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MENSAGEM DO PRESIDENTE

O ano de 2020 foi marcado pela crise socioeconômica provocada pela pandemia do Covid-19. 
Nesse contexto completamente atípico, em meio às medidas de restrição que afetaram 
significativamente a circulação e o modo de vida dos indivíduos, foi a perseverança dos 
que trabalham nesta tricentenária Instituição, cujas atividades foram reconhecidas e 
classificadas como estratégicas e essenciais ao Estado e pela sociedade brasileira, que nos 
guiou na superação dos obstáculos e na produção no limite da capacidade.

Foi neste cenário que, comprometida com o dever de Empresa Pública, a Casa da Moeda do 
Brasil reforçou sua missão de prover e garantir soluções de segurança nos segmentos de 

Hugo Cavalcante Nogueira
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meio circulante e pagamento, identificação, rastreabilidade, autenticidade, controle fiscal e 
postal, com integridade, comprometimento, segurança, qualidade e sustentabilidade.

Com o objetivo de recuperar a saúde financeira da CMB, foram renegociados contratos de 
prestação de serviços, firmado contrato para o fornecimento de cédulas de Pesos Argentinos 
à Sociedad Del Estado Casa de Moneda e buscou-se a ampliação das relações comerciais 
com instituições da iniciativa pública e privada, de forma concomitante ao fortalecimento 
das boas práticas de governança corporativa e compliance.

Demos continuidade às questões ambientais, ampliando o Programa de Gestão de 
Eficiência Energética com o intuito de trazer soluções inovadoras para que a CMB utilize 
menos recursos para a manutenção de suas atividades, o que contribuirá para a redução de 
custos e preservação do meio ambiente. 

No mesmo âmbito, foram mantidas as ações de economia circular para recuperação dos 
resíduos de papel fibra de algodão com a transformação em mobiliários. Neste sentido, 
avançamos com a parceria para aprimorar e dar continuidade ao Projeto Tran$forma, 
uma solução brasileira inovadora capaz de impactar positivamente a economia da CMB 
e do País.

Todas as ações ocorridas em 2020 somente foram possíveis em decorrência da criação do 
Comitê de Crise COVID-19, bem como da instauração do Plano de Contingência, por meio 
dos quais foram adotadas medidas com o objetivo de proteger os empregados, negócios 
e a sociedade contra os impactos da pandemia, as quais propiciaram à CMB atender as 
demandas do Estado com menos de 1% dos empregados infectados. 

Diante das circunstâncias internas e externas, a Casa da Moeda do Brasil está em plena 
recuperação da sua saúde financeira. Encerramos o exercício 2020 otimistas de que a 
retomada do nosso crescimento está cada vez mais próxima. Para isso, será fundamental 
zelarmos pela manutenção da nossa reconhecida excelência técnica e pelo fortalecimento 
de uma cultura inovadora na Empresa.

Por fim, asseguro a integridade deste Relatório, em conformidade com as orientações 
emanadas pelos órgãos de controle, construído com a participação das diversas áreas da 
CMB, em linha com a Estrutura Internacional para Relato Integrado. 

Hugo Cavalcante Nogueira
Presidente da Casa da Moeda do Brasil
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MATERIALIDADE
A estrutura, forma e conteúdo apresentados nesse relatório integrado de gestão seguiram as orientações do Tribunal de Contas 
da União – TCU, bem como nas experiências anteriores nessa atividade.

A seleção dos temas materiais prioritários que compõem o relatório integrado de gestão da Casa da Moeda do Brasil de 
2020 teve como base a continuidade das estratégias definidas no planejamento estratégico 2020-2024, a Cadeia de Valor e a 
continuidade das atividades operacionais da Empresa.

Todo o processo de elaboração de conteúdo é realizado de forma 
centralizada, sob a coordenação do Departamento de Planejamento 
– DEPLA, considerando a participação das diversas áreas da 
Empresa. Sua validação somente ocorre após a avaliação 
das áreas de conformidade, auditoria e posterior apreciação 
da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração.

COMPROMISSO

AMBIENTE

SAÚDE E 
BEM-ESTAR

MEIO

SOCIEDADE

SUSTENTABILIDADE 
FINANCEIRA
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PERFIL ORGANIZACIONAL
Fundada em 1694 pelo rei de Portugal D. Pedro II com o objetivo específico de 
fundir e cunhar todo o ouro extraído do Brasil durante o período colonial, a Casa da 
Moeda do Brasil - CMB é hoje o maior complexo industrial da América Latina para a 
produção de cédulas, moedas de circulação e comemorativa, medalhas, distintivos 
e comendas, cartões inteligentes, documentos de identificação, passaportes, 
certificados, bilhetes magnetizados, selos postais e selos de rastreamento, além de 
inúmeros outros produtos de segurança. A CMB, conforme Lei nº 5895/73, é uma 
Empresa Pública não dependente de recursos da União, vinculada ao Ministério 
da Economia, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio 
próprio, autonomia administrativa e capital social pertencente à União.
 
Sua sede está localizada em Brasília – DF, e suas unidades fabris no Distrito 
Industrial de Santa Cruz – RJ.

Valores
Integridade; Inovação; Meritocracia e 
Comprometimento.

Visão
Ser competitiva com qualidade e sustentabilidade.

Missão
Prover soluções físicas e digitais nos segmentos 
de meios monetários, impressos de segurança, 
identificação e rastreabilidade.

Direcionadores Estratégicos 2020 – 2024
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Conforme Estatuto Social da CMB, a sua estrutura organizacional, representada ao 
lado, e a distribuição interna das atividades administrativas são de competência da 
Diretoria Executiva - DIREX, a qual é composta pelo Presidente e quatro Diretores 
Executivos. É importante frisar que compete ao Conselho de Administração - 
CONSAD eleger e destituir os membros da Diretoria Executiva da Empresa, fixando-
lhes as atribuições. DIOPE DIRIM

CEPCP

DECED

DEGER

DEMAN

DEMAQ

DEMAT

DEMOM

DECOM

DETEC

DETED

PRESI

DIGES

DECOF

DEGEC

DEGEP

DELOG

DEPLA

DETIC

DICOP

CORREG

DEGOV

DEJUR

DESEG

ESCOM

SECOMGABIN

PRESI – Presidência
DICOP – Diretoria de Compliance
DIGES – Diretoria de Gestão
DIOPE – Diretoria de Operações
DIRIM – Diretoria de Inovação e Mercado

AG – Assembleia Geral
CONFIS – Conselho Fiscal
CONSAD – Conselho de Administração
CCGOV – Comitê de Governança Riscos e Controles
OUVID – Ouvidoria
COAUD – Comitê de Auditoria
AUDIT – Auditoria Interna
COELE – Comitê de Elegibilidade

AG

CONFIS CONSAD

CCGOV OUVID COAUD

AUDIT

COELE



VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL
E AMBIENTE EXTERNO

RISCOS, OPORTUNIDADES
E PERSPECTIVAS

GOVERNANÇA
E ESTRATÉGIA

RESULTADOS
DA GESTÃO

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 9

Em meados de outubro de 2020, iniciou-se a transição da Gestão da CMB para os novos integrantes da Diretoria Executiva, conforme a seguir.

Eduardo Zimmer Sampaio

Administrador com ênfase em finanças pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, com MBA 
Executivo Empresarial pela Fundação Dom Cabral – FDC. Possui diversos cursos de educação continuada, 
dentre eles Gestão Estratégica para Dirigentes Empresariais no INSEAD/França, Fusões e Aquisições – M&A 
e Reestruturação de Empresas pelo INSPER.

Profissional com mais de 20 anos de experiência em siderurgia e metalurgia e mercado financeiro. Larga 
experiência em gestão e desenvolvimento de equipes de alta performance. Atua há mais de 15 anos em cargos 
de direção, tendo exercido funções de diretor financeiro, diretor geral, CEO e conselheiro fiscal de empresas.
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Hugo Cavalcante Nogueira

Graduado em Administração pela Escola Naval, com doutorado em Ciências Navais pela Escola de 
Guerra Naval, MBA em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e 
Especialização em Gestão Internacional no COPPEAD da UFRJ, é Vice-Almirante da Reserva do Corpo de 
Intendentes da Marinha do Brasil.

Profissional com 35 anos de vasta experiência em Administração, Finanças, Orçamento, Material e Abastecimento. 
Foi Diretor de Abastecimento, Diretor de Finanças, Diretor de Gestão Orçamentária, Diretor de Administração, 
Diretor do Serviço de Veteranos e Pensionistas e Diretor do Depósito de Combustíveis da Marinha do Brasil, além 
de Assessor de Economia e Finanças do Comandante da Marinha e Membro do Conselho de Administração e do 
Conselho Fiscal da Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON) por 7 anos.
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Marcelo Corletto

Graduado em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS e em Educação Física pelo 
Instituto Porto Alegre – ESEF/IPA. Atuou por mais de 16 anos como advogado de empresas de pequeno, médio 
e grande porte, com destaque para indústrias de autopeças, metais mecânicas e de armas.

No setor público atuou como Coordenador Jurídico da SMDE – Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico de Porto Alegre. Foi Conselheiro de Administração na CEASA-RS, membro do Conselho Municipal 
de Defesa dos Direitos do Consumidor – CONDECON, membro do Conselho Municipal do Meio Ambiente – 
COMAM, membro do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia – COMCET, membro da Comissão Consultiva 
do Código de Edificações – CCCE, e da Comissão de Alienação de Imóveis – CAI.
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Jean Pedrazza Reiche

Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente cursando 
Direito na Universidade Estácio de Sá. Possui ampla experiência em governança de estatais decorrente da 
atuação como Auditor Federal de Finanças e Controle em auditorias sobre empresas públicas do setor de 
comunicações e financeiro.

Foi Auditor-Chefe da Fundação Biblioteca Nacional, Coordenador-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores 
Financeiro e de Desenvolvimento da Controladoria-Geral da União (CGU), além de Chefe de Divisão da 
Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Cultura e do Núcleo de Ações de Controle nº 1 da Controladoria 
Regional da União no Estado do Rio de Janeiro.
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Fabio Rito

Graduado em Economia pela Universidade Federal Fluminense (UFF), com Pós-Graduação e MBA em 
Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), além de múltiplas especializações continuadas em 
diversas áreas, dentre elas Finanças Corporativas, Planejamento Estratégico, Auditoria, Controles, Projetos e 
Processos, como por exemplo Corporate Finance na London Business School.

Profissional com mais de 20 anos de vasta experiência em Gestão Administrativa Financeira e Gestão 
Estratégica Corporativa, participou de variados cases de sucesso em cargos de alta gestão na reconstrução 
de processos corporativos, na implantação de sistemas de gestão e na recondução de resultados financeiros 
sustentáveis empresariais, assim como no desenvolvimento e gestão de equipes de alta performance e na 
construção e monitoramento de metas e indicadores alinhados aos objetivos estratégicos organizacionais.
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Cargo desempenhado interinamente pelo Diretor de Compliance, Jean Pedrazza Reiche.
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Claudio Tavares Casali

Oficial da reserva do Exército Brasileiro desde 2018 onde exerceu a atividade profissional por 34 anos. 

É Doutor em Ciências Militares e realizou diversos cursos atinentes a carreira militar. Comandou o 25° Batalhão de 
Infantaria Paraquedista e a Escola de Paraquedistas. Coordenou a certificação aeroterrestre da aeronave EMBRAER 
KC-390. Trabalhou no exterior no Haiti/ONU e em Portugal, como Assessor Militar da Embaixada brasileira.

Autor de diversos artigos e dos livros “A FEB em Lisboa: a célebre passagem das tropas brasileiras em 
Portugal” e “Anos de chumbo contra chumbo”.

É Administrador com curso de extensão em compliance na PUC/Rio. 
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Sergio Perini Rodrigues

Graduado em Administração de Empresas com MBA em Planejamento e Gestão Estratégica pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) e múltiplos cursos de aperfeiçoamento em diversas áreas, dentre elas Administração de 
Projetos, Marketing, Licitação e Contratos e Qualidade.

Profissional com 35 anos de vasta experiência, empregado da Casa da Moeda do Brasil onde fez carreira. 
Foi Superintendente do Departamento de Moedas e Medalhas, Superintendente do Departamento de Gráfica 
Geral, Superintendente do Departamento de Cédulas, Coordenador do Núcleo de Planejamento da Diretoria 
de Produção com ênfase em PCP e Controle, Gerente Executivo de Atendimento ao Cliente da Fábrica de 
Cédulas, Gerente de Atendimento ao Banco Central do Brasil e Analista sênior de Planejamento onde trabalhou 
na elaboração dos projetos de novos produtos da CMB.
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Saudir Luiz Filimberti

Bacharel em Administração de Empresas pela ULBRA - RS. Com mais de 20 anos de trajetória com predominância 
no setor privado, possui experiência em Gestão de Serviços, Gestão da Qualidade e Satisfação do Cliente, 
através de atuação em diversos níveis funcionais na rede de concessionárias Ford, além de experiência 
em Gestão de Transporte e Logística, ao ter sido proprietário de empresa de transporte de passageiros e 
encomendas expressas com operação Regional, Nacional e Internacional.

No setor público, exerceu durante 3 anos e 6 meses as funções de Diretor-Geral Adjunto e Presidente do 
Conselho de Administração do DETRAN-RS, autarquia responsável pela condução das políticas de trânsito 
no Rio Grande do Sul. Nesta oportunidade, aprimorou sua experiência em Gestão Pública, Planejamento 
Estratégico e Gestão Estratégica, com destaque para implementação de Central de Serviços, Escritório de 
Projetos, Mapeamento de Processos, Home-Office, soluções tecnológicas para gestão e implementação de 
ferramentas de controle e avaliação de resultados.
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Paulo Ricardo de Mattos Ferreira

Graduado em Química pela Faculdade de Humanidades Pedro II, com MBA em Gestão da Produção e 
Manutenção pela Universidade Federal Fluminense (UFF), além de Pós-graduação em Análise, Projeto e 
Gerência de Sistemas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC) e em Tecnologias de 
Gestão para a Qualidade e Produtividade pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Profissional empregado da Casa da Moeda do Brasil, fez carreira na CMB, onde ingressou em 1982. Foi Diretor 
de Tecnologia, Diretor de Cédulas e Moedas, Superintendente Comercial, Superintendente do Departamento 
de Moedas e Medalhas, Superintendente do Departamento de Cédulas, Gerente Executivo da Divisão de 
Discos Eletrorrevestidos e Gerente do Laboratório Químico.
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ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
A estrutura de Governança da CMB tem como principais 
referências normativas a Lei 13.303/2016, o Decreto 8.945/2016, 
as Resoluções CGPAR e o Estatuto Social da Empresa.

Governança

Gestão

Acionista:
Assembleia-Geral

Apoio: Conselho Fiscal, Comitê
de Auditoria Estatutário, Comitê de

Elegibilidade, Comitê de Governança
Riscos e Controles

Alta Administração:
Conselho de Administração e

Diretoria Executiva

Superintendências 
e Gerências

CEP, CGPAR e ME. 
SEST, CGU e TCU

AUDITORIA EXTERNA

Sociedade
Governo Federal

Rede de Integridade:
OUVID, CORREG, 
DEGOV, DEJUR, 

COAUD, CET, AUDIT

CEP – Comissão de Ética Pública. 
CGPAR – Comissão Interministerial de Governança e de Administração de Participações Societárias da União. 
CGU – Controladoria Geral da União. 
ME – Ministério da Economia. 
SEST – Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. 
TCU – Tribunal de Contas da União.
AUDIT – Auditoria Interna. 
CORREG – Corregedoria. 
DEGOV – Departamento de Governança Corporativa. 
DEJUR – Departamento Jurídico. 
COAUD – Comitê de Auditoria. 
OUVID – Ouvidoria. 
CCGOV – Comitê de Governança, Riscos e Controles. 
CET – Comissão de Ética Pública.

DEPARTAMENTO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - DEGOV

O DEGOV tem a seu cargo a organização, direção e controle das atividades 
realizadas pelas Seções de Compliance, Gerenciamento de Riscos e 
Gerenciamento de Processos, com orientação para adoção das melhores 
práticas de governança corporativa e foco na eficácia dos seus processos e 
gerenciamento de riscos, buscando garantir o alinhamento dessas práticas 
aos objetivos estabelecidos no planejamento estratégico da Empresa e 
ao ambiente regulatório vigente. Deve ainda elaborar e enviar à Diretoria 
Executiva, Comitê de Auditoria, Comitê de Governança, Riscos e Controles, 
Conselho Fiscal e Conselho de Administração relatórios periódicos de 
gerenciamento de riscos, compliance e gerenciamento de processos.
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CADEIA DE VALOR
A Cadeia de Valor da CMB está alinhada a sua missão institucional, retratando os 
seus principais macroprocessos finalísticos, bem como os processos de suporte e de 
gestão, que juntos respondem pelas entregas à sociedade e ao Estado.

Na cadeia de valor da CMB, as atividades de governança foram devidamente 
segregadas, considerando as recentes reavaliações estratégicas promovidas nas 
empresas públicas. 

Auditoria Interna

Controle e Conformidade

Corregedoria

Segurança da Informação

Ouvidoria

Órgãos de Controle Externo

MACROPROCESSOS DE GOVERNANÇA
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POLÍTICAS E PROGRAMAS DE GOVERNO
A Casa da Moeda do Brasil tem por finalidade, em caráter de exclusividade, a 
fabricação de papel moeda e moeda metálica, a impressão de selos postais e fiscais 
federais e títulos da dívida pública federal. Sendo assim, com expressiva atuação 
no mercado nacional de documentos de segurança, a CMB possui em sua carteira 
de clientes o Banco Central do Brasil – BCB, Departamento da Polícia Federal – 
DPF, Ministério das Relações Exteriores – MRE, Receita Federal do Brasil – RFB, 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Todos os produtos acima listados têm importância estratégica para o país. A 
capacidade de prover a autossuficiência produtiva do meio circulante por meio 
de uma estatal, alinhada a tendência mundial, revela que o Banco Central dispõe 
de rápidas respostas à suas demandas que no limiar de sua atuação destacam 
e implementam políticas públicas. Cita-se recente episódio em que, em tempo 
diminuto, foi concebida e impressa nova cédula da família do REAL para atender ao 
programa de renda emergencial durante o estado de pandemia, situação a qual o 
mercado internacional não teria condições logísticas de realização.

O abastecimento do meio circulante se revela estratégico do ponto de vista de 
políticas públicas, econômicas e do próprio desenvolvimento do país, com nítidas 
externalidades negativas ocasionadas por riscos como desabastecimento e 
falsificação. Reforça esta constatação o reconhecimento pelo Governo Federal, por 
meio do Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, que definiu os serviços públicos 
e atividades essenciais para o país, com destaque para o art. 3º, § 1, inciso XXV, que 
classificou a produção e distribuição de numerário à população como serviço público 

“indispensável ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim 
considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a 
saúde ou a segurança da população”. Com esse cenário, se dá ênfase a segurança 
dos processos internos de produção.

Dessa forma, é importante frisar o papel da CMB na garantia do padrão monetário 
do meio circulante brasileiro.

A tecnologia e o desenvolvimento empregado colocam o passaporte brasileiro 
entre os mais seguros do mercado e, ao falarmos de um mundo integrado, isso se 
traduz em segurança, confiabilidade e política de combate à falsificação e ingresso 
irregular de pessoas que representam risco à sociedade.

Há também a Apostila de Haia, documento de segurança utilizado nos cartórios, que 
permitiu a desburocratização onerando menos o cidadão e garantindo celeridade na 
autenticação de documentos internacionais, com a chancela de segurança estatal.
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Não obstante, 2020 foi um ano desafiador para o mundo e para o Brasil que, 
nesse momento, precisou lançar mão de políticas públicas para a proteção dos 
mais vulneráveis, destacando-se, no âmbito da CMB, a célere estruturação de 
suas atividades de modo a contribuir com o Estado para materializar as “medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019”, expressa na Lei 
nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, notadamente em relação a produção de 
numerários para concessão do auxílio emergencial.

Com esse cenário, a CMB reafirmou seu posicionamento estratégico frente ao 
Estado Brasileiro, uma vez que foi capaz de se mobilizar e conduzir um projeto 
sofisticado e complexo de concepção e produção de uma cédula, junto ao BACEN 
em tempo diminuto, destacando-se o projeto artístico, aquisição de materiais e 
toda a logística que proporcionou efetividade e concretização da política social 
vislumbrada pelo Governo Federal.

Há por outro lado externalidades que não podem ser ignoradas diante do contexto 
social, quais sejam, a geração de riqueza e empregos diretos e indiretos relacionados 
ao desenvolvimento da indústria de segurança dentro do território nacional, em 
especial diante do movimento de fortalecimento de cadeias de suprimento diante 
de eventos adversos como a pandemia do ano 2019/2020, fomentados pela atuação 
da CMB em múltiplos setores.

A CMB ainda possui a relevante política pública que contribui para o combate ao 
contrabando e a sonegação fiscal, com os selos fiscais de rastreabilidade.

O selo digital de rastreamento dos cigarros é importante instrumento público para o 
cumprimento com os termos da Convenção-Quadro para Controle do Tabaco, no qual 
o Brasil é signatário. Trata-se do primeiro tratado internacional de saúde pública 
da história no qual os países signatários concordam em empreender esforços para 
proteger as gerações presentes e futuras das consequências sanitárias, sociais, 
ambientais e econômicas geradas pelo consumo de tabaco e pela exposição à 
fumaça do cigarro, denotando relevante política pública empreendida pela CMB 
para se alcançar esse mister.

No segmento de identificação, ressalta-se a comercialização de cartões em 
policarbonato com alta complexidade de segurança para o Conselho de Justiça 
Federal – CJF e o Exército Brasileiro. Além disso, foi assinado contrato com o 
Conselho Federal de Biomedicina e suas respectivas regionais para o fornecimento 
de identidade digital.
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POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

A partir da promulgação da Lei nº 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico das empresas públicas e sociedades de 
economia mista, foram estabelecidos diversos requisitos de governança nessas entidades, inclusive, a existência de normativo 
interno sobre transações com partes relacionadas, bem como a revisão anual pelo Conselho de Administração, em consonância 
com o inciso VII, do art. 8º da referida lei.

Diante dos fatos, a CMB publicou a Política de Transações com Partes Relacionadas da Casa da Moeda do Brasil – CMB, que 
estabelece diretrizes, regras e princípios a serem observadas pela Empresa quando da ocorrência de transações entre Partes 
Relacionadas, visando garantir a adequada e diligente tomada de decisões por parte da administração da Empresa, considerando 
um ambiente negocial transparente entre as partes interessadas, com confiança e ampla divulgação de informações, assegurando 
conformidade, observando-se as melhores práticas de Governança Corporativa. 

POLÍTICA DE CONFORMIDADE

A CMB, atualizou em 2020 a sua Política de Conformidade, tornando transparente o prazo de contrato da auditoria independente. 
Este prazo foi fixado em 3 anos, sem possibilidade de prorrogação.

POLÍTICA DE ESTÍMULO À GERAÇÃO DE INOVAÇÕES 

Com o objetivo de criar um ambiente propício, em prol da construção da cultura organizacional voltada para a inovação, em 2020 
a CMB publicou a Política de Estímulo à Geração de Inovações, que estabelece os princípios e diretrizes que devem nortear a 
atuação dos agentes internos no processo colaborativo de geração de inovações, promovendo na CMB – Casa da Moeda do 
Brasil uma forte cultura de inovação que contribua para o seu desenvolvimento e para a sua evolução cíclica no mercado.
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PARTES INTERESSADAS
Dando importância na relevância do relacionamento com as partes interessadas, a CMB mantém comunicação permanente.

Responsabilidade com as partes interessadas 
Partes interessadas Tipo de comunicação Tópicos mais pertinentes ao público

Público Interno Constante, por meio de iniciativas de gestão de pessoas (treinamentos, capacitações, pesquisa de clima, 
comunicados internos etc.), canais da ouvidoria e circulares.

Promover sustentabilidade financeira; políticas e práticas 
anticorrupção; gestão de relacionamento; desenvolvimento 
do capital humano; ecoeficiência operacional; relacionamento 
com o governo e com órgãos reguladores.

Órgãos e entidades da 
Administração Pública

Constante, nas reuniões do Conselho de Administração e com a prestação de contas feita via relatórios 
de gestão e questionários periódicos sobre conformidade e controles, relatórios obrigatórios, ofícios e/ou 
reuniões, fiscalização e vistorias.

Promover sustentabilidade financeira; políticas e práticas 
anticorrupção; prestação de contas e transparência; 
fortalecimento e visibilidade da marca da CMB.

Clientes Constante, por meio dos departamentos que fazem a gestão comercial e do relacionamento com clientes. Gestão de relacionamento com clientes; ecoeficiência 
operacional; desenvolvimento tecnológico; qualidade dos 
materiais produzidos; prestação de contas e transparência.

Fornecedores Constante, através das áreas que fazem a gestão das licitações, das contratações, do desenvolvimento 
de fornecedores e da avaliação do seu desempenho.

Gestão de relacionamento; desenvolvimento tecnológico; 
fortalecimento e visibilidade da marca da CMB.

Sociedade Iniciativas como os projetos de responsabilidade social e as ações de comunicação (assessoria de imprensa, 
publicações em geral, informações divulgadas no site oficial, Relatório de Sustentabilidade, Relatório de 
Gestão, Relatório de  Administração).

Participação social garantindo ao cidadão que suas manifestações e solicitações de informação sejam 
respondidas com rapidez e linguagem cidadã, através da Ouvidoria, nos seguintes canais: e-mail 
(ouvidoria@cmb.gov.br), telefone, carta, presencial ou urnas nas dependências da CMB, Sistema de 
Ouvidorias Públicas do Poder Executivo Federal (e-Ouv) hospedado na página da CGU, Fale Conosco, no 
Portal da CMB na internet e página da Ouvidoria nas mídias sociais.

Gestão de relacionamento; qualidade dos materiais produzidos.
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A Ouvidoria da CMB é a unidade responsável por receber solicitações, denúncias, 
reclamações, sugestões, elogios, comunicação de irregularidades, solicitações de 
simplificação, e, também, pela aplicação da Lei de Acesso à Informação, dando 
o devido tratamento aos pedidos de informação dos cidadãos, assim como o 
monitoramento do canal de contato “Fale Conosco”.

Em 2020 foi criado o Painel Resolveu CMB!: um demonstrativo simples e ágil, que 
consiste na transparência e no fornecimento de dados objetivos que cumpram a 
tríplice finalidade: apoiar os gestores na melhoria dos processos de trabalho das 
áreas, conferir transparência às atividades da Ouvidoria e auxiliar os cidadãos no 
exercício do controle, por meio da participação social. 

Todas as manifestações são remetidas às áreas relacionadas ao assunto, objeto 
de cada demanda, para adoção de providências cabíveis e, em seguida, retornam à 
Ouvidoria para análise e resposta aos demandantes. Em 2020 a Ouvidoria registrou 
346 manifestações e 175 pedidos de acesso à informação, através da Plataforma 
Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação (Fala.Br), disponibilizada pela 
Controladoria-Geral da União. Além disso, registrou 144 mensagens pelo *Ouvidoria 
Resolve e 1069 mensagens pelo Fale Conosco.

A partir de 31 de agosto de 2020, o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações 
ao Cidadão - e-SIC foi integrado ao Fala.BR. Desenvolvida pela Controladoria-Geral 
da União (CGU), a plataforma permite aos cidadãos fazer pedidos de informações 
públicas e manifestações de ouvidoria num único local, utilizando o mesmo cadastro.

Os relatórios técnico-gerenciais e o Painel Resolveu CMB!. elaborados pela Ouvidoria, são
publicados na página:  http://www.casadamoeda.gov.br/portal/fale-conosco/ouvidoria/relatorios.html

346

E-SIC

144
OUVIDORIA RESOLVE

1069
FALE CONOSCO

175

FALA.BR

* Ouvidoria Resolve é o tratamento de demandas de baixa complexidade, com utilização de 
técnicas de mediação e resolução de conflitos.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Fonte: Dados consolidados pela Ouvidoria para o ano de 2020.

http://www.casadamoeda.gov.br/portal/fale-conosco/ouvidoria/relatorios.html
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* Em 31/08/2020, o sistema eletrônico do 
Serviço de Informações ao Cidadão - e-SIC foi 
integrado à Plataforma Integrada de Ouvidoria 
e Acesso à Informação - Fala.BR.
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AMBIENTE EXTERNO
Com os crescentes desafios advindos das constantes mudanças de cenários, tornase 
imperativo que a CMB esteja atualizada e atenta ao ambiente de mudanças de 
forma a administrar tais oscilações.

O ano de 2020 foi assolado por uma crise socioeconômica mundial provocada pela 
pandemia de Covid-19. Seus efeitos levaram à adoção de medidas de restrição 
que afetaram significativamente a circulação e o modo de vida dos indivíduos, com 
impacto direto sobre a atividade econômica.

Dentre as medidas para o combate aos efeitos da COVID-19, o Governo Federal, por 
meio do Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020, que regulamentou a Lei nº 13.979, 
de 06 de fevereiro de 2020, estabeleceu a produção e distribuição de numerário à 
população no rol dos serviços públicos e atividades essenciais, que são aqueles 
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim 
considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a 
saúde ou a segurança da população.

Um grande desafio foi o projeto em tempo recorde da cédula de duzentos Reais, onde 
a coordenação das equipes do Departamento de Matrizes e Projetos Artísticos, junto 
com as fábricas e laboratórios, desenvolveu um produto de forma rápida e segura, 
atendendo as necessidades do governo federal e fortalecendo o compromisso da 
CMB com a sociedade. 

Outro fato importante foi o encerramento do prazo de vigência da Medida Provisória 
– MP nº 902/2019 no dia 14 de abril, conforme informado no Ato Declaratório do 
Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 25, de 15 de abril de 2020, que 
dispunha sobre o fim da exclusividade da Casa da Moeda do Brasil para as atividades 
de fabricação de papel moeda, de moeda metálica, de cadernetas de passaporte, de 
impressão de selos postais e fiscais federais e de controle fiscal.

O reconhecimento da produção e distribuição de numerário à população como 
atividades essenciais por meio do Decreto nº 10.292/2020, bem como a caducidade da 
MP nº 902/2019, demonstraram a elevada relevância das atividades desta Instituição 
no cumprimento de políticas públicas vitais à sociedade e à soberania nacional.

Imbuída nesta missão institucional, a CMB superou os desafios econômico-
financeiros impostos pela redução de demanda dos passaportes e, observando todos 
os protocolos de segurança necessários ao resguardo da saúde de seus empregados, 
assegurou a continuidade das atividades operacionais essenciais para o atendimento 
ao aumento da demanda por meio circulante no mercado nacional e internacional.   

Nesse cenário, em que pese a atipicidade do ano de 2020, a CMB manteve seu 
compromisso com a sustentabilidade empresarial, dando continuidade à retomada 
do equilíbrio econômico-financeiro com ações que visam o aumento das receitas, 
controle dos gastos e valorização dos empregados, assegurando o cumprimento da 
sua missão institucional perante o Estado e a sociedade.
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GESTÃO DE RISCOS
Compete à gestão de riscos identificar, analisar, avaliar e monitorar os riscos aos 
quais a CMB está exposta de forma sistemática, dentro do contexto e cenário 
específico, para apoiar no adequado funcionamento dos controles internos e 
tomadas de decisões.

No exercício de 2020, a CMB deu continuidade à gestão de riscos corporativos, 
através da realização da atualização da identificação, análise e avaliação dos riscos 
operacionais e da elaboração de novos mapas de riscos voltados para avaliações 
situacionais ocorridas ao longo do ano. 

Como forma de aperfeiçoar a gestão de riscos da Casa da Moeda, a ferramenta 
de mapa de risco operacional (MRO) passou por inovações que forneceram maior 
agilidade e segurança na gestão de dados, além de trazer a possibilidade de novos 
recursos, que se mostrou de extrema importância para uma melhor compreensão do 
cenário a fim de garantir uma avaliação mais precisa. 

No ano de 2020 a gestão de riscos também foi apoiada pelo Compliance com a 
realização de pesquisas de due dilligence, quando necessária.

MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
O Conselho de Administração detém a competência para determinar a implantação 
e supervisionar o sistema de gestão de riscos estabelecido para a prevenção e 
mitigação dos principais riscos aos quais a CMB está exposta. Além de estabelecer 
o apetite, o perfil e a tolerância a riscos.

Compete também ao Conselho de Administração a aprovação de Política de Gestão 
Integrada de Riscos e demais políticas estratégicas da CMB.

O Comitê de Governança, Riscos e Controles tem como principais atribuições 
assessorar o Conselho de Administração no estabelecimento de um ambiente 
de governança, controle e gestão de riscos que respeite valores, interesses e 
expectativas da CMB, de seus agentes e partes interessadas; liderar e supervisionar 
a institucionalização da gestão de riscos e dos controles internos; estabelecer 
limites de exposição aos riscos. 

O modelo adotado pela CMB na condução e execução da gestão de riscos segue 
as diretrizes e orientações estabelecidas pelas práticas consagradas no mercado, 
como a estrutura de gestão integrada de riscos desenvolvida e disponibilizada pela 
ISO ABNT 31000:2018 – Gestão de Riscos e observância de diretrizes dos órgãos 
de controle. 
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1ª Linha

Proprietário dos Riscos

Identificar, avaliar e tratar 
os riscos inerentes às 
suas atividades de forma 
contínua, focando na 
melhoria dos seus 
controles internos

Gestor do Risco

Dar suporte e apoio aos 
proprietários dos riscos no 
controle, avaliação e 
monitoramento dos riscos 
identificados

Auditoria Interna

Atuar fornecendo avaliações 
seguras, independentes e 
objetivas sobre os processos 
de gerenciamento de riscos, 
controle interno e governança 
à Alta Administração

2ª Linha 3ª Linha

MODELO DAS TRÊS LINHAS

A operacionalização é realizada pelas etapas de identificação, análise, avaliação 
e tratamento dos riscos que possam potencialmente vir a impedir a Empresa de 
alcançar seus objetivos. A implementação estrutural do gerenciamento de riscos 
corporativos, alinhado às melhores práticas de mercado, possibilita subsidiar a 
Alta Administração na tomada de decisão consciente, resguardando e auxiliando a 
instituição no cumprimento de suas metas empresariais e no contínuo alcance de 
sua função social.
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CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS
A CMB classifica seus riscos em operacionais e de estratégia (avaliação situacional 
e negócios). Os riscos operacionais são inerentes às atividades desenvolvidas 
durante a execução dos seus processos e se dividem em: Processo, Tecnológico, 
Fraude/Corrupção, Pessoal, Imagem, Conformidade, Ambiental e Financeiro.

PRINCIPAIS RISCOS

A CMB, na execução de sua missão institucional, está sujeita a inúmeros riscos. 
Destacam-se a seguir os riscos relevantes e estratégicos com potencial de impactar 
o seu cumprimento.

O não atendimento do meio circulante nacional e de passaporte, as fragilidades dos 
itens de segurança e a possibilidade de defasagem tecnológica por fatores internos 
e externos são riscos monitorados pela Casa da Moeda do Brasil, tendo no atual 
contexto, probabilidade rara de ocorrência com impacto muito alto. Nesse sentido, 
a CMB busca adotar ações mitigadoras como atualização do seu parque industrial, 
atuar em pesquisa e concepção de produtos e serviços, na concepção de originais, 
no acompanhamento e monitoramento do mercado e no fortalecimento do Comitê 
de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Outros riscos como vazamento de informações, fraude e corrupção também são riscos 
considerados importantes e acompanhados com ações mitigadoras considerando 
seu alto impacto. Dentre as principais ações destaca-se o fortalecimento da atuação 
na área de Segurança da Informação, no Comitê de Segurança da Informação e 

Comunicações e, nas áreas de controle como Auditoria Interna, Gestão de Riscos, 
Conformidade, Corregedoria, e Ouvidoria.

O cenário de pandemia em 2020 também gerou a necessidade de ações 
mitigadores buscando contribuir para a redução do alto impacto na preservação 
e proteção de toda a sua força de trabalho, assim como nos negócios da 
CMB. Ressalta-se a criação de Comitê de Crise; o monitoramento contínuo do 
cenário pandêmico; monitoramento do fornecimento dos insumos estratégicos; 
afastamento de empregados do grupo de risco; adoção/ampliação do trabalho 
à distância das áreas administrativas; comunicação organizacional contínua 
de todas as decisões corporativas relativas ao cenário; conscientização dos 
empregados de todas as medidas obrigatórias para preservação do ambiente de 
trabalho; criação e acompanhamento de plano de retorno; higienização específica 
de todos os ambientes.

Além disso, danos ambientais inerentes a operação da organização, apesar de 
serem avaliados como raros, também fazem parte do escopo da gestão de riscos 
corporativos, que são acompanhados pelo Sistema de Gestão Integrada, tendo entre 
os controles, o tratamento de efluentes e descarte adequado de resíduos sólidos.

Mudança de marco regulatório também é um evento externo possível que pode 
afetar diretamente na organização acarretando em impacto alto. Neste sentido, é 
realizado acompanhamento e monitoramento do cenário e adoção efetiva da gestão 
de riscos como ferramenta corporativa. 
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Por fim, o fortalecimento da governança e a inovação tecnológica são vistos como 
possíveis oportunidades para a organização, sendo considerados de alto impacto 
para o negócio. Assim, há um programa interno de promoção de ideias para 
inovação buscando explorar a oportunidade de agregar valor ao negócio. No que 
tange à governança, significativas ações foram implementadas como a atualização 
do Estatuto (reforçando boas práticas de governança); elevação do Comitê de 
Governança, Riscos e Controles - CCGOV como estatutário, além da elaboração do 
Plano Básico de Organização – PBO e do Plano Básico de Gestão de Processos - PBGP.
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GOVERNANÇA  
E ESTRATÉGIA
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APOIO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA À CAPACIDADE DA CMB DE GERAR VALOR
A CMB possui uma rede dedicada a promover a ética e a integridade na Empresa. Nesse contexto destacam-se as seguintes realizações:

ATUALIZAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL 

O Estatuto Social da Casa da Moeda do Brasil, atualizado pela Assembleia Geral 
Extraordinária de 17 de novembro de 2020, define o objetivo da Empresa, Capital, 
Recursos, Administração, Vínculos, Localização e Personalidade Jurídica. Pelas 
cláusulas do seu conteúdo se disciplina o relacionamento interno e externo.

Nesta perspectiva houve a formalização do Comitê de Governança, Riscos e Controles 
(CCGOV) - órgão de caráter permanente e deliberativo, vinculado ao Conselho de 
Administração da CMB, cuja atribuição é assessorar o Conselho de Administração - 
CONSAD no estabelecimento de um ambiente de governança, controle e gestão de riscos 
que respeite os valores, interesses e expectativas da organização, dos agentes que a 
compõe e das partes interessadas - como órgão estatutário da Casa da Moeda do Brasil. 

REFORMULAÇÃO DA CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO E VEDAÇÃO 
AO NEPOTISMO NOS CONTRATOS FIRMADOS PELA CMB 

Para evitar que a sua imagem possa estar vinculada a práticas corruptas, a CMB 
incluiu cláusula anticorrupção em todos os seus instrumentos de contratação. 
Essa cláusula indica para os contratados as suas responsabilidades para com a 
integridade da Casa da Moeda.

Outrossim, no âmbito dos contratos administrativos, o nepotismo também é 
abordado, ou seja, fica vedada, para prestar serviços na CMB, a contratação de 
cônjuge, companheiro ou de parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade 
ou afinidade, até terceiro grau de servidor ocupante de cargo em comissão ou função 
de confiança, do quadro de pessoal da Contratante.

AMPLIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DO COMITÊ DE PESSOAS, 
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

A Companhia dispõe do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração 
que visa assessorar os acionistas e o Conselho de Administração nos processos 
de indicação, de avaliação, de sucessão e de remuneração dos administradores, 
conselheiros fiscais e demais membros de órgãos estatutários.

O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração é constituído por 3 
(três) membros integrantes do Conselho de Administração ou do Comitê de Auditoria, 
sem remuneração adicional, observando-se os artigos 153 à 156 da Lei nº 6.404/76, 
visando dar amplitude à impessoalidade.
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CONTRATAÇÃO DE FERRAMENTA DE 
INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS - DUE DILIGENCE
A contratação da ferramenta de Due Diligence representou um passo importante para 
o aprimoramento do Compliance, visto que por meio de um processo estruturado de 
estudo, auditoria, avaliação de riscos e oportunidades a ferramenta gera informações 
com o objetivo de orientar a Empresa acerca das não conformidades prioritárias a serem 
solucionadas, melhorar suas medidas de controle e apresentar métodos e pareceres 
que podem nos direcionar a gestão sobre o que a Lei estabelece. A ferramenta também 
é utilizada de forma externa, analisando se os nossos fornecedores, parceiros e demais 
públicos de relacionamento são de fato compatíveis com os níveis éticos da Empresa. 
Com a Due Diligence, obtemos informações de inteligência com relação aos cenários 
de incerteza jurídica, fiscal, concorrencial, dentre outros – algo imprescindível para o 
adequado planejamento e desenvolvimento da nossa estratégia. 

ELABORAÇÃO DO PLANO BÁSICO DE GESTÃO DE PROCESSOS
O Plano Básico de Gestão de Processos – PBGP é o documento cujo objetivo é 
estabelecer diretrizes e orientação geral à gestão de processos da Casa da Moeda 
do Brasil – CMB, além de apresentar a cadeia de valor da Empresa, sua arquitetura 
de processos, critérios e atribuições.

ELABORAÇÃO DO PLANO BÁSICO DE ORGANIZAÇÃO

O Plano Básico de Organização – PBO é o documento cujo objetivo é definir Modelo 
de Organização e de Governança Corporativa da Casa da Moeda do Brasil (CMB), a 
estrutura organizacional da Empresa e as atribuições de suas unidades, bem como 
as competências de seus titulares.

ADEQUAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD

Em 2020, entraram em vigor as obrigações da Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais – LGPD. No âmbito da CMB, medidas preliminares de adequação já vinham 
sendo conduzidas desde 2019 por Grupo de Trabalho multidisciplinar instituído pela 
Portaria COSIC nº 003/2019. Embora diversos aspectos relacionados às atividades 
da CMB dependam de regulamentações ainda não publicadas pela Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD), seis providências de adequação foram 
adotadas em 2020: (i) a designação formal do Encarregado de Dados Pessoais; 
(ii) levantamento dos órgãos cujos processos abrangem tratamento de dados 
pessoais; (iii) disseminação da cultura de proteção de dados pessoais, incluindo 
comunicação para sensibilização dos empregados e capacitação dos membros do 
Grupo de Trabalho; (iv) mapeamento e inventário dos processos e sistemas em que 
há tratamento de dados pessoais; (v) criação ou atualização de normas internas, 
contratos, termos de uso etc; e (vi) adequação de processos e sistemas com base 
na LGPD. Medidas internas permanecem em andamento para o monitoramento e 
melhoria contínua da proteção de dados pessoais no âmbito da CMB.

RELATÓRIO DA ÁREA DE CORREIÇÃO

As fases de instauração e instrução dos procedimentos de sindicância e disciplinares 
constam no Relatório de Processos Administrativos Disciplinares, anexados ao final 
desse Relatório de Gestão.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
CICLO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O processo de elaboração do planejamento estratégico institucional é coordenado 
pelo Departamento de Planejamento - DEPLA, que exerce as funções de planejamento 
estratégico, orçamentário e gerenciamento do portfólio de projetos estratégicos.

Esse processo de elaboração é composto pelas etapas de análise situacional, 
proposição para definição ou revisão dos objetivos estratégicos, aprovação da 
Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, Divulgação do Mapa Estratégico 
e, por fim, o desdobramento da estratégia com a definição de metas e planos de ação.

Gerar resultado operacional
líquido positivo por linha
de negócio

Sanear as finanças e
o balanço da CMB

Ter 10% de receitas
adicionais provenientes de
novos negócios (digitais)

Ter 10% de receitas
adicionais provenientes de
negócios para o exterior

Ter todos os negócios
com tecnologia 
proprietária da CMB

Firmar contratos
plurianuais com os
principais clientes

Operar todos os
processos integrados
ao sistema ERP

Desburocratizar todos
os processos conectados
ao ERP

Estar aderente aos
requisitos da classificação
N1 da B3 / CVM

Prover condições para o
processo de desestatização
(cronograma BNDES)*

Ter corpo funcional qualificado
e dimensionado para suportar
os negócios da CMB

Eliminar duplicação de tarefas
entre funcionários e/ou entre 
funcionários e terceirizados

Implantar políticas de 
meritocracia e remuneração
por entrega de resultado
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Neste contexto, a Diretoria Executiva, visando o aumento da produtividade e 
lucratividade, tendo como foco a garantia da sustentabilidade do negócio da 
CMB, aprova em 13/12/2019 na 40ª Reunião de Diretoria, os direcionadores para 
o Planejamento Estratégico de Longo Prazo 2020-2024 em continuidade das ações 
estratégicas já desempenhadas no Planejamento Estratégico anterior. Posteriormente, 
em 20/12/2019, o mesmo é aprovado pelo Conselho de Administração – CONSAD, 
na 276ª Reunião Ordinária.

* Em que pese a existência 
do objetivo estratégico, 
considerando a manifestação 
do Presidente da República 
pela retirada da Casa da 
Moeda do Brasil do Plano 
Nacional de Desestatização, 
não houve continuidade das 
atividades para execução do 
plano de ação.
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DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA

Para o ano de 2020, foram estabelecidas 41 ações associadas aos direcionadores 
vinculados aos objetivos estratégicos acompanhados pela Diretoria Executiva. Para 
cada ação, foram definidos marcos de acompanhamento para monitoramento da 
execução e dos prazos estabelecidos.

O acompanhamento do Plano Estratégico foi realizado por meio de Reuniões 
Mensais para Avaliação de Resultados – REMAR para apreciação e avaliação da 
Diretoria Executiva visando à manutenção do foco estratégico.
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PERSPECTIVA FINANCEIRA

OBJETIVOS Gerar resultado operacional líquido positivo por linha de negócio Sanear as finanças e o balanço da CMB

DIRECIONADORES 
2020

Manter somente os negócios com resultado operacional líquido positivo e 
descontinuar os demais sem perspectiva

Fechar o ano em breakeven

Finalizar destinação de ociosidade de estoque (inclusive Haiti)

Finalizar destinação de ociosidade de ativos

Recuperar parte dos créditos tributários

Cifrão: concluir migração planos; avaliar atuarial planos; decidir e implantar 
gestão própria ou terceira

AÇÕES 1 15

PRINCIPAIS  
RESULTADOS

Descontinuadas as linhas de produto sem perspectiva de resultado positivo

Redução de gastos mediante renegociação de contratos  de prestação de serviços

Comercialização da folha de pagamentos da Empresa

Concluídos a destinação e descaracterização das cédulas do Haiti em ocisosidade no estoque

Ações de economia circular que possibilitaram a recuperação para reutilização de tintas ociosas nas linhas produtivas e, recuperação dos resíduos de papel 
fibra de algodão em mobiliários

Compensados créditos tributários na ordem de RS 28 milhões entre agosto e novembro

Avanço nos processos  de alienação de ativos fabris ociosos

Implantação operacional da opção de transição entre os planos previdênciários Cifrão e MoedaPrev
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PERSPECTIVA MERCADO / CLIENTES

OBJETIVOS

Ter 10% de receitas adicionais 
provenientes de novos negócios 
(digitais)

Ter 10% de receitas adicionais 
provenientes de negócios para o 
exterior

Ter todos os negócios com tecnologia 
proprietária da CMB

Firmar contratos plurianuais com os 
principais clientes

DIRECIONADORES 
2020

Alcançar 5% de receitas adicionais 
provenientes de novos negócios 
(digitais)

Alcançar 5% de receitas adicionais 
provenientes de negócios para o 
exterior

Alcançar 30% dos negócios, que antes 
não eram proprietários, para terem 
tecnologia proprietária da CMB

Firmar contrato plurianual com 
BACEN, DPF, MRE, Correios

AÇÕES 3 3 2 2

PRINCIPAIS  
RESULTADOS

Firmado contrato internacional com a Sociedad Del Estado Casa de Moneda para fabricação de 400.000 milheiros de cédulas de $1.000 Pesos Argentinos

Formação de equipe técnica focada no desenvolvimento de novos produtos digitais da CMB.

Assinatura de contrato com o BCB para fabricação da cédula de R$200

Implantado Plano de Desenvolvimento Tecnológico - PDT visando mitigação de dependência tecnológica em processos fabris.
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PERSPECTIVA PROCESSOS

OBJETIVOS
Operar todos os processos integrados 
ao sistema ERP

Desburocratizar todos os processos 
conectados ao ERP

Estar aderente aos requisitos da 
classificação N1 da B3 / CVM

Prover condições para o processo de 
desestatização (cronograma BNDES)*

DIRECIONADORES 
2020

Implantação do módulo PCO e Rotina 
de Contrato de Vendas no ERP

Mapear processos, tempos e 
movimentos para eliminar gargalos e 
implantar Workflow em 2021

Eliminar processos em papel e 
implantar automação em Compras, 
Jurídico, RH, Financeiro, Auditoria e 
Fabril (OEE)

Implantar a solução de dcumentação 
eletrônica em Compras, Jurídico, RH, 
Financeiro e Auditoria

Estar aderente aos requisitos da 
classificação N1 da B3 / CVM 
(adaptado a empresa pública)

Pesquisar e contratar empresa 
que emita laudo de certificação do 
programa N1/B3

Compilar base de trabalho da CMB

Disponibilzar data room

Realizar sessão pública do leilão

AÇÕES 1 3 2 3

PRINCIPAIS  
RESULTADOS

Implantação de Sistema Eletrônico de Informações - SEI para tramitação eletrônica de processos reduzindo o uso de papel na Empresa

Informatização das atividades de auditoria com a adoçao do Sistema e-AUD da CGU

Fortalecimento dos instrumentos de governança alinhados aos órgãos reguladores governamentais e ao programa de governança N1 da B3

Avanços nas tratativas para implantação de módulo ERP para monitoramento e controle orçamentário

* Em que pese a existência do objetivo estratégico, considerando a manifestação do Presidente da República pela retirada da Casa da Moeda do Brasil 
do Plano Nacional de Desestatização, não houve continuidade das atividades para execução do plano de ação.
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PERSPECTIVA PESSOAS

OBJETIVOS Ter corpo funcional qualificado e dimensionado 
para suportar os negócios da CMB

Eliminar duplicação de tarefas entre funcionários e/
ou entre funcionários e terceirizados

Implantar políticas de meritocracia e remuneração 
por entrega de resultado

Identificar e ter o quantitativo adequado de pessoal 
(inclusive financeiramente) por processo / gerência

Internalizar todas as oportunidades de 
terceirizações com mão de obra própria

Eliminar duplicação de tarefas entre funcionários e/
ou entre funcionários e terceirizados

Ter 25 % do corpo funcional elegível em 
Teletrabalho, mantendo / ampliando produtividade

Executar novo modelo trimestral de avaliação por 
entrega de resultado  (semestral)

Implantar remuneração variável (50% empresa, 50% 
área) para as unidades de negócio com reflexo em 
cascata

AÇÕES 2 1 3

PRINCIPAIS  
RESULTADOS

Ampliação da modalidade teletrabalho e trabalho remoto reduzindo despesas administrativas e a circulação de empregados nas dependências da Empresa em 
função da pandemia de COVID-19

Avanços nas tratativas para implantação de programa para avaliação de desempenho dos empregados

Avanços nos estudos para dimensionamento de mão de obra na Empresa

Avanços nos estudos para adoção de modelo de remuneração variável
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RESULTADOS DA GESTÃO
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AÇÕES PARA CONTINUIDADE 
OPERACIONAL
CRIAÇÃO DO COMITÊ DE CRISE COVID-19

Desde os primeiros momentos da declaração da pandemia do COVID-19, a CMB 
seguiu as orientações de segurança e saúde definidas pelas esferas federais, 
estaduais e municipais, além da própria Organização Mundial Saúde – OMS. Com 
o objetivo de uma atuação integrada na avaliação dos riscos e na proposição de 
medidas operacionais, gerenciais e de comunicação, foi criado o Comitê de Crise. 

Em 16 de março de 2020 foi implementado o 1° Pacote de Medidas de Prevenção, que 
incluía o fechamento do Museu e Centro Cultural da CMB, a liberação de empregados 
com mais de 60 anos e a adoção do trabalho remoto, que ocorreu com atendimento 
aos requisitos ergonômicos e legais e obtendo boa avaliação pelos empregados 
e gestores. Durante o ano de 2020, apesar de ser uma atividade essencialmente 
fabril, onde há necessidade de operação física das máquinas, a CMB chegou a ter 
apenas 27% do seu efetivo trabalhando presencialmente em seu parque fabril em 
Santa Cruz distribuídos em três turnos e ainda assim, garantiu a produção dos itens 
essenciais à sociedade como cédulas, moedas, passaportes e selos. 

Em 2020 a CMB buscou dar continuidade às estratégias voltadas para a 
sustentabilidade empresarial, preconizadas no planejamento estratégico 2020-
2024, com ações visando à retomada do equilíbrio econômico-financeiro e o pleno 
funcionamento das operações da Empresa.

Primando por uma comunicação eficaz e transparente junto as equipes da CMB, 
foi lançado veículo exclusivo de atualização sobre medidas preventivas e temas 
relativos ao controle dos impactos da pandemia com publicação semanal, incluindo 
atualização dos números de empregados afastados com suspeita de COVID ou com 
casos confirmados. A partir das referências, dos órgãos governamentais e da OMS, 
foi elaborado o Plano de Contingência que passou a vigorar em 16 de março, visando 
à orientação, prevenção e segurança das pessoas, com as seguintes medidas:
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• Suspensão da visitação pública ao Museu Centro Cultural da Casa da 
Moeda, situado no Rio de Janeiro;

• Adoção do trabalho remoto, teletrabalho, bem como a liberação de 
empregados dentro dos grupos de risco;

• Liberação dos profissionais que fazem parte dos grupos de risco, e aqueles 
com filhos até 12 anos em função da suspensão de atividades escolares nas 
redes públicas e privadas;

• Quarentena para profissionais com sintomas de gripe ou que chegam de 
viagens nacionais e internacionais;

• Cancelamentos de reuniões e/ou visitas agendadas com fornecedores e 
clientes nas dependências da CMB, dando prioridade para videoconferências;

• Restrição de viagens nacionais e internacionais;

• Reforço da higienização nos ambientes internos, maquinários e ferramentas 
com criação de ilhas de assepsias e instruções de trabalho específicas;

• Transporte com redução de número de pessoas e prática de intercalá-las 
nos bancos, além da orientação para utilização de álcool gel antes da entrada 
no veículo;

• Restaurante com alteração de layout; garantindo maior espaçamento 
entre os usuários; além de sinalização para distanciamento nas filas e novas 
orientações para servir alimentos;

• Medidas preventivas de segurança e saúde no ambiente de trabalho, no 
restaurante, transporte, locais de circulação e pontos de contaminação. 
Inclusive com distribuição interna e produção própria de álcool 70%, visando 
a disponibilização do mesmo para higienização de superfícies e mãos;

• Suspensão do uso do elevador;

• Orientações para terceirizados e empresas, garantindo o cumprimento das 
orientações de prevenção e cuidados no período;

• Controle de temperatura na entrada da Empresa;

• Testagem aleatória de empregados assintomáticos e/ou empregados que 
tiveram contato com casos confirmados de COVID-19, em parceria com laboratório 
de análises clínicas e a empresa prestadora de serviço plano de saúde para CMB, 
o que possibilitou que a ação fosse executada sem custo para a CMB.

FIQUE
ATENTO!
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Todas as medidas tiveram como objetivo proteger os empregados, negócios e 
sociedade contra os impactos da pandemia da COVID-19. Diante de todos os 
acontecimentos, a CMB também se mostrou preocupada com a prevenção da saúde 
mental de seus empregados, criando “Lives + Saúde”, abordando temas relevantes 
como ansiedade, percepção do mundo, comportamento e o “novo normal”.

Junto com todos os protocolos de segurança, o afastamento preventivo de 
empregados sintomáticos foi fundamental para controle de transmissão do 
coronavírus no ambiente de trabalho. A instauração do Plano de Contingência, 
Comitê de Crise e Plano de Retomada responderam às demandas da organização 
com a velocidade necessária ao controle da transmissão da doença na CMB, que 
ultrapassou seu pico com menos de 1% dos empregados infectados.
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DESEMPENHO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CÉDULAS NACIONAISCom o compromisso público de atender e atuar no 
mercado nacional de documentos e impressos de 
segurança, a CMB tem como principais clientes o 
Banco Central do Brasil – BCB, o Departamento 
da Polícia Federal – DPF, o Ministério das 
Relações Exteriores – MRE, a Receita Federal do 
Brasil – RFB e a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos – ECT.

Além disso, há que se destacar a capacidade 
produtiva da CMB para atender também as 
demandas do mercado internacional, tendo em 
seu histórico recente fornecimentos para países 
da América Latina.

O satisfatório desempenho operacional da CMB 
propiciou que a mesma cumprisse o seu objeto 
social, atendendo plenamente os contratos 
firmados com seus principais clientes, mesmo com 
aumento da demanda de cédulas e moedas para 
atender ao meio circulante e, ainda, na busca de 
soluções conjuntas para atender as necessidades 
dos mesmos, tal qual como aconteceu com o 
lançamento das cédulas de R$ 200,00.

Em 31 dezembro de 2019, foi firmado junto ao Banco Central do Brasil – BCB o contrato 
BACEN/MECIR-51276/2019, cujo objeto foi a produção de 1.825.680 milheiros de 
cédulas no exercício de 2020.  Posteriormente, em 31 de março do referido exercício, foi 
firmado o primeiro termo aditivo BACEN/MECIR-51276/2019-1 alterando as ordens de 
produção previstas no contrato original, sem alterações de valores.

Com o aumento da demanda por meio circulante em decorrência do cenário de 
COVID-19, em 23 de julho de 2020 firmou-se o segundo termo aditivo contratual, BACEN/
MECIR-51276/2019-2, solicitando antecipação de 120.000 milheiros de cédulas da 
denominação de R$20,00 e de 120.000 milheiros de cédulas da denominação de R$100,00.  

Em 31 de julho foi firmado o terceiro termo aditivo contratual, BACEN/MECIR-51276/2019-3, 
alterando o a quantidade total estabelecida no contrato original de 1.825.680 milheiros de 
cédulas para 1.649.070 milheiros de cédulas, em virtude da redução de 88.320 milheiros 
de cédulas de R$2,00, 51.690 milheiros de cédulas de R$5,00, 172.000 milheiros de 
cédulas de R$10,00 e 35.000 milheiros de cédulas de R$20,00, bem como do acréscimo 
de 170.400 milheiros de cédulas da denominação de R$100,00, além de alterar suas 
respectivas ordens de produção. 

Em 20 de agosto de 2020 foi firmado um novo contrato, BACEN/MECIR-50614/2020, 
cujo objeto era a produção de 450.000 milheiros da denominação de R$200,00 com 
previsão de lançamento em setembro de 2020.
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Fonte: Departamento Comercial - DECOM :: Elaboração: Departamento de Planejamento – DEPLA 
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CÉDULAS INTERNACIONAIS

Em setembro de 2020 a CMB firmou contrato com a Sociedad Del Estado Casa 
de Moneda para fabricação de 400.000 milheiros de cédulas de $1.000 Pesos 
Argentinos, com entregas previstas até o primeiro quadrimestre de 2021.

Por derradeiro, em 23 de dezembro de 2020 firmou-se o quarto termo aditivo BACEN/
MECIR-51276/2019-4, prorrogando o prazo do contrato para 31 de janeiro de 2021 
e incluído instrumento de antecipação de valores referente a 114.940 milheiros de 
cédulas de R$2,00 e de 7.845 milheiros de cédulas de R$50,00.

Em síntese, o BCB demandou desta CMB 2.099.070 milheiros de cédulas, que 
totalizaram R$584,7 milhões, sendo 1.906.285 milheiros, R$536,2 milhões, faturados 
em 2020 e 192.785 milheiros, R$48,5 milhões, faturados no início de 2021.  

Comparativamente, observa-se que a quantidade faturada de cédulas aumentou 
cerca de 8,0% em relação à quantidade faturada no exercício anterior. 



RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL
E AMBIENTE EXTERNO

RISCOS, OPORTUNIDADES
E PERSPECTIVAS

GOVERNANÇA
E ESTRATÉGIA

RESULTADOS
DA GESTÃO

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

43

MOEDAS NACIONAIS

Em 30 de dezembro de 2019 foi firmado junto ao Banco Central do Brasil – BCB 
o contrato BACEN/MECIR-51277/2019, cujo objeto foi a produção de 600.192 
milheiros de moedas metálicas no exercício de 2020. Posteriormente, em 31 
de março do referido exercício, firmou-se o primeiro termo aditivo BACEN/
MECIR-51277/2019-1, alterando as ordens de produção previstas no contrato 
original, sem alterações de valores.

Em 26 de novembro de 2020, foi firmado o segundo termo aditivo BACEN/
MECIR-51277/2019-2 acrescendo à produção 399.712 milheiros de moedas 
metálicas, com entrega findando em janeiro de 2021.

Em síntese, o BCB demandou desta CMB 999.904 milheiros de moedas, que 
totalizaram R$230,0 milhões, sendo 964.928 milheiros, R$221,9 milhões, faturados 
em 2020 e 34.976 milheiros, R$8,1 milhões, faturados no início de 2021.  

Comparativamente, observa-se que a quantidade faturada de moedas aumentou 
cerca de 9,5% em relação à quantidade faturada no exercício anterior.
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Fonte: Departamento Comercial - DECOM :: Elaboração: Departamento de Planejamento – DEPLA
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PASSAPORTE ELETRÔNICO BRASILEIRO

Em decorrência das medidas mundiais de restrição de circulação, bem como das 
medidas de lockdown adotadas em algumas cidades que ocasionaram o fechamento 
dos postos de atendimento do Departamento da Polícia Federal – DPF, a demanda 
por passaporte foi fortemente impactada. 

A produção demandada pelo DPF no decorrer do exercício 2020 alcançou a 
quantidade de 1,04 milhão de unidades, com um faturamento de R$79,1 milhões, 
representando uma redução de 65,4% em comparação com a quantidade demandada 
no exercício 2019.
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DOCUMENTOS PARA O MINISTÉRIO  
DAS RELACÕES EXTERIORES - MRE

A CMB atendeu plenamente a demanda de cadernetas de passaportes eletrônicos 
e demais documentos complementares fornecidos ao Ministério das Relações 
Exteriores – MRE, resultando no faturamento de R$18,6 milhões.

SELOS DIGITAIS DE CONTROLE FISCAL E RASTREAMENTO

A CMB obteve receita correspondente a R$148,6 milhões com Selos Digitais do 
Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros – SCORPIOS, 
representando um aumento de 35,6% em comparação com a receita de 2019.

SELOS DE CONTROLE FISCAL 

A demanda de selos de controle fiscal para bebidas, cigarros e relógios fornecidos à 
Receita Federal do Brasil – RFB foi plenamente atendida, resultando no faturamento 
de R$34,2 milhões.

Fonte: Departamento Comercial - DECOM :: Elaboração: Departamento de Planejamento – DEPLA
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IDENTIFICAÇÃO

No segmento de identificação, 
a comercialização de cartões 
em policarbonato com alta 
complexidade de segurança 
resultou em um faturamento 
na ordem de R$2,45 milhões, 
representando um aumento de 
11,4% em comparação com o 
faturado de 2019.

DEMAIS IMPRESSOS

Dentre os demais produtos 
comercializados por esta CMB, 
destacam-se às demandas pelos 
selos postais comemorativos, 
selos postais regulares e 
apostilas de HAIA, totalizando 
um faturamento na ordem de 
R$4,1 milhões.

MOEDAS COMEMORATIVAS E MEDALHAS 

A CMB, por meio Clube da Medalha do Brasil, que tem por objetivo promover lançamentos medalhísticos homenageando 
personalidades e momentos relevantes da nossa história e difundir informações sobre a numismática no Brasil, homenageou, 
dentre outros, os 90 anos da Fundação do São Paulo Futebol Clube (1930); os 100 Anos da 1º Medalha de Ouro Conquistada 
pelo Brasil em Jogos Olímpicos; e a Série Zodíaco – Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, 
Capricórnio, Aquário, Peixes.

90 anos do São Paulo Futebol Clube Centenário da 1ª Medalha de Ouro 
do Brasil em Jogos Olímpicos

Série Signos do Zodíaco



RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL
E AMBIENTE EXTERNO

RISCOS, OPORTUNIDADES
E PERSPECTIVAS

GOVERNANÇA
E ESTRATÉGIA

RESULTADOS
DA GESTÃO

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

46

MEDALHAS DE OURO  
ATIVO FINANCEIRO

Em observância ao disposto na Lei nº 
7.766/89, que classifica o ouro como 
ativo quando destinado ao mercado 
financeiro ou à execução da política 
cambial do País, a CMB comercializa 
Medalhas de Ouro Ativo Financeiro, 
cujos lançamentos ao longo do exercício 
2020 estiveram alinhados aos seguintes 
temas: 325 anos do lançamento da 
moeda de 4.000 réis, 75 Anos do Fim da 
Segunda Guerra Mundial, 75 anos da 
Tomada de Monte Castello.

Medalha de Ouro Ativo Financeiro 
comemorativa aos 325 anos da moeda 
de 4000 réis.

Medalha de Ouro Ativo Financeiro 
comemorativa aos 75 anos do fim da 

Segunda Guerra Mundial

Medalha de Ouro Ativo Financeiro 
comemorativa aos 75 anos da Tomada 
de Monte Castello.
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GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
O orçamento da CMB segue as diretrizes e determinações da Secretaria de Governança e Controles das Estatais – SEST, que 
estabelece o Programa de Dispêndios Globais – PDG como ferramenta de gestão e controle orçamentário das Empresas Estatais 
Federais. Neste sentido, as informações apresentadas a seguir observam as premissas e o plano de contas do PDG.

Conforme demonstrado no quadro ao 
lado, as realizações orçamentárias nos 
últimos exercícios se aproximaram do 
orçado em valores globais. No entanto, 
as rubricas analíticas apresentam 
variações. 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA GLOBAL 2018 A 2020 (R$ MILHÕES)
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Assim, demonstraremos a seguir a execução orçamentária do exercício 2020 por rubrica e seus respectivos percentuais de realização: De forma analítica, observa-se que 
as maiores variações na execução 
orçamentária 2020 ocorreram nas 
rubricas: Serviços de Terceiros, Despesas 
Financeiras e Investimentos e decorrem, 
primordialmente, de tais fatores:

• Investimentos: Diversos investimentos 
foram postergados devido às restrições 
financeiras e dificuldades operacionais 
de fornecedores, no exercício de 2020, 
decorrentes da pandemia do Covid-19.

• Serviços de Terceiros: Aumento 
deve-se aos custos da parceria Pharos 
(Scorpios), visto o incremento de 30% 
na receita com o Scorpios.

• Despesas Financeiras: Impacto 
da variação cambial nas aquisições de 
insumos e equipamentos, em virtude 
da alta desvalorização do Real frente 
as principais moedas.
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 2020 (R$ MILHÕES)
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DESEMPENHO  
ECONÔMICO-FINANCEIRO
A comercialização dos produtos e serviços no exercício 
2020 proporcionou à CMB a Receita Bruta das Vendas 
de Produtos e Serviços na ordem de R$1.105,9 milhões, 
representando uma redução de 5,2% em comparação 
ao exercício 2019.

Este resultado foi impactado pela pandemia de 
COVID-19, que influenciou diretamente na redução de 
64,6% da receita com passaportes DPF, parcialmente 
compensada pelo aumento de 9,0% advindo da receita 
com cédulas e moedas nacionais e da receita com 
cédulas para o exterior. 

O quadro a seguir demonstra a segmentação da receita 
auferida pelos principais produtos e serviços:

Receita Bruta de Produtos e Serviços

Descrição R$ Milhões 

Cédulas Nacionais 536,2

Documentos de Identificação 2,4
Lacres – TSE 11,4
Selos Postais 2,5
Apostilas HAIA 1,6

Medalhas, Moedas Comemorativas  
e Ativo Financeiro 2,1 

Outros (Diplomas; Serviços de Custódia;  
Não Operacional; Devoluções) 16,9

Total 1.105,9 

Cédulas Internacionais 30,3
Passaportes DPF 79,1
Moedas Nacionais 221,9
SCORPIOS 148,7
Selos Fiscais 34,2
Documentos MRE 18,6

Durante o exercício de 2020, a CMB 
identificou a necessidade de ajustes 
contábeis no saldo de estoque de produto 
acabado nas suas demonstrações 
financeiras do exercício findo em 2019, 
culminando na reapresentação das 
demonstrações financeiras do exercício 
de 2019, conforme demonstrado na Nota 
Explicativa nº 3 do exercício de 2020.

http://www.casadamoeda.gov.br/portal/transparencia/acesso-a-informacao/demonstracoes-financeiras/notas-explicativas.html

http://www.casadamoeda.gov.br/portal/transparencia/acesso-a-informacao/demonstracoes-financeiras/notas-explicativas.html
http://www.casadamoeda.gov.br/portal/transparencia/acesso-a-informacao/demonstracoes-financeiras/notas-explicativas.html
http://www.casadamoeda.gov.br/portal/transparencia/acesso-a-informacao/demonstracoes-financeiras/notas-explicativas.html
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EVOLUÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA, LUCRO BRUTO OPERACIONAL E MARGEM BRUTA
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O Custo dos Produtos e Serviços 
Vendidos – CPV alcançou o montante 
de R$776,1 milhões, representando um 
aumento na ordem de 1,1% quando 
comparado ao apurado no exercício 
anterior. Contudo, torna-se relevante 
informar que a citada elevação decorre 
primordialmente de alguns fatores, 
como: a readequação do modelo de 
provisão de custos da parceria Pharos, 
pela qual ocorre a prestação do 
serviço de rastreabilidade de cigarros 
– SCORPIOS, o reconhecimento do 
resultado da parceria retroativo ao início 
da vigência, e à melhor apropriação dos 
custos de serviços, com destaque para 
energia elétrica e água.  

A conjunção da redução da receita 
com a elevação dos custos resultou no 
Lucro Bruto Operacional de R$301,7 
milhões, representando uma redução 
na ordem de 23,4% quando comparada 
ao exercício anterior.

Neste sentido, em virtude das readequações e melhorias na apropriação dos custos, bem como das variações de demanda, 
que resultaram na alteração do mix de produtos e serviços no exercício, a retomada da margem bruta ocorrida nos últimos três 
exercícios foi interrompida, com a redução do indicador para 28,0%.



RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL
E AMBIENTE EXTERNO

RISCOS, OPORTUNIDADES
E PERSPECTIVAS

GOVERNANÇA
E ESTRATÉGIA

RESULTADOS
DA GESTÃO

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

51

COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS
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As Despesas Operacionais que alcançaram R$514,3 milhões, 12,6% menor que no 
exercício 2019, representam o somatório das rubricas Despesas Administrativas, 
Despesas Tributárias e Outras Despesas Operacionais Líquidas.

Dentre as Despesas Operacionais, destacam-se as Despesas Administrativas, que 
são compostas pelas despesas com pessoal, materiais, serviços e depreciações e 
amortizações. Elas totalizaram R$ 254,5 milhões. O que representa uma redução de 
27,6% em comparação ao exercício 2019. 

Em contrapartida, o somatório das Despesas Tributárias e Outras Despesas 
Operacionais totalizaram R$ 259,8 milhões, representando um aumento na ordem 
de 9,7% quando comparado ao exercício 2019. Registra-se que tal variação decorre 
principalmente dos lançamentos contábeis não recorrentes realizados no exercício 
2020, a saber: 

a. Reconhecimento contábil da decisão judicial referente ao Acordo de 
Pagamento relacionado à prestação de serviço de rastreabilidade de 
bebidas – SICOBE, no montante de R$190,3 milhões; e

b. Constituição de Perda Estimada de Estoque no montante de R$19,9 
milhões, originada da inviabilidade de aproveitamento da matéria-
prima do segmento de cartões, adquiridas nos anos de 2010 e 2011 na 
implementação do projeto de desenvolvimento do Registro de Identidade 
Civil – RIC, nos termos do Decreto nº 7.166/2010.
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EVOLUÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO E LUCRATIVIDADE
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Em decorrência das circunstâncias expostas, a CMB registra no exercício 2020 
um prejuízo de R$197,1 milhões1 e um EBITDA negativo de R$162 milhões, que 
representam um aumento de 21,9% e 20,3%, respectivamente, quando comparados 
aos resultados do exercício anterior. 

1 Lucratividade = Lucro Líquido ÷ Receita Líquida
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EBITDA E MARGEM EBITDA
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Sob a ótica financeira, destaca-se que a CMB iniciou o exercício 2020 com saldo de caixa na ordem de R$408,8 milhões. 
Considerando as entradas e saídas de caixa provenientes dos recebimentos das vendas de produtos e serviços, contratos 
adicionais firmados, compensações de créditos tributários, pagamentos aos fornecedores de matérias-primas, prestadores de 
serviços, utilidades públicas, serviços de manutenção e conservação, tributos, despesas com pessoal e investimentos, a Empresa 
encerrou o exercício com saldo final de caixa na ordem de R$526,9 milhões, representando uma variação positiva de caixa de 
R$118,1 milhões no exercício. Contudo, de forma a modular os efeitos decorrentes do cumprimento da decisão judicial referente 
ao Acordo de Pagamento relacionado à prestação de serviço de rastreabilidade de bebidas – SICOBE, o impacto no saldo de 
caixa para o exercício de 2021 é da ordem de R$102,3 milhões.

DESCRIÇÃO
MILHÕES DE REAIS

31.12.2019  
Reapresentado 31.12.2020

IX - RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (161,7) (197,1)

(a) Perda Estimada de Estoque 21,9 19,9

X - RESULTADO LÍQUIDO APÓS AJUSTE ESTOQUE (139,8) (177,1)

(b) Estorno Perda Estimada DRU 120,7 190,3

XI - RESULTADO LÍQUIDO PREVISTO (19,0) 13,2

Contudo, de forma comparativa, caso os fatos geradores que ensejaram os lançamentos contábeis não recorrentes não 
ocorressem, a CMB registraria um prejuízo no exercício de 2019 de cerca de R$19,0 milhões e, no exercício de 2020, um lucro 
de cerca de R$13,2 milhões.
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GESTÃO DE PESSOAS
CONFORMIDADE LEGAL
Como Empresa pública, a Casa da Moeda do Brasil está sujeita às disposições da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (Decreto-Lei nº 5.452/43) e demais legislações 
aplicáveis. Internamente, com o objetivo de fortalecer a conformidade legal, o 
Departamento de Pessoas - DEGEP possui diversos normativos, principalmente 
relacionados à política de benefícios, jornada de trabalho, folha de pagamento, 
capacitação e desenvolvimento de pessoal, além do Código de Ética, Cartilha de 
Integridade, Política de Gestão de Pessoas e Regulamento de Pessoal.

AVALIAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO
A força de trabalho da Casa da Moeda é composta por profissionais segmentados 
em três diferentes carreiras: nível superior, nível técnico e nível médio. Devido à 
natureza do trabalho, grande parte dos empregados atua na área de produção.

DISTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADOS:

Feminino 530

Masculino 1.433

TOTAL DE EMPREGADOS: 1963
73%

27%
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FORÇA DE TRABALHO X FOLHA SALARIAL
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DISTRIBUIÇÃO DE EMPREGADOS POR DIRETORIA

MODALIDADE DO TRABALHO

PRESI 1%
DICOP 12%

DIGES 18%

DIOPE 59%

DIRIM 6%

CEDIDOS 3%

APOSENTADOS
INVALIDEZ 1%

49%

10%

41%
Trabalho presencial

Afastados, licença ou férias

Home office
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Em relação ao quadro de pessoal, percebe-se uma diminuição do número de 
empregados ao longo dos últimos três exercícios, com consequente queda no valor 
da folha de pagamento. Esta diminuição pode ser atribuída à ocorrência de alguns 
Planos de Desligamento Voluntário - PDVs, demissões consensuais e o Plano de 
Desligamento - PDE ocorrido em 2018. 

Devido às medidas de contingenciamento à pandemia do COVID-19, muitos 
empregados aderiram ao home-office permitindo a CMB adotar modelo de gestão de 
pessoas alinhado as modernas práticas adotadas pelo mercado, trazendo vantagens 
e segurança para a Empresa e seus empregados.

CAPACITAÇÃO E INCENTIVO À INOVAÇÃO
Em 2020, a CMB implantou a Plataforma de Educação a Distância AVANTE, 
que proporcionou a capacitação de empregados nos temas Ética, Segurança da 
Informação e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. Mesmo perante 
o cenário pandêmico, a CMB desenvolveu 1.406 empregados, ou seja, 71,6% do 
quadro funcional.

Visando estimular a inovação com ideias que proporcionem redução de despesas, 
melhorias nos processos de trabalho e aumento de receitas, a CMB lançou o 2º 
Edital do Prêmio Inova CMB que, por meio de um Grupo de Trabalho multidisciplinar, 
selecionou dentre diversas sugestões recebidas dos empregados, dez ideias, das 
quais, três foram vencedoras, premiando seus autores.

DEMANDAS DA OUVIDORIA
No ano de 2020, o DEGEP recebeu um total de 228 demandas da Ouvidoria, divididas 
entre SIC, Fale conosco, Fala.br e Ouvidoria Resolve, com 100% de atendimento.

94
Fala.br

66
Fale 

conosco

61
Ouvidoria
Resolve

7
SICs

100%
atendidas

Fala.br 94

Fale conosco 66

Ouvidoria Resolve 61

SIC 7

TIPO DE DEMANDA QUANTIDADE

228
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PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
A CIFRÃO – Fundação de Previdência da Casa da Moeda do Brasil, é uma entidade 
fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, dotada de personalidade 
jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e 
financeira, tendo por objetivo primordial instituir e executar planos de benefícios de 
caráter previdenciário, na forma das Leis Complementares nº 108 e 109, ambas de 
29 de maio de 2001.

Em 2020, a CMB manteve ações visando o contínuo aperfeiçoamento da governança 
corporativa da CIFRÃO e a sensibilização dos empregados quanto a importância da 
previdência complementar.

Destacamos que as ações empreendidas conjuntamente pela Patrocinadora 
(CMB) e Patrocinada (CIFRÃO), junto à Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (PREVIC), resultou na consolidação dos termos e das condicionantes 
para a realização do processo de migração entre os Planos PBDC e MOEDAPREV, 
aprovadas em dezembro de 2019.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Em atendimento à Lei de Aprendizagem, a CMB participa do Programa Jovem 
Aprendiz, oportunizando o primeiro emprego para jovens residentes em seu entorno, 
nas regiões de Santa Cruz, Itaguaí e Seropédica.

O Programa é realizado por meio de convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem 
– SENAI, com duração entre 12 a 14 meses, assegurando a aprendizagem teórica 
e prática. 

Em 2020, em decorrência da pandemia, o aprendizado ocorreu por meio de aulas 
teóricas na modalidade online, ficando as aulas práticas postergadas para realização 
em 2021.



RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL
E AMBIENTE EXTERNO

RISCOS, OPORTUNIDADES
E PERSPECTIVAS

GOVERNANÇA
E ESTRATÉGIA

RESULTADOS
DA GESTÃO

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

59

GESTÃO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
CONFORMIDADE LEGAL
Compete ao Departamento de Contratações – DEGEC o exercício das atividades 
de licitações e contratos da CMB, estando para tanto, sujeito aos comandos da 
Lei das Estatais, Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016; do Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006; da aprovação do regulamento para a modalidade de licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, Decreto nº 3.555 de 
08 de agosto de 2000; da instituição da modalidade pregão para aquisição de bens 
e serviços comuns, Lei nº 10. 520 de 17 de julho de 2002 e; da regulamentação da 
modalidade pregão na forma eletrônica, Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019.
 
A CMB também estabeleceu o Regulamento Interno de Licitações e Contratos 
(RLC/CMB), publicado em 26 de junho de 2017, como parâmetro inerente à 
atividade de compras.

Em alinhamento com as melhores práticas de compras governamentais, a CMB 
possui normativo interno que orienta os critérios de sustentabilidade a serem 
considerados em suas aquisições e contratações de serviços. Este documento 
busca assegurar o cumprimento às legislações ambientais e sociais relacionadas 
às contratações bem como incentiva a observância dos possíveis impactos pela 
empresa, indicando sugestões para mitigá-los sempre que possível.

Em 2020, foram firmados cerca de R$ 821 milhões em instrumentos contratuais 
relevantes, dos quais:

• 79% para compras;
• 21% para serviços.

Os Departamentos de Cédulas (DECED), de Produtos Gráficos e Cartões (DEGER) e 
de Moedas e Medalhas (DEMOM), integrantes da Diretoria de Operação (DIOPE) e 
ligados diretamente à produção, foram os que mais demandaram contratações para 
aquisição. Juntos, totalizaram cerca de R$ 637,5 milhões equivalente a 77,7% do 
total de contratações.

SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O  
FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA CMB

Prestação de serviços diários de transporte de
funcionários ao parque industrial - vigência set/20 a set/23 R$ 4.971.024,00

Fornecimento de Alimentação - vigência mar/20 a mar/21 R$ 17.507.046,85

Transporte terrestre de empregados e colaboradores por 
demanda - vigência nov/20 a nov/21 R$ 495.924,00

Prestação de serviços para atendimento da medicina 
ocupacional e assistencial - vigência jan/20 a mar/20 R$ 324.839,24

Prestação de serviços médicos e hospitalares - vigência 
jul/20 a ago/22 R$ 74.273.027,93
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CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES
Os processos de aquisição de insumos via procedimento licitatório estão 
relacionados, em sua maioria, à produção do meio circulante (cédulas e moedas), 
cuja atividade foi considerada serviço público essencial, consoante com o Decreto 
10.292 de 25 de março de 2020.

Foram desenvolvidas estratégias relacionadas diretamente aos principais insumos 
finalísticos, de forma a traçar cenários em prol da sustentabilidade da CMB frente 
aos desafios econômicos vivenciados e marcados pela volatilidade de mercado, 
muito em decorrência da pandemia de COVID-19. 

CONTRATAÇÃO VALOR

Discos - vigência jan/20 a dez/21 R$ 115.044.806,88

Papeis filigranados e resinados para produção 
de passaporte - vigência mar/20 a mar/21 R$ 100.316.708,00

Papel fiduciário para produção de cédulas 
nacionais - vigência fev/20 a fev/21 R$ 161.375.967,10

Tinta para cédulas - vigência fev/20 a nov/21 R$ 114.755.577,77

CONTRATAÇÕES DIRETAS
As principais contratações diretas realizadas pela CMB ocorrem por meio de 
inexigibilidade de licitação e estão relacionadas, em sua maioria, com a aquisição 
de insumos de segurança para a produção de cédulas e passaportes. Cabe 
esclarecer que se tratam de contratações de natureza singular, com inviabilidade de 
procedimento competitivo, não verificadas em nenhum outro órgão ou entidade da 
Administração Pública, em decorrência de suas características técnicas.

OBJETO VALOR GLOBAL DO CONTRATO

Papel fiduciário para produção de cédulas 
nacionais - vigência fev/20 a fev/21 R$ 161.375.967,10

Tinta serigráfica Spark para cédulas - 
vigência jun/20 a nov/21 R$ 58.872.170,36

Prestação de serviços para evolução 
tecnológica do Sistema de Gestão 
Empresarial – ERP - vigência jun/20 a set/22

R$ 4.625.748,74
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GESTÃO PATRIMONIAL
CESSÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS E IMÓVEIS  
A ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS

BANCO DO BRASIL S.A 

Trata-se de contrato de comodato não oneroso firmado em 31/07/2019, com 
vigência inicial de 12 meses, visando a instalação de agência bancária para facilitar 
a utilização dos serviços bancários pelos empregados da CMB, terceirizados e 
jovens aprendizes, contribuindo assim para a redução do absenteísmo.

A cessão constitui-se na disponibilização de uma sala situada na Ala I, do 1º 
pavimento do prédio 0700, com área total ocupada de 206,88 m², de propriedade da 
comodante, na Rua Renê Bittencourt, 371 - Distrito Industrial de Santa Cruz - Rio de 
Janeiro/RJ.

A cessão envolve também área adicional de 12,04 m², com o fim exclusivo de 
viabilizar a instalação de Posto de Atendimento Eletrônico - PAE, pelo comodatário, 
para atendimento da comodante.

Em 14/07/2020 o referido fora prorrogado por mais 12 (doze) meses a partir do 
vencimento. Posteriormente, tendo ocorrido a contratação do Banco Santander 
(Brasil) S.A. para prestação de serviços de processamento e gerenciamento de 
créditos provenientes da folha de pagamento, houve a rescisão do contrato de 
comodato em 21/11/2020.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF

Trata-se de contrato de cessão de uso do imóvel e/ou área do imóvel, sem ônus, 
firmado em 09 de maio de 2016, com vigência até 09 de maio de 2021, visando a 
instalação de PAE individual da CAIXA de modo a facilitar a utilização dos serviços da 
CEF pelos empregados da CMB, contribuindo também para a redução do absenteísmo.

Como objeto da cessão, foi instalado 1 (um) PAE individual no corredor do 1º pavimento 
do prédio 0700, e 1 (um) PAE individual no hall da portaria geral da CMB, na Rua René 
Bittencourt, n º 371 - Distrito Industrial de Santa Cruz - Rio de Janeiro/RJ.

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DA CASA DA MOEDA DO BRASIL

Trata-se de Termo de Concessão de Uso da sala situada no Prédio 800, em frente ao 
Salão Nobre, com área total ocupada de 121,85 m2, situado na Rua René Bittencourt, 
n º 371, Distrito Industrial de Santa Cruz - Rio de Janeiro/RJ, do qual a CMB é 
senhora e possuidora. O atual contrato foi formalizado em 12 de abril de 2019.

O valor do aluguel mensal é de R$781,95, perfazendo em 12 meses de vigência 
contratual o montante de R$9.383,40, sendo o valor reajustado anualmente. O 
contrato de concessão estabelece que compete ao concessionário realizar o 
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pagamento de encargos e tributos decorrentes direta ou indiretamente do Termo de 
Concessão, assim como a contratação de seguro contra fogo/incêndio.

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CASA DA MOEDA DO BRASIL (ACMB)

A CMB cede, por tempo indeterminado, dois espaços à ACMB, a saber: uma unidade 
predial com anexo composto de campo de futebol, quadras de esporte polivalentes, 
salão social e playground; e parte de unidade predial localizada ao lado do restaurante.

Cabe ressaltar que não há benefícios pecuniários e/ou financeiros decorrentes da 
referida cessão, tendo em vista que o objeto contratual consiste em “Autorização de 
uso de imóvel a título precário e gratuito”.

MATERNAL E JARDIM CACHINHOS DE OURO LTDA – EPP

Trata-se de Termo de Contrato de Cessão de Uso de área e instalações próprias da 
Casa da Moeda do Brasil - CMB, no Rio de Janeiro/RJ, para prestação de serviços de 
assistência materno infantil (creche) aos filhos e tutelados de empregados da CMB, 
firmado em 11/12/2019 com vigência de 36 meses a partir da assinatura, podendo 
ser prorrogado por interesse das partes por períodos de 12 (doze) meses até o limite 
de 60 (sessenta) meses. Cabe ressaltar que a cessão iniciou-se efetivamente em 
01/01/2020, uma vez que até 31/12/2019 a creche interna funcionava no modelo de 
contratação de prestação de serviço.

Como contraprestação pela cessão de uso do espaço, a cessionária se obriga a 
pagar à CMB, mensalmente, a quantia de R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e 
cinquenta reais), referente ao ressarcimento pelos gastos estimados com água, 

energia elétrica e gás. Cabe ressaltar que o pagamento da contraprestação está 
suspenso desde 04/2020, devido à interdição do espaço por força da pandemia do 
COVID-19 e enquanto essa situação se mantiver.

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Em 2020, foram desembolsados com locação de equipamentos na ordem de R$ 1,6 
milhão, conforme a seguir.

EMPRESA RETRAK COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA

CNPJ 71.615.330/0001-30

OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
DE EMPILHADEIRAS

Nº CONTRATO 0326/2019

Nº PROCESSO 18750.001383/2019-34

PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO 1160/2019

VIGÊNCIA INÍCIO 04/10/2019

36 MESES FIM 04/10/2022

VALOR ANUAL CONTRATADO 5.074.541,28 

VALOR PAGO EM 2020 1.586.032,17 

PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS INSERVÍVEIS
Em 2020, foi dado continuidade as atividades de desfazimento de bens inservíveis 
com a organização e preparação dos itens para realização de leilão, contudo, em 
decorrência da pandemia, a execução foi impactada prejudicando a finalização.
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GESTÃO DE TI
CONFORMIDADE LEGAL
As atividades de Tecnologia da Informação e Comunicação Corporativa são 
conduzidas pelo Departamento de TI Corporativo e Comunicação – DETIC, que 
observa e busca aplicar o vasto conjunto de normativos, diretrizes, procedimentos e 
instruções estabelecidos ou referenciadas pelo Governo Federal, órgãos de controle, 
Ministério da economia, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 
República – GSI/PR, padrões internacionais e normas internas da instituição frente 
aos seus recursos de TI.

MODELO DE GOVERNANÇA DE TI

O Modelo de Governança de TIC da CMB tem como principal instância o Comitê 
de Tecnologia da Informação – COTIN. Estabelecido pela Portaria PRESI nº 063, 
de 20 de abril de 2020 é composto por representantes de áreas estratégicas da 
CMB dos seguintes órgãos: Presidência – PRESI; Departamento de TI Corporativo 
e Comunicação – DETIC; Departamento de Governança Corporativa – DEGOV; 
Departamento de Contratações – DEGEC; Departamento de Planejamento – DEPLA; 
Departamento de Engenharia e Tecnologia de Produtos e Serviços – DETEC e do 
Departamento de Produtos Tecnológico e Digitais – DETED. O coordenador do 
COTIN é o titular do DETIC. 

O COTIN tem como objetivos: 

• Assegurar que a governança de TI seja devidamente considerada como 
parte da governança corporativa; 

• Aconselhar sobre o direcionamento estratégico dos projetos e ações de 
TIC; 

• Deliberar sobre políticas, diretrizes e planos relativos à TIC; 
• Determinar as prioridades dos programas orçamentários (Investimento e 

Custeio) em TIC de forma integrada com as estratégias e as prioridades da 
organização. 

Cabe salientar a existência de estruturas de atuação em processos de Tecnologia 
da Informação, assim podemos considerar que a gestão de TIC dá-se de forma 
distribuída nas diferentes esferas da organização. 

O alinhamento estratégico da TI com as estratégias institucionais, ocorre através do 
Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e dos planos de ação que compõe 
o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) da CMB.
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RESPONSABILIDADES DA GOVERNANÇA DE TI

Governança de TIC

Necessidades das Partes Interessadas

Avaliar

Direcionar Monitorar

Gestão de TIC

Projetos de TIC Operações de TIC

Responsabilidade da
alta administração

Responsabilidade do
Gestor de TIC

Fonte: Guia de Governança de TIC do SISP V 2.0

MONTANTES DE RECURSOS APLICADOS EM TI
O montante de recursos aplicados em Tecnologia da 
Informação em 2020 soma R$3.646.964,41. Desses, 
R$2.270.401,49 foram aplicados em CAPEX, sobretudo 
no atendimento dos direcionadores estratégicos 
estabelecidos no PEI em relação aos projetos de 
revitalização do ERP e R$1.376.562,92 em OPEX, tanto 
na evolução tecnológica do Sistema Integrado de Gestão 
ERP, serviço de Outsourcing de impressão e conectividade 
de dados. 
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Contrato Grupo Classificação Serviço Exercício 2020 (R$)

0139/2015 Gestão Corporativa OPEX
Prestação de Serviços de Evolução Tecnológica e Suporte Técnico no ambiente do 
Sistema de Gestão Empresarial da CMB.

614.350,26

0139/2015 Gestão Corporativa CAPEX
Prestação de Serviços de Desenvolvimento de Demandas Evolutivas e Corretivas no 
ambiente do Sistema de Gestão Empresarial da CMB.

1.217.042,26

0290/2017 Infraestrutura CAPEX
Licenças de software de virtualização de servidores  (VMware), serviço de suporte 
técnico especializado.

254.809,71

0449/2017 Segurança CAPEX Solução de segurança de perímetro da rede de dados (firewall). 610.966,30

0076/2017 Segurança CAPEX
Licenças da solução de segurança digital (antivírus), para as estações de trabalho, 
servidores e a solução de Network Attached Storage (NAS) pelo período de 12 meses.

187.583,22

0324/2017 Negócios OPEX
Serviço de transferência e integração de dados cadastrais entre sistemas de 
informação da Receita Federal do Brasil (RFB) e Casa da Moeda do Brasil (CMB).

7.124,16

0188/2016 Gestão Corporativa OPEX Prestação de serviços terceirizados de Outsourcing de impressão Corporativo. 334.737,31

0023/2018 Telecomunicação OPEX
Serviço de acesso à internet, com velocidade de 100Mbps em cada circuito por meio 
de Fibra Óptica e Rádio, totalizando 200 Mbps na localidade de Santa Cruz.

171.177,04

0216/2017 Telecomunicação OPEX
Serviços de telecomunicações para prover acesso à Internet com velocidade de 
100Mbps no Palacete.

110.177,63

0166/2017 Infraestrutura OPEX
Prestação de serviço de Assistência Técnica e Manutenção corretiva de Rack's, 
Servidores, Periféricos e Acessórios de Data Center, pelo período de 24 meses

138.996,52

3.646.964,41

DETALHAMENTO DOS RECURSOS INVESTIDOS EM TI EM 2020
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CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES DE RECURSOS DE TI

Objeto Data de Assinatura Exercício 2020 (R$)

Prestação de Serviços de Evolução Tecnológica, Suporte Técnico e Desenvolvimento de 
Demandas Evolutivas e Corretivas no ambiente do Sistema de Gestão Empresarial da CMB.

11/09/2020 4.521.726,96

Contratação de licenças para uso e atualização tecnológica dos Sistemas Operacionais 
de Servidores, de Banco de Dados e Aplicações de Escritório, incluindo Mobilidade e 
Segurança, na modalidade de Ata de Registro de Preços. O consumo da Ata e a realização 
financeira se dará no ano subsequente.

16/12/2020 7.785.000,00

PRINCIPAIS INICIATIVAS (SISTEMAS E PROJETOS)  
E RESULTADOS NA ÁREA DE TI POR CADEIA DE VALOR

Durante o ano de 2020 diversas ações foram realizadas pelo Departamento de 
Tecnologia da Informação e Comunicação, visando automação de processos, 
redução de custos e/ou inovação, tais como:

PROJETO REVITALIZA-ERP 

Continuidade das ações realizadas no exercício de 2019, foi realizada a Operação 
assistida a todas as áreas da Empresa após o GO LIVE do ERP no dia 06/01. 

CESSÃO DE RECURSOS DE TIC DA CMB

A iniciativa visou suprir as necessidades dos empregados que, por conta da pandemia, 
exercem suas tarefas em regime de trabalho remoto e necessitavam de equipamentos 
para desenvolverem suas funções dentro da jornada normal de trabalho, haja vista 

que muitas famílias possuem um ou mais membros, simultaneamente, desenvolvendo 
suas atividades remotamente e não possuem o mesmo quantitativo de computadores/
notebooks em suas residências. Dessa forma, mitigando que a produtividade de 
nenhum empregado fosse afetada nesse momento difícil de enfrentamento.

PROJETO SEI

Disponibilização dos ambientes de Comunicação com os pré-requisitos de 
segurança e integração com os Controladores de Domínio da CMB para o Ministério 
da Economia dar continuidade as ações para viabilizar o SEI. 

O uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) trouxe inúmeras melhorias na 
tramitação de documentos na CMB, com destaque para a integridade e autenticidade 
da informação assim como agilidade, praticidade e confiabilidade do Sistema.
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PROJETO SISTEMAS DE GESTÃO DE ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Disponibilização de uma solução para o gerenciamento das atividades dos 
Conselhos/Comitê, assegurando à integridade e confiabilidade documental das 
decisões e votação, além de prover segurança na tramitação e controle de acesso 
dos materiais e documentos, em ambiente seguro e controlado.

PROJETO AVANTE: AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

Ambiente virtual de aprendizagem que utiliza a solução Moodle como ferramenta 
de ensino, para que os empregados possam ser capacitados e ter suas habilidades 
e competências desenvolvidas.

CONTROLE DE PRESENÇA EFETIVA

Considerando o cenário pandêmico provocado pelo vírus Coronavírus SARS-Cov-2, 
e as ações de contingência adotadas pela Diretoria Executiva durante o período, 
foram promovidas ações para a Diretoria e seus departamentos acompanhassem 
indicadores de presença de suas áreas e a presença real durante a jornada de trabalho 
na CMB para o correto dimensiomento dos recursos, capacidade e disponibilidade.

CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES QUE OPERAM O SISTEMA ERP

Em razão das experiências com a operação do sistema na rotina diária, novas dúvidas 
surgiram, o que resultou na necessidade de uma nova rodada de treinamentos 

com os usuários-chave para que fossem capazes de explorar todas as novas 
funcionalidades do sistema. As capacitações se basearam na ação conjunta dos 
participantes e em casos práticos através de um estudo dirigido ou de atividades 
assistidas valendo-se de apresentações online.

FERRAMENTA DE COLABORAÇÃO PARA O  

TRABALHO REMOTO EM TEMPOS DE PANDEMIA 

Em alinhamento com as medidas adotadas pelo Governo Federal, foi viabilizado 
junto à Microsoft a cessão de uso da ferramenta de colaboração Microsoft Teams, 
nos moldes aplicados da parceria do Ministério da Economia com a Microsoft. A 
CMB recebeu 2.500 licenças para uso da Plataforma. 

A iniciativa teve por objetivo suportar as medidas de proteção para o 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus (Covid-19) e, permitir através da avaliação dos 
empregados da CMB, subsidiar a tomada de decisão para upgrade tecnológico 
da solução Skype for Business. 

Disponibilização de toda infraestrutura para assegurar a execução das atividades 
pelos empregados que precisaram trabalhar de casa seja pelo uso de aplicações 
virtualizadas, estações de trabalho, assinatura digital através de uma Autoridade 
Certificadora interna, dispositivos móveis e utilização de recursos computacionais 
nas dependências da Empresa externamente.



RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL
E AMBIENTE EXTERNO

RISCOS, OPORTUNIDADES
E PERSPECTIVAS

GOVERNANÇA
E ESTRATÉGIA

RESULTADOS
DA GESTÃO

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

69

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Adequação de ambientes de TI para regularização do regime de Trabalho Remoto 
em atenção as disposições administrativas estabelecidas.
 
Adequação dos ambientes de colaboração para a segurança no acesso às informações 
da Empresa, dificultando ações de usuários externos mal-intencionados. 

Instituído projeto estratégico coordenado pelo Gestor de Segurança da Informação 
para confecção das políticas sobre a adequação à LGPD na organização. 

Aprimoramento do ambiente tecnológico para permitir a adequada sustentação do 
ambiente atual de produção e a concepção e desenvolvimento de novas soluções 
com vistas ao atendimento das demandas de clientes; melhorar a segurança e 
gerenciamento no compartilhamento de arquivos entre os empregados. 

Garantir maior acessibilidade e segurança através de aplicações online disponíveis 
através de adoção de soluções SaaS.

Melhoramento no controle e tratamento de spams, phishing e malwares para o 
correio eletrônico.

Orientações contínuas de segurança associadas ao trabalho remoto.

PRINCIPAIS DESAFIOS, AÇÕES E PERSPECTIVAS PARA OS PRÓXIMOS EXERCÍCIOS

O grande desafio da TI está em um melhor alinhamento das ações planejadas com 
as demandas a serem executadas, podendo expor a organização a riscos de atrasos 
na execução de projetos e atividades do cotidiano. Gera também sobrecarga às 
seções na área de TI e seus times, trazendo-lhes, ainda, óbices em exercer de 
forma mais eficiente as funções de planejamento, direção, coordenação e avaliação 
dos respectivos trabalhos, assim como exercer a liderança administrativa frente às 
suas equipes.
 
A instituição do programa de cessão de empregados, a decomposição de equipes 
capacitadas e especializadas com turnover interno e externo trouxe perda 
de conhecimento especializado e restrições de capacidade de atendimento, 
comprometendo não somente a gestão, mas, também a governança de TI. 

A conjuntura de diversos projetos concorrendo em priorização de forma paralela, 
traz como consequência direta o comprometimento ao atendimento de prazos pré-
estabelecidos e riscos a sustentação de negócios existentes. Garantir a correta 
priorização institucional e a execução das atividades de trabalho, para evitar que 
demandas “sem a correta avaliação de viabilidade financeira e de negócio” não 
afetem o correto andamento do planejamento institucional, é primordial.
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
GESTÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS
Com a adoção das ações preventivas para mitigação do contagio da COVID-19 na CMB, 
o consumo de água potável para fins sanitários e de preparo de alimentos apresentou 
queda de 3% com relação à média dos anos anteriores, sendo a redução observada 
especialmente no primeiro semestre, durante a fase de maior restrição das medidas 
de contingenciamento da pandemia. 

No que tange às atividades de produção, foram tratados 22.165 m³ de solução de 
limpeza contendo tintas, onde aproximadamente 90% deste volume foi reutilizado na 
própria fábrica evitando não somente o consumo de recursos naturais, mas também o 
descarte de efluentes que necessitam de mais produtos químicos para seu tratamento.

Com relação à Estação de Tratamento de Efluente Sanitário – ETE Sanitário foram 
iniciadas as obras de adequação das tubulações que permitirão a reutilização dos 
efluentes tratados em processos industriais, irrigação de jardins, lavagens de pisos e de 
veículos e em descargas sanitárias. Em paralelo, foi contratada empresa especializada 
para adequação dos equipamentos de osmose reserva da Empresa para viabilizar a 
utilização da água de reuso na torre de refrigeração, responsável pelo maior consumo 
de água do parque fabril.

A estimativa de geração de água de reuso é de 330.000 litros/dia e, quando em 
operação, a CMB deixará de utilizar este volume de recurso hídrico, deixando-o 
disponível para a população em geral e economizando cerca de R$7,5 mil por dia. 

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
A CMB manteve participação ativa no Programa de Coleta Seletiva Solidária, 
através de doação de mais de 55 toneladas de resíduos recicláveis à Cooperativas 
de Catadores, em cumprimento ao Decreto nº 5940/2006 e alinhado aos princípios e 
metas do Programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), contribuindo 
assim para a inclusão social e econômica desse grupo.

Ademais, as ações de economia circular para recuperação dos resíduos de papel 
fibra de algodão em mobiliários foram continuadas, resultando na venda de mais 
108 toneladas desse material descaracterizado para que fossem reutilizados como 
matéria-prima. Além da vantagem sob o aspecto ambiental, a nova destinação passou 
a ser fonte de renda para a CMB que, até então, pagava para que este material fosse 
coprocessado. Somente em 2020, a iniciativa gerou economia de mais de R$70.000,00 
(setenta mil reais).

A CMB manteve a taxa de reciclagem acima de 60% para os resíduos gerados na 
Empresa em 2020, tendo enviado mais de 800 (oitocentas) toneladas para os processos 
de Reciclagem, Rerrefino de Óleos, Coprocessamento em Fornos para Produção de 
Cimento e Compostagem para Produção de Adubos Orgânicos.

Em 2020, foi observada queda de quase 60% no consumo de papel A4 e de 
aproximadamente 30% no consumo de copos plásticos, que juntos garantiram 
economia de mais de R$30.000,00 (trinta mil reais).
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GESTÃO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

MONITORAMENTO DE EMISSÕES DE FONTES FIXAS:

A CMB realizou semestralmente o monitoramento das 
fontes fixas de emissões atmosféricas até o 1º semestre 
de 2020 para atendimento ao Programa de Monitoramento 
de Emissões de Fontes Fixas para a Atmosfera (PROMON 
AR), estabelecido pelo Instituto Estadual do Ambiente – 
INEA, conforme condicionante da Licença de Operação e 
Recuperação (LOR). Em todos os resultados a CMB comprovou 
o correto tratamento e descarte das emissões atmosféricas 
provenientes dos seus processos produtivos. O referido órgão 
ambiental notificou a CMB a não necessidade da realização 
do monitoramento das emissões atmosféricas, sendo o 1º 
semestre de 2020 o último período com exigência legal.

INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE GASES DO EFEITO ESTUFA (GEE):

A Casa da Moeda elabora e publica seus inventários de 
emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) de acordo com 
o Programa Brasileiro GHG Protocol desde o ano de 2013 
e estabeleceu esse ano como ano base. O inventário anual 
de emissões de GEE é um relatório público que pode ser 
acessado através do Registro Público de Emissões. A CMB 
obteve a qualificação na categoria ouro para todos os seus 
inventários de GEE.

VARIAÇÃO DE PERCENTUAL DAS EMISSÕES EM COMPARAÇÃO AO ANO BASE (2013)
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Em toda a série histórica, verifica-se que há melhorias em todos os anos após o ano de 2015 e o inventário 
referente ao ano de 2019 obteve a menor taxa de emissões de GEE alcançando redução de 24,1% das 
emissões em comparação ao Ano Base.
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As reduções nas emissões ocorrem em todos os escopos de emissões, conforme gráfico comparativo das 
emissões de GEE por categoria. 

COMPARATIVO DAS EMISSÕES DE GEE POR CATEGORIA
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PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Em relação à redução de consumo de energia, a Comissão Interna de Conservação 
de Energia – CICE iniciou a implantação dos projetos contemplados na 6ª Chamada 
Pública de Projetos do Programa de Eficiência Energética – PEE, executado pela 
Light e regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, com previsão 
de conclusão em abril de 2021, quando a CMB passará a experimentar importante 
redução do consumo de energia.

Além disso, a Empresa está novamente participando da 7ª Chamada Pública 
de Projetos da concessionária LIGHT SESA, cujo projeto estima uma redução de 
gastos de 7,3%, por meio do aumento da eficiência dos sistemas de iluminação 
(fornecimento e instalação de 3155 lâmpadas), geração de ar comprimido 
(fornecimento e instalação de 4 Compressores) e Motriz (fornecimento e instalação 
de 38 Motores e 15 CCM), novamente as ações não incorrem em ônus para a CMB.
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DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
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As Demonstrações Contábeis foram preparadas utilizando-se a base contábil de 
continuidade operacional e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

As Demonstrações Contábeis da CMB foram apresentadas conforme a orientação 
técnica OCPC 07, que trata dos requisitos básicos de elaboração e evidenciação 
a serem observados quando da divulgação dos relatórios contábil-financeiros, em 
especial das contidas nas Notas Explicativas, que em resumo, sugere divulgação 
à luz da relevância da informação, considerando características qualitativas, 
quantitativas e os riscos para a entidade.

Quanto à responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis, a administração é a responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.

As demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Casa da Moeda do Brasil, em 31 de 
dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

As Demonstrações e as Notas Explicativas referentes 
as demonstrações contábeis do exercício de 2020, bem 
como, o parecer dos Auditores Independentes podem 
ser consultados no site da Casa da Moeda do Brasil - 
Canal de Acesso a Informação, seção Demonstrações 
Financeiras, através do endereço:

http://www.casadamoeda.gov.br/portal/transparencia/
acesso-a-informacao.html

http://www.casadamoeda.gov.br/portal/transparencia/acesso-a-informacao.html
http://www.casadamoeda.gov.br/portal/transparencia/acesso-a-informacao.html
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ANEXO
CGU-PAD Controladoria Geral da União - CGU

Relatório de Processos Administrativos Disciplinares 
Processos em fase de Instauração/Instrução

Filtros Informados : 
Assunto(s):

Órgão de Cadastro: Casa da Moeda do Brasil (e hierarquia)
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Tipo de Processo: Processo Administrativo Disciplinar(Lei 8.112/90)          Sindicância Patrimonial          Sindicância Acusatória          Sindicância          Procedimento 

Administrativo para empregado público(artigo 3º, Lei 9.962/00)          Sindicância Investigativa          Sindicância "Servidor Temporário" (artigo 10 Lei 8.745/93)          Apuração 
Direta - P/ Empresa Pública e Sociedade Economia Mista          Rito Sumário(Lei 8.112/90)          Procedimento Disciplinar de Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista

Somente processos não setoriais
Quadro-Geral -  Somatório dos procedimentos nas unidades selecionadas
Tipo Processo Nº de Procedimentos
Sindicância Investigativa 7

Procedimento Disciplinar EP/SEM 7

Sindicância Acusatória 1

Total de Procedimentos 15

Página : 1 de 3
Data da Emissão do Relatório: 25/03/2021

Emitido por:Cecilia Rafaela dos Santos Pinto 

"As informações contidas no presente documento, enquanto se mantiver a natureza preparatória das mesmas, 
são de acesso restrito nos termos do art. 7º, §3º, da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, c/c art. 20º do 
Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012."
"No caso de procedimentos que possuam mais de um local do fato o processo pode estar em fases distintas para 
cada local, e portanto o processo pode ser mostrado mais de uma vez a depender da seleção dos filtros".
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Quadro Consolidado - Detalhamento dos procedimentos por unidades selecionadas

Casa da Moeda do Brasil Nº de Procedimentos

  - Ministério da Economia   - Casa da Moeda do Brasil

Sindicância Investigativa 7
Procedimento Disciplinar EP/SEM 7
Sindicância Acusatória 1
Total de Procedimentos 15

Quadro Detalhado

Num Processo Principal Local do Fato Data Fase 
Instauração/Instrução

Fase Atual Data Fase 
Atual

Tipo de Processo

Página : 2 de 3
Data da Emissão do Relatório: 25/03/2021

Emitido por:Cecilia Rafaela dos Santos Pinto 

"As informações contidas no presente documento, enquanto se mantiver a natureza preparatória das mesmas, 
são de acesso restrito nos termos do art. 7º, §3º, da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, c/c art. 20º do 
Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012."
"No caso de procedimentos que possuam mais de um local do fato o processo pode estar em fases distintas para 
cada local, e portanto o processo pode ser mostrado mais de uma vez a depender da seleção dos filtros".
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18750000087202050 Casa da Moeda do Brasil 27/1/2020 Indiciamento/Citação/Defesa 
Escrita/Relatório Final

21/9/2020 Procedimento Disciplinar EP/SEM

18750000198202066 Casa da Moeda do Brasil 10/3/2020 Instauração/Instrução 10/3/2020 Sindicância Investigativa

18750000224202056 Casa da Moeda do Brasil 17/3/2020 Instauração/Instrução 17/3/2020 Procedimento Disciplinar EP/SEM

18750000466202040 Casa da Moeda do Brasil 30/6/2020 Termo de Ajustamento de 
Conduta

13/10/2020 Procedimento Disciplinar EP/SEM

18750000609202013 Casa da Moeda do Brasil 19/8/2020 Instauração/Instrução 19/8/2020 Sindicância Investigativa

18750000660202025 Casa da Moeda do Brasil 7/9/2020 Indiciamento/Citação/Defesa 
Escrita/Relatório Final

9/10/2020 Procedimento Disciplinar EP/SEM

18750000679202071 Casa da Moeda do Brasil 10/9/2020 Processo Julgado 4/3/2021 Sindicância Investigativa

18750000691202086 Casa da Moeda do Brasil 16/9/2020 Indiciamento/Citação/Defesa 
Escrita/Relatório Final

10/12/2020 Sindicância Acusatória

18750000701202083 Casa da Moeda do Brasil 16/9/2020 Indiciamento/Citação/Defesa 
Escrita/Relatório Final

28/1/2021 Procedimento Disciplinar EP/SEM

18750000709202040 Casa da Moeda do Brasil 23/9/2020 Encaminhado para 
Julgamento

30/10/2020 Sindicância Investigativa

18750100521202009 Casa da Moeda do Brasil 9/10/2020 Encaminhado para 
Julgamento

9/12/2020 Sindicância Investigativa

18750100810202008 Casa da Moeda do Brasil 15/10/2020 Encaminhado para 
Julgamento

22/12/2020 Sindicância Investigativa

18750100812202099 Casa da Moeda do Brasil 15/10/2020 Instauração/Instrução 15/10/2020 Procedimento Disciplinar EP/SEM

18750100814202088 Casa da Moeda do Brasil 15/10/2020 Instauração/Instrução 15/10/2020 Procedimento Disciplinar EP/SEM

18750103514202051 Casa da Moeda do Brasil 1/12/2020 Encaminhado para 
Julgamento

2/3/2021 Sindicância Investigativa

Página : 3 de 3
Data da Emissão do Relatório: 25/03/2021

Emitido por:Cecilia Rafaela dos Santos Pinto 

"As informações contidas no presente documento, enquanto se mantiver a natureza preparatória das mesmas, 
são de acesso restrito nos termos do art. 7º, §3º, da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, c/c art. 20º do 
Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012."
"No caso de procedimentos que possuam mais de um local do fato o processo pode estar em fases distintas para 
cada local, e portanto o processo pode ser mostrado mais de uma vez a depender da seleção dos filtros".
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CRÉDITOS:
Presidência da Casa da Moeda do Brasil: 
Presidente Hugo Cavalcante Nogueira

Diretoria Executiva:
Diretor de Inovação e Mercado - Paulo Ricardo de Mattos Ferreira
Diretor de Operações - Sergio Perini Rodrigues
Diretor de Compliance - Jean Pedrazza Reiche
Diretor de Gestão - Luiz Sergio Madeiro da Costa

Coordenação e Supervisão Geral: 
Superintendente do Departamento de Planejamento 

Execução: 
Equipe de Planejamento Estratégico 

Apoio:
Assessores e Assistentes de Diretoria Executiva 
Seção de Comunicação Institucional  
Departamento de Governança Corporativa

Arte: 
Diagramação - Loreine Araujo
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