
ATA DA 20a REUNIÃO DO COMITE DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMBRAPA-COAUD

No dia 24 de junho de 2019, às 9 horas, na sala VIP do Auditório Central, Bloco A,
Edifício Sede da Embrapa, reuniu-se o Coaud para a sua 20; Reunião, com a presença
dos membros Gilson Alceu Bittencourt. João Paulo de Medeiros Lima e Luciano
Fernandes. O Presidente do Comitê iniciou a reunião passando ao cumprimento da
seguinte pauta:

Item 01 - Aprovação e assinatura da Ata da 19' Reunião do Coaud. Os membros do
Coaud revisaram, aprovaram e assinaram a ata da 19; reunião.

Item 02: DEGl: Apresentação do Relatório Consolidado de 2018 - Custeio do benefício
de assistência à saúde na modalidade de autogestão (Casembrapa), contendo os
requisitos previstos no Art. 3' da Resolução n' 22 da CGPAR. Responsável: Lúcia Gatto
- Diretora Executiva de Gestão Institucional. Atendimento ao Memorando 1 00/2019. SEI
21 148.00821 5/2019-92. Apresentação Alexandre Barcellos - Chefe da Secretaria Geral
(SGE). Participação: Giovana Zappala -- Gerente GGP/SGEI Rosana Hoffman --
Supervisora BES/GGP e Juliana Carneiro -- Analista BES/GGP
O Sr. Alexandre Barcellos informou que o Relatório Consolidado referente ao ano de
2018 encontra-se em elaboração e a expectativa de sua entrega será para o próximo
mês de julho, com aderência total à Resolução n' 22 da CGPAR.

MANIFESTAÇÃO DO COAUD: O Comitê agradeceu a apresentação e solicitou que o
Relatório seja encaminhado ao Coaud assim que o mesmo estiver finalizado.

Item 03 -- SIN: Apresentação do Processo de Valoração da Marca Embrapa.
Responsável: Sebastião Pedro -- Chefe da SIN. Apresentação: Rafael Vivin -- Gerente
GGM/SIN. Atendimento ao Memorando 99. SEI 21148.006126/2019-10. Participação:
Caroline Turazi -- Gerente GAT/SIN.
O Sr. Rafael Vivian iniciou a apresentação demonstrando a metodologia que está sendo
utilizada para o levantamento dos valores das tecnologias desenvolvidas, o que pode
contribuir para a definição dos valores dos royalties ou de parcerias com empresas
privadas que vierem a ser realizadas no futuro. Descreveu as seguintes etapas do
processo de valoração: i) identificaçãol ii) caracterizaçãol íii) análise de mercado; iv)
planejamento da TTI v) inserção do ativo no mercador vi) monitoramento da adoçãol e
vii) avaliação de impacto do ativo. A seguir demonstrou o processo de qualificação de
ativos, tomando por base o ano de 2018, descrevendo que houve 1.495 resultados
qualificáveisl 619 ativos qualificados e 956 resultados justificados.

MANIFESTAÇÃO DO COAUD: O Colegiado agradeceu a apresentação e lembrou da
necessidade urgente de articulação da SIN com a área financeira (CONT) para que, na
medida do possível, os custos das novas tecnologias sejam incluídos no Balanço
Patrimonial da Embrapa como ativos da empresa.
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Item 04: SDl: Apresentação de documento/relatório para que o Coaud possa monitorar
a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno - Art. 43, inciso IV do
Estatuto. Responsável: Angélica Gomes - Chefe da SDI. Atendimento ao Memorando n'
101 - SEI 21 148.007523/2019-09. Apresentação: Luciano Sachetti - Gerente GRIT/SDI.

O Sr. Luciano Sachetti informou sobre o andamento do planejamento e da construção
das metodologias do processo de gerenciamento de riscos, integridade, controles
internos e conformidade, contemplando resultados a serem entregues até 2023. A
elaboração do Relatório sobre identificação, classificação e avaliação de riscos ainda
não foiconcluída.

MANIFESTAÇÃO DO COAUD: O Comitê agradeceu e registrou preocupação com os
prazos para mensuração dos indicadores de resultados, além de sugerir o debate sobre
a necessidade de reduzir as distâncias entre as políticas de compliance aprovadas e a
cultura (prática) da empresa nas suas ações do dia a dia. O Coaud manterá o tema em
aberto pela necessidade de acompanhamento da implementação da política de riscos e
de aprimoramento das ações de controles internos e de compliance.

Item 05: Atividades da Área de Auditoria Interna - Constatações Recorrentes
21148.00726't/201 9-74(GCIN).
Por decisão do Colegiado, este item 5 foi transferido para a próxima reunião.

SEI

Item 06 -- GJC: Relação dos principais processos ou conjunto de processos judiciais em
andamento, com classificação de perdas -- SEI 21 148. 001963/2019-44.
Por decisão do Colegiado, este item foi transferido para a próxima reunião.

Item 07: GFC: Apresentação das conciliações mensais das contas do Balancete do 2'
trimestre de 2019. Responsável: Gérson Barreto - Gerente da GFC. Apresentação: Susy
Darlen - Supervisora da CONT/GFC. Atendimento ao Memorando n' 102 -- SEI
21 148.007516/2019-07. Participaram: Verá, Fábio, Allan, Ana e Flávio, todos lotados na
\J \./ l N 1 / \J l \J.

A Sra. Susy apresentou alterações feitas nas Notas Explicativas referentes ao I'
trem/2019, conforme Memorando 96/2019 -- SEI 21148.006765/2019-77. Também
apresentou a planilha de pessoal cedido cujos órgãos encontram-se inadimplentes com
o pagamento de salários e encargos para a Embrapa, bem como as ações que estão
sendo desenvolvidas para cobrar os valores devidos que estão em atraso. Sobre as
conciliações mensais, informou as ações desenvolvidas para acompanhamento dos
demonstrativos de contas das Unidades, com posicionamento de maio/2019, e
apresentou ao Colegiado uma prévia de alguns itens que comporão o Balancete do 2'
trimestre de 201 9.

MANIFESTAÇÃO DO COAUD: O Comitê agradeceu a apresentação e informou que
manterá acompanhamento das ações referentes a cobrança dos valores devidos em
decorrência da cessão de empregados da Embrapa para outras entidades.

Item 08: Informes e Encerramento
Responsável: Coaud
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O Coaud havia solicitado à GFC adoção de providências para que as Demonstrações
Contábeis do I' trimestre de 2019 sejam analisadas por auditoria externa e justificativas
para o Coaud não ter sido tempestivamente consultado sobre a descontinuidade dos
serviços de auditoria externa referente ao Contrato vigente. Atendimento ao Memorando
96 - SE121148.006765/2019-77
A Sra. Susy apresentou Nota Técnica assinada pelo Gerente da GFC, Gérson Barreto,
na qual foram apresentadas justificativas pela denúncia/rescisão do contrato de
auditoria, envolvendo aspectos económicos e jurídicos.

MANIFESTAÇÃO DO COAUD: Quanto às Demonstrações Financeiras do I' trimestre
de 2019, o Colegiado só se manifestará após receber o Parecer da auditoria externa.
Por isso reforça a urgência da contratação da empresa de auditoria externa para que
possa fazer a análise dessas demonstrações, para que possam ser analisadas pelos
colegiados para posterior publicação. Em relação a rescisão do contrato com a empresa
de auditoria o Coaud ratifica a necessidade de ser sempre consultado previamente
sobre a contratação e a destituição das auditorias externas, conforme previsto no inclso l
do $ 1' do Art. 24 da Lei n' 13.303, de 30 dejunho de 2016.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Coaud encerrou a reunião, da qual foi
lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, secretária, e pelos membros do
Comitê de Auditoria, podendo ser extraídas cópias para as providências necessárias.
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