RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS
ESCLARECIMENTOS
PERGUNTA:
Ao baixar a documentação não consegui localizar os anexos V, VII e IX, poderiam me enviar?
RESPOSTA: Os arquivos foram disponibilizados em 26/06/2016.
PERGUNTA:
Servimo-nos da presente para solicitar a Vs.Sas (sic) a disponibilização dos seguintes anexos no site pois os
mesmos não constam na página do Banco do Nordeste do Brasil (http://www.bnb.gov.br/audenciaspublicas/rfi).
•
•
•

Anexo V - Migração dos Dados dos Sistemas Legados;
Anexo VII - Serviços de Implantação da Solução e Capacitação;
Anexo IX - Modelo de Sugestão.

RESPOSTA: Os anexos foram disponibilizados em 19/09/2016, com exceção dos anexos V, VII e IX,
disponibilizados em 26/09/2016.
PERGUNTA:
Devido ao atraso na disponibilização dos anexos faltantes (conforme email abaixo) pedimos o adiantamento
do prazos (sic) de envio de dúvida da proposta determinados na Descrição do Objeto.
RESPOSTA: O prazo foi prorrogado, conforme aviso de adiamento publicado no site da Instituição
http://www.bnb.gov.br/audiencias-publicas/rfi .
PERGUNTA:
O Banco do Nordeste já possui um processo definido para análise de riscos ou o fornecedor deverá
desenvolver este processo?
RESPOSTA: Sim, a Instituição já possui processo definido para análise de riscos.
PERGUNTA:
Qual a quantidade de questionários atualmente existentes para análise de riscos? E a quantidade estimada
de perguntas, no total?
RESPOSTA: Um questionário, com cerca de 35 mil perguntas de gestão de risco (sete por risco avaliado) e
50 mil perguntas de controle (10 por controle)
PERGUNTA:
Em relação a Continuidade de Negócios (requisito 1.1.17), o Banco do Nordeste já possui Planos de
Continuidade de Negócios e Planos de Contingência Operacional prontos?
Se sim, qual a quantidade de Planos e existe a necessidade de que o fornecedor integre todos eles na

solução a ser adquirida?
RESPOSTA: Temos um total de 21 planos de contingência registrados. Sim, é necessária a integração na
solução.
PERGUNTA:
Quanto ao requisito 1.3.1, quais métodos de integração o sistema de contabilidade do Banco suporta?
Exemplo: Banco de Dados, XML, CSV, etc.
RESPOSTA:
PERGUNTA:
Existe um valor médio de quantidade de eventos de perdas gerados mensalmente (requisitos 1.3)?
RESPOSTA: Mensalmente, são importados cerca de 900 lançamentos, dos quais cerca de 230 eventos são
efetivamente qualificados como perda.
PERGUNTA:
Os valores de tipos listados no requisito 1.3.10 estão disponíveis em algum campo na fonte de origem
(sistema contábil)?
RESPOSTA: O sistema de contabilidade, atualmente, fornece a conta de acesso, contrapartida, fato
contábil, tipo de lançamento, partida, histórico da partida, data e valor. Os demais campos são de
preenchimento por parte da equipe de Gestão do Risco Operacional. Na nova plataforma SAP, os campos
importados serão similares.
PERGUNTA:
Quanto ao item 1.3.11, qual a média da quantidade de eventos contábeis gerados mensalmente (requisitos
1.3)?
RESPOSTA: Cerca de 160 mil eventos mensais.
PERGUNTA:
Vimos por meio deste, solicitar uma Call para que possamos esclarecer o item abaixo, tendo em vista que
os demais atendemos, segundo avaliação da engenharia do nosso fabricante.
A necessidade da Call é para ter maior entendimento sobre o item mencionado.
1.1.7 Criptografar/descaracterizar os dados, nos casos excepcionais de saída de dados do Banco.
RESPOSTA: Informamos que o esclarecimento de dúvidas sobre o RFP se dará unicamente por meio do
endereço eletrônico contido no documento. Sobre a necessidade de maior entendimento sobre o item
"1.1.7 Criptografar/descaracterizar os dados nos casos excepcionais de saída de dados do Banco", segue
esclarecimento:

- A ferramenta deve garantir a adequada criptografia dos dados que, por ventura, sejam compartilhados
fora do ambiente computacional do Banco do Nordeste do Brasil.
PERGUNTA:
(Item 1.1.13 dos Requisitos Gerais)
O cálculo de alocação de capital para risco operacional utilizando o modelo básico e padronizado pode ser
feito via Excel, por não ser um modelo complexo envolvendo análise de cenários complexos ou simulações
de montecarlo. O BNB utiliza alguma solução preditiva como SPSS ou SAS para gerar essa parcela??
RESPOSTA: Sim, a Instituição efetua o cálculo por meio de sistema específico para geração da parcela de
alocação do risco operacional.
PERGUNTA:
(Item 1.2 do Módulo de Gestão do Risco Operacional)
Por favor, listar todos os niveis (sic) de processo (Ex: Macroprocesso, Processo, Sub-Processo, Tarefa,
Atividade, etc...).
RESPOSTA: Macroprocesso, Tipo de atividade, Grupo de Processo, Processo, Subprocesso.
PERGUNTA:
(Item 1.2.1 do Módulo de Gestão do Risco Operacional)
O BNB utiliza alguma ferramenta de modelagem de processos para este fim ou possui somente uma Base de
Dados contemplando informações pertinentes a: Macroprocessos. Grupo de processos, atividades,
procedimentos e gestores de processos?
RESPOSTA: Atualmente, a Instituição utiliza o Modelador Bizagi para este fim.
PERGUNTA:
(Item 1.2.2 do Módulo de Gestão do Risco Operacional)
Por favor, explicar o método que se dá para o versionamento automático esperado pelo Banco em uma
solução de GRC. Existe alguma equipe que executa uma revisão qualitativa nos versionamentos? Os
versionamentos aqui descritos podem ser campos de ID com sequência numérica, também?
RESPOSTA: O versionamento ocorre de forma manual e, atualmente, não é revisado qualitativamente. Os
versionamentos devem manter registro dos dados de processos e autoavaliações.
PERGUNTA:
(Item 1.2.3 do Módulo de Gestão do Risco Operacional)
Por favor, elencar brevemente sobre a "metodologia específica" aqui descrita. Existe alguma associação
entre os processos e sistemas e controles que suportam que deverá estar contemplado na solução?
RESPOSTA: A definição dos processos críticos é realizada por área distinta da gestão de risco. A
ferramenta deverá possuir capacidade de realçar os processos críticos e fornecer, de forma ágil,
informações como nível de perda, de exposição ao risco, dentre outras.

PERGUNTA:
(1.3 do Módulo de Qualificação de Perdas Operacionais)
O BNB tem interesse em utilizar um aplicativo em dispositivo móvel para "cadastro de perdas" (ocorrências,
Eventos, Incidentes, etc..)?
RESPOSTA: Não.
PERGUNTA:
(1.3.4 do Módulo de Qualificação de Perdas Operacionais)
O BNB possui duas Bases de Dados referente às perdas operacionais?
RESPOSTA: Sim, uma para os eventos de perdas em qualificação e outra para os eventos de perdas que
foram "efetivados" como perda.
PERGUNTA:
O cálculo de alocação de capital para risco operacional utilizando o modelo básico e padronizado pode ser
feito via Excel, por não ser um modelo complexo envolvendo análise de cenários complexos ou simulações
de montecarlo. O BNB utiliza alguma solução preditiva como SPSS ou SAS para gerar essa parcela?
RESPOSTA: Ver resposta à pergunta 1.
PERGUNTA:
Por favor, listar quantidade de usuários que acessarão a solução segregado por Administradores, Usuários
de Negócio (departamentos da 2a linha de defesa) e Usuários esporádicos (acessarão a solução uma vez ao
mês)
RESPOSTA: Administradores - Cerca de 06 usuários; Usuários de Negócio - Cerca de 50 usuários; e Usuários
Esporádicos (cerca de 650 usuários).

PERGUNTA:
Por favor, explicitar a quantidade de ambientes (Prod, n-Prod) e se a solução deve contemplar Alta
Disponibilidade. Por favor, explicitar qual o padrão do Banco na parte de clusterização da solução (AxA;
AxP)/?
RESPOSTA: Sim, a solução deve contemplar Alta Disponibilidade. AxA para a camada de aplicação e
middleware, AxP para banco de dados
PERGUNTA:
A nossa empresa não comercializa a solução de Riscos Operacionais e Controles Internos em módulos. O
nosso preço é para a solução com um todo. Desta forma, informaremos os nossos preços nas colunas de
subtotal e na coluna preço global. Está correto este procedimento?
RESPOSTA: Sim.

