuntos de suas 
especialidades, consultorias necessárias a que os contratantes 
produzam instrumentos de contrato tecnicamente adequados; 

i) mapear e manter atualizados suas atividades e procedimentos, 
atendendo às necessidades de aprimoramento nos processos assim 
como a interface com as demais áreas. 
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Título 2 – Gerenciamento do Risco Operacional 
Capítulo 2 – Responsabilidades 
Seção 4 – Cooperativas Singulares 

1. Na cooperativa singular, as responsabilidades estão atribuídas da seguinte forma: 

Conselho de 
Administração 

a) aderir e cumprir a Política Institucional de Risco Operacional e decidir 
acerca das propostas encaminhadas pela Diretoria Executiva da 
Singular; 

b) manifestar expressamente sobre as ações a serem implementadas para 
correção tempestiva das deficiências de controle e de gerenciamento do 
risco operacional da sua cooperativa, de acordo com as informações 
recebidas da  Diretoria Executiva da Singular; 

c) atuar como coordenador e facilitador do processo de gerenciamento do 
risco operacional executado na cooperativa singular, assegurando a 
utilização de ferramentas adequadas e a efetividade no gerenciamento 
dos riscos, em conformidade com as melhores práticas de gestão, 
estando sempre, direto e sistematicamente, envolvido e informado sobre 
o tratamento dos riscos. 

Diretoria Executiva 

a) deliberar sobre as propostas de alteração deste manual e encaminhar os 
assuntos relacionados à Política Institucional de Risco Operacional para 
deliberação do Conselho de Administração da Singular; 

b) manifestar expressamente sobre as ações a serem implementadas para 
correção tempestiva das deficiências de controle e de gerenciamento do 
risco operacional da cooperativa singular e encaminhar para análise e 
manifestação do Conselho de Administração da Singular; 

c) disseminar, acompanhar e promover a efetiva implementação deste 
manual e da Política Institucional de Risco Operacional na Singular; 

d) deliberar sobre os trabalhos de identificação, avaliação e tratamento dos 
riscos operacionais da Singular e decidir, caso haja divergência entre a 
avaliação realizada pelos gestores de cada área e a análise de coerência 
feita pela área de Controles Internos, mantendo os riscos dentro das 
especificações previstas neste manual; 

e) aprovar os relatórios de informações referentes às perdas operacionais, 
ações para tratamento dos riscos operacionais e demais relatórios 
envolvendo o risco operacional da Singular; 

f) difundir e promover ações que dissemine a cultura de gerenciamento do 
risco operacional; 

g) promover treinamentos para conscientização e qualificação dos gestores 
das áreas sob suas responsabilidades, propiciando ambiente adequado à 
rápida, eficaz e tempestiva implantação e manutenção das ações de 
gerenciamento do risco operacional; 

h) patrocinar a estrutura de gerenciamento do risco operacional, 
possibilitando a avaliação tempestiva de impactos das exposições e a 
tomada de decisões, pelos gestores das áreas sob suas 
responsabilidades, em conformidade com as estratégias de tratamento 
dos riscos. 
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Título 2 – Gerenciamento do Risco Operacional 
Capítulo 2 – Responsabilidades 
Seção 4 – Cooperativas Singulares 
 

Área de Controles 
Internos 

a) coordenar a implementação deste manual e da Política Institucional de 
Risco Operacional, solicitando aos gestores da Singular, a análise de 
suas atividades, bem como a identificação, avaliação e tratamento de 
eventos que possam gerar perdas operacionais; 

b) verificar a coerência das análises realizadas pelos gestores das áreas da 
Singular, propondo alterações e solicitando justificativas quando 
necessárias; 

c) realizar, anualmente, na Singular, testes de avaliação dos sistemas de 
controles aplicados aos riscos operacionais classificados, na Matriz de 
Avaliação de Riscos Operacionais, como “Alto” e “Médio”, visando 
verificar a efetividade das suas execuções;  

d) encaminhar os resultados dos trabalhos de identificação, avaliação e 
tratamento dos riscos operacionais e também das verificações (testes de 
controle, acompanhamento das ações para tratamento e registro das 
perdas operacionais) à Diretoria Executiva da Singular; 

e) manter mecanismos adequados para geração de relatórios e documentos 
internos e externos, com registro, em sistema de processamento 
eletrônico de dados, dos riscos operacionais identificados e avaliados, 
dos seus sistemas de controles, das ações para tratamento das suas 
causas e também das perdas e das recuperações de perdas, visando a 
formação da base histórica e a obtenção dos dados necessários à 
adoção de futura metodologia quantitativa para avaliação dos riscos 
operacionais; 

f) analisar as informações relatadas pelos gestores das áreas da Singular, 
assim como as ações propostas para tratamento dos riscos operacionais; 

g) sugerir as adaptações necessárias para que o gerenciamento do risco 
operacional atenda ao objetivo de manter os riscos nos níveis 
determinados neste manual. 

Área de Contabilidade 

a) publicar, nas demonstrações contábeis semestrais da Singular, resumo 
da descrição da estrutura de gerenciamento do risco operacional, 
indicando a localização do relatório anual em que as informações 
detalhadas são disponibilizadas ao público; 

b) segregar contabilmente as contas para registro das perdas operacionais 
e das recuperações de perdas operacionais da Singular, bem como 
documentar os registros de valores relacionados. 

Superintendências, 
Gerências ou 

áreas/unidades 
correlatas 

a) desenvolver ambiente favorável à consolidação da cultura de 
gerenciamento do risco operacional, aprimorando o ambiente de controle 
e divulgando a Política Institucional de Risco Operacional e este manual 
a todos os empregados, gerando condições necessárias para que todos 
conheçam as regras e se comprometam a cumpri-las; 

b) assegurar que em suas áreas os riscos operacionais sejam identificados, 
avaliados e tratados adequadamente, desenvolvendo e implementando 
de forma efetiva e tempestiva as ações para tratamento das suas causas 
e monitorando a efetiva execução dos controles já implementados; 
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Título 2 – Gerenciamento do Risco Operacional 
Capítulo 2 – Responsabilidades 
Seção 4 – Cooperativas Singulares 
 

Superintendências, 
Gerências ou 

áreas/unidades 
correlatas 

c) comunicar à área de Controles Internos da Singular as perdas 
operacionais e as recuperações de perdas operacionais ocorridas e 
identificadas em suas áreas; 

d) arquivar a documentação que evidencia a implementação das ações de 
controle; 

e) incluir, quando aplicável, nos contratos de produtos e serviços, cláusulas 
que garantam o nível adequado de serviço com o intuito de reduzir riscos 
de eventos de terceirizados que possam gerar perdas ou paralisação de 
atividades; 

f) aditar os contratos de prestação de serviços já celebrados que possam 
gerar riscos operacionais e que não apresentem cláusula(s) de definição 
de nível de serviço a ser alvo de formalização de aditivo; 

g) incluir nos acordos de nível de serviço informações sobre níveis mínimos 
necessários de um serviço, sigilo, opções de suporte, serviços 
agregados, penalidades para níveis de serviço não alcançados e 
qualquer outra informação que represente o conjunto de expectativas 
existentes na relação cliente-prestador; 

h) prestar informações sob demanda dos gestores, nos assuntos de suas 
especialidades, consultorias necessárias a que os contratantes produzam 
instrumentos de contrato tecnicamente adequados; 

i) mapear e manter atualizados suas atividades e procedimentos, 
atendendo às necessidades de aprimoramento nos processos assim 
como a interface com as demais áreas. 
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Título 2 – Gerenciamento do Risco Operacional 
Capítulo 3 – Processo de Gerenciamento do Risco Operacional 
Seção 1 – Identificação, Avaliação e Tratamento do Risco Operacional 

1. Os riscos operacionais das entidades do Sicoob, incluindo os decorrentes da 
prestação de serviços terceirizados relevantes para o seu funcionamento regular, 
devem ser identificados, avaliados e tratados pelos gestores de cada área da 
entidade. 

2. No Sicoob Confederação, os riscos operacionais identificados, avaliados e 
tratados pelos gestores de cada área serão validados pelas respectivas chefias 
imediatas.  

3. A Plataforma de Gestão de Processo e Controles (PGPC), no módulo de Risco 
Operacional, constitui em módulo do Sisbr para identificação, avaliação e 
tratamento dos riscos operacionais das cooperativas centrais e singulares e do 
Sicoob Confederação. 

4. Os riscos operacionais identificados, avaliados e tratados, após serem registrados 
e formalizados na PGPC, devem ser encaminhados para a Diretoria Executiva da 
entidade. 

5. No Sicoob Confederação, quando solicitados pela Diretoria, os processos de 
desenvolvimento, aprimoramento ou adaptação dos produtos e serviços 
demonstrarão os riscos operacionais identificados, avaliados e tratados pelos 
gestores de cada área com o acompanhamento das áreas de Controles Internos. 

6. Compete à área de Controles Internos da entidade analisar a coerência da 
identificação, avaliação e tratamento dos riscos operacionais. 

7. Identificação do risco operacional: 

7.1 Para a identificação dos riscos operacionais, as cooperativas centrais e singulares 
e o Sicoob Confederação devem utilizar a PGPC no módulo de Risco 
Operacional. 

7.2 Para auxiliar a identificação dos riscos operacionais a entidade pode utilizar: 

a) os riscos já identificados constantes no Módulo de Risco Operacional da 
PGPC; 

b) o Questionário de Diagnóstico de Riscos Operacionais das cooperativas 
centrais e singulares, do Sicoob Confederação e do Bancoob e das suas 
empresas ligadas, controladas e da fundação patrocinada, disponível na 
intranet do Sicoob; 

c) o mapeamento dos processos internos da entidade, quando possuir; 

d) as perdas operacionais registradas pelas áreas de Contabilidade e/ou de 
Controles Internos da entidade; 



 
Manual de Instruções Gerais (MIG) – Risco Operacional 

2ª edição em 1/9/2014 
Circular Sicoob Confederação 365 

Última atualização em: 14/12/2016 
Resolução Sicoob Confederação 177 

 17/39 

 

Título 2 – Gerenciamento do Risco Operacional 
Capítulo  3 – Processo de Gerenciamento do Risco Operacional 
Seção 1 – Identificação, Avaliação e Tratamento do Risco Operacional 

e) os pontos de aprimoramento relatados pelas auditorias interna e externa, 
pela área de Controles Internos e pelo Banco Central do Brasil acerca da 
entidade; 

f) as ações judiciais movidas contra a entidade; 

g) a experiência dos empregados da área, sob a coordenação do gestor 
responsável pela identificação do risco operacional. 

7.3 Na identificação de riscos devem ser considerados: 

a) eventos e subeventos de riscos operacionais; 

b) os nomes (tipos) de riscos operacionais e as causas que podem levar à sua 
materialização; 

c) o conjunto de controles, que passa a ser entendido como sistema de 
controles,  e seus dados, características e descrição; 

d) outras informações julgadas necessárias pela área de Controles Internos da 
entidade, para o seu adequado detalhamento.  

7.4 Os eventos e subeventos, aplicáveis aos trabalhos de gerenciamento de risco 
operacional para as cooperativas centrais e singulares e Sicoob Confederação, 
são: 

Eventos Subeventos Cooperativas Sicoob Confederação 

Fraudes Internas 

Atividades não autorizadas X X 

Diferenças de caixa não comunicadas X - 

Empréstimos não autorizados X - 

Falsificações diversas X X 

Fraude com cheques X X 

Furto, roubo, latrocínio e explosões X X 
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Título 2 – Gerenciamento do Risco Operacional 
Capítulo 3 – Processo de Gerenciamento do Risco Operacional 
Seção 1 – Identificação, Avaliação e Tratamento do Risco Operacional 
 

Fraudes Externas 

Boletos X X 

Cheque X X 

Extorsão X X 

Invasão de máquina X - 

Empréstimos X - 

Abertura de conta corrente e/ou 

poupança com documentos falsos 
X - 

Cartão X X 

Numerário falso X X 

Latrocínio, roubo, furto e explosões X X 

Invasão de máquina/equipamentos da 

cooperativa 
X - 

Invasão de máquina/equipamentos do 

Sicoob Confederação 
- X 

Demandas 
trabalhistas e/ou 

segurança 
deficiente do 

local de trabalho 

Demandas trabalhistas 
X X 

Acidentes com funcionários 
X X 

Acidentes com não funcionários X X 

Práticas 
inadequadas 

relativas a 
clientes, produtos 

e/ou serviços 

Falha na relação de negócios com 

associados 
X - 

Perda de prazo na relação de negócios 

com associados 
X - 

Não observação de leis, normas, 

políticas e boas práticas 
- X 

Danos a ativos 
físicos 

Danos causados por acidentes naturais X X 

Danos a ativos físicos causados por 

pessoas 
X X 

Aqueles que 
acarretem a 

interrupção das 
atividades da 

instituição 

Insuficiência de pessoas X X 

Insuficiência de infraestrutura X X 

Insuficiência de sistemas, equipamentos 

e materiais 
X X 

Falhas em 
sistemas de 

tecnologia da 
informação 

Falhas de implementação de regras de 

negócio  
X X 

Falhas de definição de regras de 

negócio 
X X 
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Título 2 – Gerenciamento do Risco Operacional 
Capítulo 3 – Processo de Gerenciamento do Risco Operacional 
Seção 1 – Identificação, Avaliação e Tratamento do Risco Operacional 
 

Falhas em 
sistemas de 

tecnologia da 
informação 

Falha no processo sistêmico sob 

responsabilidade do Sicoob 

Confederação 

X - 

Falhas de 
gerenciamento, 

execução de 
atividades e 

cumprimento de 
prazos 

Não cumprimento na relação com 

Órgãos Reguladores/Fiscalizadores 
X X 

Perda de prazo na relação com Órgãos 

Reguladores/Fiscalizadores 
X X 

Não cumprimento na relação com 

fornecedores/prestadores de serviços 
X X 

Perda de prazo na relação com 

fornecedores/prestadores de serviços 
X X 

Falha na execução das atividades X X 

Perda de prazo na execução das 

atividades 
X X 

Falha nos processos sob gestão 

centralizada do Sicoob Confederação. 
X - 

Falha multi-institucional - X 

7.5 Os eventos e subeventos, aplicáveis aos trabalhos de gerenciamento de risco 
operacional para o Bancoob e suas empresas ligadas, controladas e fundação 
patrocinada estão disponíveis na intranet do Sicoob. 

8. Avaliação do risco operacional: 

8.1 Para a avaliação do risco operacional, as cooperativas centrais e singulares e o 
Sicoob Confederação devem utilizar a PGPC no módulo de Risco Operacional, 
por meio da Matriz de Avaliação de Riscos Operacionais. 

8.2 Na PGPC, para a avaliação dos riscos operacionais, as cooperativas centrais e 
singulares e o Sicoob Confederação podem considerar : 

a) as causas que podem levar à sua materialização; 

b) os sistemas de controles já implementados; 

c) as perdas operacionais registradas pelas áreas de Contabilidade e/ou de 
Controles Internos da entidade; 

d) os pontos de aprimoramento relatados pelas auditorias interna e externa, 
pela área de Controles Internos e pelo Banco Central do Brasil acerca da 
entidade; 



 
Manual de Instruções Gerais (MIG) – Risco Operacional 

2ª edição em 1/9/2014 
Circular Sicoob Confederação 365 

Última atualização em: 14/12/2016 
Resolução Sicoob Confederação 177 

 20/39 

 

Título 2 – Gerenciamento do Risco Operacional 
Capítulo 3 – Processo de Gerenciamento do Risco Operacional 
Seção 1 – Identificação, Avaliação e Tratamento do Risco Operacional 

e) as ações judiciais movidas contra a entidade; 

f) a experiência dos empregados da área, sob a coordenação do gestor 
responsável pela avaliação do risco operacional. 

8.3 Na avaliação dos riscos operacionais, o Bancoob e suas empresas ligadas, 
controladas e fundação patrocinada podem utilizar, além das informações citadas 
no item anterior, a matriz de avaliação de riscos operacionais, disponível na 
intranet do Bancoob. 

8.4 A aplicação da Matriz de Avaliação de Riscos Operacionais e das demais 
informações citadas no item 8.2 deve ser realizada por risco operacional 
identificado e coordenada pela área de Controles Internos da entidade. 

8.5 Havendo dificuldade na avaliação dos riscos operacionais pode ser considerada a 
temporalidade de 1 (um) ano.  

8.6 As parametrizações e classificações de risco operacional resultantes do 
cruzamento dos vetores Probabilidade e Impacto, bem como as formas de 
construção e atualização da Matriz de Avaliação de Riscos Operacionais das 
cooperativas centrais e singulares e do Sicoob Confederação, estão descritas no 
Capítulo 5 deste Título. 

8.7 As parametrizações e a Matriz de Avaliação de Riscos Operacionais do Bancoob 
e suas empresas ligadas, controladas e fundação patrocinada estão disponíveis 
na intranet do Sicoob. 

9. Tratamento do risco operacional: 

9.1 Os riscos operacionais, classificados como Alto e Médio na Matriz de Avaliação 
de Riscos Operacionais, devem ser tratados. 

9.2 O tratamento dos riscos operacionais é realizado por meio da adoção de 
procedimentos, controles e/ou ações visando sua aceitação, mitigação, 
transferência e/ou recusa. 

9.3 As situações em que os riscos operacionais, após o tratamento, permanecerem 
classificados como Alto e Médio, devem ser justificadas pelos gestores de cada 
área. 

9.4 Os dados, vínculos, cronogramas e implementação das ações de tratamento são 
de responsabilidade dos gestores das áreas em que forem identificados e 
avaliados os riscos operacionais. 
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Capítulo 3 – Processo de Gerenciamento do Risco Operacional 
Seção 1 – Identificação, Avaliação e Tratamento do Risco Operacional 

9.5 Cabe aos gestores das áreas a adoção das providências necessárias para 
aprovação dos dispêndios de recursos adicionais e inserção no orçamento. 

9.6 O tratamento dos riscos operacionais deve ser acompanhado pela área de 
Controles Internos da entidade. 

9.7 Compete à área de Controles Internos, para tratamento dos riscos operacionais: 

a) adotar procedimentos que assegurem o monitoramento e a  implementação 
das ações aprovadas; 

b) interagir com os gestores de cada área para que a adoção das ações 
aconteça dentro dos princípios de gestão saudável.  

9.8 A documentação e os registros, físicos e eletrônicos, que evidenciam a 
efetividade, a tempestividade e a conformidade dos procedimentos, controles e/ou 
das ações de tratamento dos riscos operacionais, devem ser arquivados pelos 
gestores da áreas da entidade e estar à disposição para análises das auditorias 
interna e externa, área de Controles Internos e Banco Central do Brasil. 

9.9 Após a implementação das ações de tratamento dos riscos operacionais, os 
gestores das áreas podem reavaliar os riscos operacionais para verificar o nível 
de risco residual. 

9.10 A reavaliação dos riscos operacionais deve seguir a mesma sistemática de 
avaliação prevista no Capítulo 4, Seção 1 deste Título, considerando o novo 
conjunto de controles. 

9.11 Os controles informados e as ações para tratamento dos riscos operacionais 
efetivamente implementadas que se constituam em atividades ou procedimentos 
rotineiros devem ser documentados. As instruções para acompanhamento das 
ações para tratamento do risco operacional das cooperativas centrais e singulares 
e do Sicoob Confederação estão disponíveis no MIG - Controles Internos. 

9.12 A área de Controles Internos da cooperativa central, ao identificar situações de 
descumprimento de normas internas e externas e de prazos na implementação 
das ações na cooperativa singular filiada, pode solicitar que a Diretoria Executiva 
desta entidade tome as providências cabíveis e/ou determine a implementação de 
mecanismos adicionais para tratamento dos riscos operacionais. 

9.13 A mesma prerrogativa se aplica à Área de Controles Internos do Sicoob 
Confederação em relação à Diretoria Executiva do Sicoob Confederação e das 
cooperativas centrais do Sicoob. 
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Seção 1 – Identificação, Avaliação e Tratamento do Risco Operacional 

9.14 As comunicações entre as entidades do Sicoob devem ser realizadas por meio 
das respectivas Diretorias Executivas e/ou, caso aplicável, Conselhos de 
Administração. 

9.15 As informações a serem avaliadas pelo comitê consultivo relacionado ao eixo de 
atuação de gestão de riscos do Sicoob serão propostas pela Área de Controles 
Internos do Sicoob. 

9.16 As ações para tratamento dos riscos operacionais vencidas, reagendadas e que 
tiverem ressalvas apontadas pela área de Controles Internos, todas com o 
número de vezes que cada ação foi reagendada e o tempo decorrido desde o 
primeiro prazo informado, devem ser aprovadas pela Diretoria Executiva da 
entidade. 

9.17 No Bancoob e suas empresas ligadas, controladas e fundação patrocinada as 
aprovações podem ser feitas pelo Comitê de Riscos do Bancoob. 
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Título 2 – Gerenciamento do Risco Operacional 
Capítulo 3 – Processo de Gerenciamento do Risco Operacional 
Seção 2 – Documentação e Armazenamento de Informações de Perdas 

Operacionais 

1. As perdas operacionais e as recuperações de perdas operacionais das entidades 
do Sicoob devem ser identificadas e comunicadas, pelos gestores de cada área,  
da seguinte forma:  

a)  nas cooperativas centrais e singulares, as comunicações são transmitidas às 
Áreas de Controles Internos em até 5 (cinco) dias úteis da data da identificação.  
O registro de perdas e riscos operacionais deve ser realizado por meio do 
Módulo IV do Sistema de Controles Internos Operacionais (SCIR); 

b)  no Sicoob Confederação, as comunicações são transmitidas à Área de 
Controles Internos do Sicoob em até 5 (cinco) dias úteis da data da 
identificação, por meio dos formulários de Comunicação de Perdas 
Operacionais e de Comunicação de Recuperação de Perdas Operacionais, 
disponíveis como anexo deste manual; 

c)  no Bancoob e suas empresas ligadas, controladas e fundação patrocinada, as 
comunicações são transmitidas à Gecin por meio dos formulários de 
Comunicação de Perdas Operacionais e de Comunicação de Recuperação de 
Perdas Operacionais, disponíveis como anexo deste manual. 

2. A ocorrência de perda operacional ou recuperação de perda operacional deve ser 
identificada e comunicada de forma individual, não podendo ser informados 
valores resultantes da soma de mais de uma ocorrência, mesmo que pertença ao 
mesmo risco operacional e ocorra na mesma data, e não poderá deduzir o valor 
da perda original. 

3. A recuperação da perda operacional ocorre quando o valor identificado é 
recuperado em parte ou em sua totalidade. 

4. Serão comunicadas as seguintes perdas operacionais e recuperações de perdas 
operacionais das entidades do Sicoob: 

a) desembolsos decorrentes de multas, indenizações, sanções, etc.; 

b) eventos que gerem baixa total ou parcial de ativos (computadores, periféricos, 
móveis, automóveis, etc.), que não sejam pela depreciação legal ou por 
venda. 
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Título 2 – Gerenciamento do Risco Operacional 
Capítulo  3 – Processo de Gerenciamento do Risco Operacional 
Seção 2 – Documentação e Armazenamento de Informações de Perdas 

Operacionais 

5. As perdas operacionais e as recuperações de perdas operacionais registradas no 
SCIR são classificadas em 3 (três) categorias: 

a) controlável pela LVC; 

b) controlável sem eficácia pela LVC; 

c) não controlável pela LVC. 

6. As perdas operacionais e as recuperações de perdas operacionais classificadas 
como controlável pela LVC não precisam ser tratadas. 

7. O SCIR está parametrizado para solicitar tratamento adicional somente quando as 
perdas operacionais e as recuperações de perdas operacionais forem 
classificadas como controlável sem eficácia pela LVC ou não controlável pela 
LVC. 

8. Cabe à área de Controles Internos, por meio das ocorrências de perdas 
operacionais e de recuperações de perdas operacionais: 

a) verificar se os riscos operacionais foram identificados, avaliados e tratados 
adequadamente e, caso necessário, adotar os procedimentos previstos no 
Título 2, Capítulo 4, deste manual; 

b) analisar se as causas de materialização dos riscos e os respectivos sistemas 
de controle, atribuídos durante os trabalhos preventivos de identificação, 
avaliação e tratamento, estão coerentes com as causas das ocorrências de 
perda, corrigindo-as caso necessário; 

c) estabelecer, caso aplicável, cronograma para implementação de ações para 
tratamento (que mitigam novas ocorrências). 

9.  A documentação física, eletrônica e as informações referentes às perdas e às 
recuperações de perdas associadas ao risco operacional devem ser evidenciadas 
e armazenadas pela área em que se deu a perda, possibilitando a verificação por 
parte das auditorias interna e externa, pelas áreas de Controles Internos e pelo 
Banco Central do Brasil.  

10. Compete à área de Controles Internos da entidade analisar a coerência das 
comunicações perdas operacionais e de recuperações de perdas operacionais. 
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Título 2 – Gerenciamento do Risco Operacional 
Capítulo 4 – Processo de Gerenciamento do Risco Operacional 
Seção 1 – Testes de Avaliação dos Sistemas de Controle de Riscos Operacionais 

Implementados 

1. Os sistemas de controle aplicados aos riscos operacionais, incluindo os 
decorrentes da implementação pelos gestores de cada área, das ações por eles 
informadas para tratamento dos riscos operacionais, devem ser testados pela 
área de Controles Internos da entidade.  

2. Os testes de controle devem identificar se os sistemas de controle aplicados aos 
riscos operacionais são executados de forma adequada e tempestiva. 

3. Os testes de avaliação dos sistemas de controle devem ser feitos, pelo menos 
uma vez por ano, por meio do Formulário de Teste de Avaliação dos Sistemas de 
Controle, disponível como anexo deste manual. 

3.1 O Formulário de Teste de Avaliação dos Sistemas de Controle do Bancoob e suas 
empresas ligadas, controladas e fundação patrocinada está disponível como 
anexo deste manual. 

4. A utilização do Formulário de Teste de Avaliação dos Sistemas é aplicável ao 
risco operacional classificado como “Alto” e “Médio”. 

5. Durante o processo, cabe à área de Controles Internos interagir com os gestores 
de cada área, solicitar justificativas e propor as alterações necessárias. 

6. Os sistemas de controle testados, após serem registrados e formalizados nos 
respectivos formulários, devem ser encaminhados à Diretoria Executiva. 
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Título  2 – Gerenciamento do Risco Operacional 
Capítulo  4 – Processo de Gerenciamento do Risco Operacional 
Seção 2 – Comunicação e Informação 

1. As áreas de Controles Internos devem elaborar relatórios contendo os resultados 
dos trabalhos de gerenciamento do risco operacional e encaminhá-los aos órgãos 
de administração, no mínimo, nas formas e periodicidades descritas a seguir: 

Informações Entidades Órgãos Periodicidade 

Monitoramento do registro das perdas 
operacionais e das recuperações de 
perdas operacionais. 

Sicoob Confederação 
Cooperativas centrais 

e singulares 

Conselho de 
Administração e 

Diretoria Executiva 
Trimestral 

Resultado dos testes de avaliação 
dos sistemas de controles. 

Sicoob Confederação 
Cooperativas centrais 

e singulares 

Conselho de 
Administração e 

Diretoria Executiva 
Anual 

Mapeamento dos riscos operacionais, 
controles e ações para tratamento, 
identificação, avaliação e tratamento 
dos riscos operacionais. 

Sicoob Confederação 
Cooperativas centrais 

e singulares 

Conselho de 
Administração e 

Diretoria Executiva 
Bienal 

Resumo da descrição da estrutura de 
gerenciamento do risco operacional. 

Entidades do Sicoob 
Conselho de 

Administração e 
Diretoria Executiva 

Semestral 

Descrição da estrutura de 
gerenciamento do risco operacional. 

Entidades do Sicoob 
Conselho de 

Administração e 
Diretoria Executiva 

Anual 

Relatório que permita a identificação 
e correção tempestiva das 
deficiências de controle e de 
gerenciamento do risco operacional. 

Bancoob e suas 
empresas ligadas, 

controladas e 
fundação patrocinada 

 

Conselho de 
Administração e 

Diretoria Executiva 
Anual 
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Título 2 – Gerenciamento do Risco Operacional 
Capítulo 4 – Processo de Gerenciamento do Risco Operacional 
Seção 2 – Comunicação e Informação 

2. As áreas de Controles Internos das cooperativas centrais e singulares, em 
atendimento ao disposto no item anterior, podem, nas periodicidades previstas: 

a) encaminhar a Matriz de Exposição ao Risco Operacional (Matriz de Impacto X 
Frequência) e o Relatório Consolidado de Riscos e Perdas Operacionais, 
disponível no SCIR, que correspondem ao monitoramento do registro das 
perdas operacionais e das recuperações de perdas operacionais; 

b) encaminhar os Formulários de Teste de Avaliação dos Sistemas, disponíveis 
como anexo deste manual, que correspondem aos resultados dos testes de 
avaliação dos sistemas de controle; 

c) encaminhar os relatórios extraídos da PGPC do módulo de Risco 
Operacional, evidenciando as etapas de identificação, avaliação e tratamento 
dos riscos operacionais, que correspondem ao mapeamento dos riscos 
operacionais, controles e ações para tratamento. 

d) encaminhar relatório, modelo disponível no MIG - Controles Internos, 
contendo as principais atividades e eventos relacionados com a estrutura de 
controles internos, as recomendações/sugestões relativas aos processos 
mencionados nos Relatórios de Auditoria Interna e do Órgão 
Regulamentador. 

3. O Conselho de Administração e a Diretoria Executiva das cooperativas centrais e 
singulares e do Sicoob Confederação, por meio de suas atas de reunião, 
manifestarão expressamente seus posicionamentos acerca dos resultados dos 
trabalhos de gerenciamento do risco operacional encaminhados pelas áreas de 
Controles Internos. 

3.1. Nas reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva em que 
houver análises dos resultados dos trabalhos de gerenciamento do risco 
operacional, a área de Controles Internos da entidade apresentará as situações 
relatadas e o seu posicionamento sobre as ações encaminhadas. 

3.2. Caso necessário, a Diretoria Executiva e/ou o Conselho de Administração da 
entidade podem convidar, para participar da discussão das análises dos 
resultados dos trabalhos de gerenciamento do risco operacional, os gestores e 
empregados das áreas que realizaram as atividades de gerenciamento do risco 
operacional. 
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Título 2 – Gerenciamento do Risco Operacional 
Capítulo 4 – Processo de Gerenciamento do Risco Operacional 
Seção 2 – Comunicação e Informação 

3.3. O Conselho de Administração e a Diretoria Executiva do Bancoob e suas 
empresas ligadas, controladas e fundação patrocinada poderão deixar para 
manifestar expressamente somente ao receber o relatório anual (relatório que 
permita a identificação e correção tempestiva das deficiências de controle e de 
gerenciamento do risco operacional) encaminhado pela Gecin. 

4. Em razão da centralização da gestão do risco operacional, a descrição da 
estrutura de gerenciamento do risco operacional das cooperativas centrais e 
singulares e do Sicoob Confederação, será publicada pela Área de Normas, 
anualmente, no sítio www.sicoob.com.br. 

4.1 No Bancoob e suas empresas ligadas, controladas e fundação patrocinada, a 
publicação será feita pela Gecin anualmente, no sítio www.bancoob.com.br. 

5. A descrição da estrutura de gerenciamento do risco operacional será aprovada pelo 
Conselho de Administração e, no caso do Bancoob e nas suas empresas ligadas, 
controladas e fundação patrocinada, a aprovação também será realizada pela 
Diretoria Executiva, devendo em todos os casos constar expressamente no relatório 
tal aprovação. 

6. As entidades do Sicoob poderão permitir acesso público à descrição da estrutura 
de gerenciamento do risco operacional em outros locais, como intranet, jornal de 
circulação interna e outros meios de comunicação que atinjam o público alvo. 

7. Adicionalmente, em conjunto com as demonstrações contábeis será publicado o 
resumo da descrição da estrutura de gerenciamento do risco operacional, 
conforme apresentado no Título 4, deste manual, apresentando a localização do 
relatório de acesso público, no qual constará a descrição completa da estrutura de 
gerenciamento do risco operacional. 

http://www.sicoob.com.br/
http://www.bancoob.com.br/
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Título 2 – Gerenciamento do Risco Operacional 
Capítulo 5 – Instrumentos de Risco Operacional 
Seção 1 – Matriz de Avaliação de Riscos Operacionais 

1. A aplicação da Matriz de Avaliação de Riscos Operacionais objetiva correlacionar 
a probabilidade de ocorrência e o impacto financeiro potencial, servindo de 
parâmetro para a determinação dos riscos relevantes que devem receber 
tratamento. 

2. A classificação do risco operacional (prioridade de tratamento) é o resultado do 
cruzamento da sua probabilidade de ocorrência e do seu impacto financeiro 
potencial. 

3. O vetor probabilidade diz respeito à possibilidade de materialização do risco 
operacional e a sua forma de construção e atualização deve ser feita observando 
as seguintes classes: 

Classe 1  Rara a possibilidade de que ocorra perda, no próximo ano, 
está entre 0% e 2% 

Classe 2  Rara a possibilidade de que ocorra perda, no próximo ano, 
está entre 3% e 5% 

Classe 3  Pouco Provável a possibilidade de que ocorra perda, no próximo ano, 
está entre 6% e 20% 

Classe 4  Pouco Provável a possibilidade de que ocorra perda, no próximo ano, 
está entre 21% e 35% 

Classe 5  Provável a possibilidade de que ocorra perda, no próximo ano, 
está entre 36% e 50% 

Classe 6  Provável a possibilidade de que ocorra perda, no próximo ano, 
está entre 51% e 65% 

Classe 7  Muito Provável a possibilidade de que ocorra perda, no próximo ano, 
está entre 66% e 80% 

Classe 8  Muito Provável a possibilidade de que ocorra perda, no próximo ano, 
está entre 81% e 95% 

Classe 9  Quase Certa a possibilidade de que ocorra perda, no próximo ano, 
está entre 96% e 98% 

Classe 10  Quase Certa a possibilidade de que ocorra perda, no próximo ano, 
está entre 99% e 100% 

4. O vetor impacto diz respeito ao valor de perda financeira decorrente da 
materialização do risco operacional e a sua forma de construção e atualização 
deve ser feita observando as seguintes classes: 

Classe 1 Insignificante quando a perda estimada no período for menor ou igual 
a 0,0006434% do último PR semestral 

Classe 2  Menor quando a perda estimada no período for maior que 
0,0006434% e menor ou igual a 0,0102944% do último 
PR semestral 

Classe 3  Menor quando a perda estimada no período for maior que 
0,0102944% e menor ou igual a 0,0205888% do último 
PR semestral 

Classe 4 Moderado quando a perda estimada no período for maior que 
0,0205888% e menor ou igual a 0,0411776% do último 
PR semestral 
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Título 2 – Gerenciamento do Risco Operacional 
Capítulo 5 – Instrumentos de Risco Operacional 
Seção 1 – Matriz de Avaliação de Riscos Operacionais 
 

Classe 5 Moderado quando a perda estimada no período for maior que 
0,0411776% e menor ou igual a 0,0823552% do último 
PR semestral 

Classe 6  Moderado quando a perda estimada no período for maior que 
0,0823552% e menor ou igual a 0,1647104% do último 
PR semestral 

Classe 7 Moderado quando a perda estimada no período for maior que 
0,1647104% e menor ou igual a 0,3294208% do último 
PR semestral 

Classe 8 Maior quando a perda estimada no período for maior que 
0,3294208% e menor ou igual a 1,3176832% do último 
PR semestral; 

Classe 9 Maior quando a perda estimada no período for maior que 
1,3176832% e menor ou igual a 2,6353664% do último 
PR semestral; 

Classe 10 Extremo quando a perda estimada for maior que 2,6353664% do 
último PR semestral. 

* O valor que será utilizado como referência no Sicoob Confederação é o Patrimônio Líquido (PL).  

5. A avaliação do impacto e da probabilidade do risco, pela Matriz de Avaliação de 
Riscos Operacionais, determina a classificação do risco quanto à prioridade de 
tratamento. As prioridades de tratamento resultantes da interseção da avaliação 
destes dois parâmetros são: “Alta”, “Média” ou “Baixa”. 

6. As parametrizações e classificações de risco operacional resultantes do 
cruzamento dos vetores Probabilidade e Impacto estão descritas abaixo: 

Matriz de Avaliação de Riscos Operacionais 
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Título 2 – Gerenciamento do Risco Operacional 
Capítulo 5 – Instrumentos de Risco Operacional 
Seção 2 – Relação de Contas Contábeis para Registro de Perdas Operacionais 

1. De forma a possibilitar a conciliação por parte dos órgãos de supervisão e 
fiscalização, os registros devem trazer a conta contábil de registro do lançamento. 

2. No Sicoob Confederação, cooperativas centrais e singulares, as perdas 
operacionais e as recuperações das perdas operacionais devem ser registradas 
nas contas contábeis listadas a seguir: 

Conta COSIF Código Descrição da conta COSIF 

8.1.9.99.00.100-5 17203 PERDAS - FRAUDES INTERNAS 

8.1.9.99.00.101-2 17204 PERDAS - FRAUDES EXTERNAS 

8.1.9.99.00.102-9 17316 PERDAS OPERACIONAIS - DEMANDAS TRABALHISTAS 

8.1.9.99.00.103-6 17206 PERDAS - PRÁTICAS INADEQUADAS 

8.1.9.99.00.104-3 17207 PERDAS - DANOS ATIVOS FÍSICOS 

8.1.9.99.00.105-0 17208 PERDAS - INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES 

8.1.9.99.00.106-7 17209 PERDAS - FALHAS EM SISTEMAS DE TI 

8.1.9.99.00.107-4 17210 PERDAS- FALHAS DE GERENCIAMENTO 

8.1.9.99.01.010-6 25865 Cartões  

8.1.9.99.01.024-7 31457 Multas e Juros Diversos  

8.1.9.99.01.037-1 44334 Despesas de Cancelamento - Tarifas Pendentes  

8.1.9.99.01.099-3 16111 Outras Despesas Operacionais  

8.1.7.99.01.099-7 14058 Outras Despesas Administrativas  

8.1.7.69.01.099-6 13767 Outras Despesas de Tributos Federais  

8.1.7.77.01.001-2 13853 Despesas de Multas Aplicadas Pelo Banco Central  

8.1.7.99.01.022-7 30362 Ações Judiciais  

8.1.7.99.01.032-6 40510 Despesas com Contingências  

8.1.7.99.01.031-9 40503 Despesas com Passivos Trabalhistas  

8.1.7.99.01.039-5 44396 Despesas com Passivos Trabalhistas – Sucumbências  

8.1.7.63.01.005-7 13640 Assessoria Jurídica  

8.1.7.99.01.040-5 44406 Despesas com Contingências - Sucumbências  

4.9.4.50.10.001-6 9104 Impostos e Contribuições Sobre Lucros  

4.9.4.50.90.001-0 22916 Cofins  

4.9.4.50.90.002-7 36782 PIS 

4.9.4.50.90.099-3 9128 Outros  

4.9.9.35.90.001-6 9678 Outros Passivos  

4.9.9.35.90.007-8 44420 Outros Passivos – Sucumbências  

4.9.9.35.10.001-2 9661 Passivos Trabalhistas  

4.9.9.35.10.002-9 44413 Passivos Trabalhistas – Sucumbências  

3.0.9.99.04.001-7 42673 Fraude Interna  
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Título 2 – Gerenciamento do Risco Operacional 
Capítulo 5 – Instrumentos de Risco Operacional 
Seção 2 – Relação de Contas Contábeis para Registro de Perdas Operacionais 
 

Conta COSIF Código Descrição da conta COSIF 

3.0.9.99.04.002-4 42680 Fraude Externa  

3.0.9.99.04.006-2 42721 Interrupção das Atividades da Instituição  

3.0.9.99.04.003-1 42697 Relação de Emprego e Segurança  

3.0.9.99.04.004-8 42707 Práticas Inadequadas. 

3.0.9.99.04.005-5 42714 Danos Físicos a Ativos  

3.0.9.99.04.007-9 42738 Falhas em Sistemas de TI 

3.0.9.99.04.008-6 42745 Falhas de Gerenciamento das atividades  

9.0.9.99.04.001-9 4275-2 Riscos Operacionais 

3. No Bancoob e nas suas empresas ligadas, controladas e fundação patrocinada as 
perdas operacionais e as recuperações de perdas operacionais devem ser 
registradas nas contas contábeis listadas na intranet do Bancoob. 
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Título 3 – Glossário 

1. Aceitação do risco: situação que, por definição dos órgãos de administração, é 
preferível assumir total ou parcialmente o risco operacional. 

2. Análise de coerência: verificação da adequação, suficiência e efetividade das 
informações relatadas acerca dos riscos, controles e ações para tratamento, bem 
como a correlação entre essas informações. 

3. Avaliação do risco: análise qualitativa e/ou quantitativa do risco operacional 
identificado, levando-se em consideração a probabilidade de ocorrência e o 
impacto potencial, com o objetivo de, mesmo de forma subjetiva, estabelecer 
graus de relevância dos riscos. 

4. Causa do risco: elemento que, individualmente ou combinado com outro, tem o 
potencial intrínseco para dar origem ao risco, em outras palavras, é a situação ou 
motivo que pode contribuir para a materialização do risco. 

5. Controlável pela LVC: quando o cruzamento do evento e fator de risco 
operacional registrado é controlado por uma ou mais questões da LVC. O 
cruzamento buscará automaticamente todas as questões da LVC que possuem 
alguma relação com o evento e o fator selecionado. 

6. Controlável pela LVC sem eficácia: quando o cruzamento do evento e fator de 
risco operacional registrado apresenta controle em uma ou mais questões da 
LVC. 

7. Cultura de gerenciamento do risco operacional: conjunto de valores, atitudes, 
competências, bem como comportamentos individuais e corporativos que geram 
compromisso das pessoas envolvidas a aplicar as práticas adequadas de 
gerenciamento do risco operacional. 

8. Descrição do risco: nome ou descrição detalhada dada ao risco operacional de 
forma a caracterizá-lo. 

9. Estrutura de gerenciamento do risco operacional: compreende todo o arcabouço 
necessário para a gestão dos riscos operacionais: organograma, recursos, linhas 
de reporte, responsabilidades, políticas, procedimentos, ferramentas e 
metodologias de mensuração e gestão, sejam de abordagem qualitativa ou 
quantitativa. 

10. Evento de risco: incidente ou ocorrência originada a partir de fontes internas e/ou 
externas que afetam a implementação da estratégia ou a realização dos objetivos. 

11. Gerenciamento do risco operacional: processo que compreende as etapas de 
identificação, avaliação e tratamento (monitoramento, controle e mitigação) dos 
riscos operacionais. 
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12. Identificação do risco: processo pelo qual é apontado o evento potencial interno e 
externo que pode afetar a implementação da estratégia e o alcance dos objetivos 
do Sicoob, constituindo-se assim em risco operacional. 

13. LVC: Lista de Verificação de Conformidade. 

14. Materialização do risco: ocorrência da perda operacional decorrente de incidente 
envolvendo os eventos de risco operacional. 

15. Matriz de Avaliação de Riscos Operacionais: representação gráfica da correlação 
entre a probabilidade de ocorrência e o impacto financeiro potencial. 

16. Mitigação do risco: aplicação de um conjunto de procedimentos, ferramentas e 
outros tipos de recursos necessários objetivando a redução do risco operacional a 
um patamar aceito pelas diretrizes estratégicas. 

17. Monitoramento do risco: acompanhamento, dentro de uma periodicidade 
adequada, considerada as características específicas de cada risco, para adoção 
de tempestiva ação em caso de variação significativa de severidade do risco. 

18. Não controlável pela LVC: quando o cruzamento do evento e fator de risco 
operacional registrado não é controlado por nenhuma questão da LVC. 

19. Perda operacional: despesa, perda de oportunidade de negócio ou baixa de ativo 
motivada por falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, 
sistemas, ou eventos externos. A esta definição inclui a perda decorrente da 
inadequação ou deficiência em contratos firmados, sanções em razão de 
descumprimento de dispositivos legais e indenizações por danos a terceiros 
decorrentes das atividades desenvolvidas. 

20. Questionário de Diagnóstico de Riscos Operacionais: documento preparado para, 
no processo de identificação, avaliação e tratamento, relatar os nomes ou tipos de 
riscos operacionais, as causas, os sistemas de controles e ações para tratamento. 

21. Recuperação da perda operacional: recuperação, de parte ou em sua totalidade, 
do valor identificado como perda operacional. 

22. Recusa do risco: situação que, por definição dos órgãos de administração, é 
preferível uma redução parcial ou total das atividades negociais, objetivando 
diminuir a exposição da instituição ao risco operacional. 

23. Reporte: processo contínuo e interativo que uma organização conduz para 
fornecer, compartilhar ou obter informações e se envolver no diálogo com as 
partes interessadas e outros, com relação ao gerenciamento do risco operacional. 
O reporte pode ser interno quando objetiva o encaminhamento de resultados aos 
órgãos de administração para tomada de decisões, ou externo, quando objetiva a 
divulgação de informações ao público em geral para transparência do processo. 
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24. Risco operacional: possibilidade de ocorrência de perdas resultantes, falha, 
deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, sistemas, ou eventos 
externos. 

25. SCIR: Sistema de Controles Internos Operacionais. 

26. Sistema de controles: conjunto de procedimentos, ferramentas e outros tipos de 
recursos necessários, desde que efetivamente implementados, que objetiva o 
monitoramento, controle e mitigação da probabilidade e/ou impacto de ocorrência 
de um determinado risco. 

27. Subevento de risco: divisão interna atribuída a cada evento de risco com o 
objetivo de agrupar, em menor grau, os tipos de riscos operacionais de acordo 
com suas semelhanças. 

28. Teste de avaliação dos sistemas de controle: verificação da efetividade (se 
funciona de acordo com os objetivos propostos) dos sistemas de controles 
aplicados aos riscos identificados, avaliados e tratados. 

29. Tipo de risco: nome ou descrição resumida dada ao risco operacional de forma a 
caracterizá-lo. 

30. Transferência do risco: situação que, por definição dos órgãos de administração, é 
preferível não assumir o impacto decorrente da materialização do risco, como 
ocorre em desastres naturais, ataques terroristas, etc. Nesses casos, pode haver 
a definição de estratégias para compartilhamento do impacto potencial, como a 
contratação de seguros específicos para riscos operacionais. 

31. Tratamento do risco: são as etapas de monitoramento, controle e mitigação do 
risco operacional empreendendo ações adequadas e necessárias para 
aprimoramento dos processos e minimização das vulnerabilidades e tem o 
objetivo de enquadrar os riscos no Título 2, Capítulo 3 deste manual. 
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Título 4 – Modelos e Formulários 
Capítulo 1 – Formulários 

 

Formulário Utilizado por 

Questionário de Diagnóstico de Riscos 
Operacionais 

Cooperativas Centrais e Singulares 

Sicoob Confederação 

Formulário de Comunicação de Perdas 
Operacionais 

Sicoob Confederação 

Formulário de Recuperação de Perdas 
Operacionais 

Sicoob Confederação 

Formulário de Teste de Avaliação dos 
Sistemas de Controle 

Cooperativas Centrais e Singulares 

Sicoob Confederação 

 
 

file:///C:/Users/ramon.falcao/AppData/Local/Microsoft/Windows/cristine.meireles/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Documents%20and%20Settings/cileane.arruda/Configurações%20locais/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLK35B4/MRO%20-%20Tit.3%20-%20Procedimentos%20para%20gerenciamento%20do%20risco%20operacional.doc
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Título 4 – Modelos e Formulários  
Capítulo 2 – Modelo de Resumo da Descrição da Estrutura de Gerenciamento do 

Risco Operacional 

 

 
As diretrizes para o gerenciamento do risco operacional encontram-se registradas na 
Política Institucional de Risco Operacional que foi aprovada pela Diretoria Executiva e 
pelo Conselho de Administração do Sicoob Confederação, entidade responsável por 
prestar os serviços de gestão centralizada do risco operacional para as entidades do 
Sicoob. 
O processo de gerenciamento do risco operacional consiste na avaliação qualitativa 
dos riscos por meio das etapas de identificação, avaliação, tratamento, testes de 
avaliação dos sistemas de controle, comunicação e informação. 
As perdas operacionais são comunicadas à Área de Controles Internos que interage 
com os gestores das áreas e identifica formalmente as causas, a adequação dos 
controles implementados e a necessidade de aprimoramento dos processos, inclusive 
com a inserção de novos controles. 
Os resultados são apresentados à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.  
A metodologia de alocação de capital, para fins do Novo Acordo da Basileia, utilizada 
para determinação da parcela de risco operacional (RWAopad) é a Abordagem do 
Indicador Básico (BIA).  
Em cumprimento à Resolução CMN 3.380/2006, encontra-se disponível no sítio do 
Sicoob (www.sicoob.com.br) relatório descritivo da estrutura de gerenciamento do risco 
operacional. 

file:///D:/../cristine.meireles/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Documents%20and%20Settings/cileane.arruda/Configurações%20locais/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLK35B4/MRO%20-%20Tit.3%20-%20Procedimentos%20para%20gerenciamento%20do%20risco%20operacional.doc
http://www.sicoob.com.br/
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Título 5 – Referências Normativas 
 

Norma Nº Órgão emissor 
Data de 
emissão 

Epígrafe 

- - 

Committee of 
Sponsoring 

Organizations of the 
Treadway 

Commission 
(COSO) 

- 
INTERNAL Control – Integrated 
Framework. 

- - 

Comitê de Supervisão 
Bancária da Basileia 
Traduzido por: Banco 

Central do Brasil 

Basileia, 
Suíça, 1997 

Os princípios essenciais da Basileia. 

- - 
Christopher 

Marshall 
2002 

Medindo e gerenciando riscos 
operacionais em instituições 
financeiras. (Série Serasa Dinâmica 
do Conhecimento) 

- - 
Federação Brasileira 

de Bancos (Febraban) 
Março de 

2006 

Melhores práticas na gestão do risco 
operacional. Grupo de trabalho de 
melhores práticas. 

ISO 31.000 
Associação Brasileira 
de Normas Técnicas 

(ABNT) 
30/11/2009 

Gestão de Riscos, Princípios e 
Diretrizes. 

Resolução 2.554 CMN 29/9/1998 
Dispõe sobre a implantação e 
implementação de sistema de 
controles internos.   

Resolução 3.380 CMN 29/6/2006 
Dispõe sobre a implementação de 
estrutura de gerenciamento do risco 
operacional 
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Título 6 – Controle de atualizações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data Instrumento 
Referência 

(Título-Capítulo-Seção-Subseção-Item-Subitem-Alínea) 

10/2/2015 CIC - 393 

1-2; 2-1-1 e 2-1-5; 2-2-1-1, 2-2-2-1, 2-2-3-1 e 2-2-4-1; 2-3; Seções 2-
4-1, 2-4-2, 2-4-3, 2-4-4 e 2-5-2. 

Correção de número de seção: 4-2-3 para 4-2-1. 

10/4/2015 CIC - 403 
Expressão - Área de Controles Internos e Riscos substituída por 
Área de Controles Internos; 2-2-2- item 1; 2-5-2- itens 2 e 3. 

14/12/2016 RES - 177 
2-1; 2-2-1; 2-2-2; 2-2-3; 2-2-4; 2-3; 2-4-1; 2-4-2; 2-4-3; 2-4-4; 2-
5-2; 3; 4-1-2; 4-2-1; 4-2-2; 4-3-2.  
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