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Apresentação
Para reportar o desempenho da Empresa de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2017, este relatório, se baseia nas diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), versão Standards, opção Essencial,
sem verificação externa. Para assegurar comparabilidade, o conteúdo mantém a série histórica, sempre
que aplicável. Além dos indicadores GRI apurados a partir do processo de revisão da Matriz de Materialidade, também foram incluídos dados sobre estratégias, iniciativas, produtos, serviços, projetos e
operações da CMB. (102-48, 102-49, 102-50, 102-54, 102-55, 102-56)
Cada capítulo é introduzido por um de nossos diretores e apresenta sua visão sobre os aspectos de
sustentabilidade da organização de acordo com sua área de atuação, e sempre que possível os temas
estão relacionados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações
Unidas (ONU).
Dúvidas, críticas e sugestões sobre o conteúdo apresentado podem ser encaminhadas ao seguinte canal
de comunicação: ouvidoria@cmb.gov.br. (102-53)
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Mensagem da Presidência (102-14)
O ano de 2017 foi bastante desafiador para a
Casa da Moeda do Brasil. Nesses doze meses,
a CMB enfrentou uma rara convergência de conjunturas externas que começou a se desenhar
no segundo semestre de 2016, com a publicação
de duas medidas que impactaram a CMB diretamente. A primeira foi a Emenda Constitucional
93, que reinstituiu a Desvinculação da Receita
da União (DRU) e provocou a perda de quase R$
600 milhões decorrentes da retenção de 30%
das receitas provenientes do sistema de controle
de produção de bebidas (Sicobe), do sistema de
controle de produção de cigarros (Scorpios) e de
selos fiscais físicos. A segunda foi a publicação
do Ato Declaratório Executivo ADE COFIS 75, que
desobrigou as indústrias envasadoras de utilizar
o sistema de controle de produção de bebidas
(Sicobe), significando a perda anual de cerca de
1,4 bilhão de reais, já no faturamento da CMB no
exercício de 2017.
A perda dessa receita fez com que a atual gestão se mobilizasse rapidamente para garantir a
sustentabilidade da empresa, reduzindo custos e
despesas. Uma série de ações de gestão foi planejada e implementada ao longo de 2017, entre
elas a eliminação de 99 cargos comissionados
no plano de reestruturação organizacional, a
efetivação de Plano de Desligamento Voluntário
(PDV), que contou com a adesão de 333 empregados, e a revisão de todos os contratos da CMB,
o que gerou mais de 300 milhões de economia.
Ao mesmo tempo, a CMB evoluiu nas boas práticas de governança corporativa. A prova disso foi a

conquista do Nível 2 de Governança Corporativa,
certificação do Indicador de Governança IG-SEST,
da Secretaria de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais (SEST), no mês novembro de
2017, e a evolução para o mais alto nível, o Nível
1 de Governança Corporativa, em maio de 2018.
Outro destaque nos processos internos da CMB
é o constante trabalho de consolidação da condição de manutenção e operação dos equipamentos em todas as unidades do parque fabril.
Avanços foram alcançados, tanto que houve a
entrega de 100% do Plano de Anual de Produção
(PAP) antes do prazo determinado, por dois anos
consecutivos, além dos pedidos adicionais feito
pelo Banco Central do Brasil nos últimos meses
de 2016 e 2017.

A CMB conquistou

Nível 1

na avaliação do Indicador de
Governança IG-SEST em 2018

A CMB enfrentou com transparência e pró-atividade a paralisação de produção de cadernetas de
passaporte por 27 dias, entre junho e julho de
2017, quando o Departamento de Polícia Federal
(DPF) teve que interromper o envio de dados para
a CMB por falta de orçamento. A CMB e o DPF
atuaram conjuntamente para solucionar as dificuldades e para minimizar os transtornos para a
população brasileira.
O ano de 2017 também foi marcado pelos
grandes esforços para adequar a CMB à Lei
13.303/16, nova lei que rege as estatais e que

está permitindo que a CMB evolua na busca e
construção de novas parcerias estratégicas e
novos negócios.
A CMB prova que é capaz de superar obstáculos
e conquistar objetivos, como a ampliação dos negócios e das receitas, sempre prestando serviços
com o máximo de qualidade e eficiência para a
sociedade brasileira.

Alexandre Borges Cabral
Presidente da Casa da Moeda do Brasil
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Foto: Ronaldo Câmara

A Casa da Moeda do Brasil

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 comemorativas, medalhas, distintivos e
comendas, cartões inteligentes e documentos de
identificação, passaportes, certificados, bilhetes
magnetizados, selos postais e selos de rastreamento, além de inúmeros outros produtos de
segurança. (102-1, 102-2)
É uma Empresa Pública de capital fechado, conforme seu estatuto instituído pela Lei de Criação nº
5.895/1973 que sofreu alteração no ano de 2017
para se adequar à lei 13.303/2016 e ao decreto
8.945/2016. (102-5)
A CMB é vinculada ao Ministério da Fazenda, 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), as
representações na cidade do Rio de Janeiro e
suas unidades fabris no Distrito Industrial de

Santa Cruz (RJ), podendo ainda, mediante prévia
autorização de seu Conselho de Administração,
instalar e manter dependências e escritórios em
outros locais do país e caso tenha aprovação de
Assembleia Geral, instalar e manter representações no exterior. (102-3, 102-4)
A CMB detém caráter de exclusividade da
fabricação de papel moeda e moeda metálicas
nacionais, impressão de selos postais, fiscais
federais e de títulos da dívida federal, fabricação
de cadernetas de passaportes para o governo
brasileiro e das atividades de controle fiscal de
que tratam os arts. 27 a 30 da Lei nº 11.488/2007,
e o art. 13 da Lei 12.995/2014 e tem por objeto
social, ainda, atividades compatíveis com suas
atividades industriais, incluindo a comercialização de moedas comemorativas nas quantidades
autorizadas pelo Banco Central do Brasil.
Além de atender ao mercado nacional, tendo como
clientes principais Banco Central do Brasil, Polícia
Federal, Ministério das Relações Exteriores, Receita
Federal do Brasil, Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos entre outros, a CMB atende o mercado
internacional tendo como clientes relevantes nos
últimos anos países da América Latina. (102-6)
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CMB em Números (102-7)

Complexo industrial com

121.257 m

2

de área construída

4 bilhões
de moedas

podem ser produzidas por
ano, em três turnos de
trabalho

3 fábricas

- cédulas
- moedas e medalhas
- impressos (passaportes e demais impressos de segurança)

3 milhões

de passaportes

podem ser produzidos por ano.
Os passaportes são emitidos no dia
seguinte ao recebimento do pedido

2,6 bilhões
de cédulas

Capacidade anual da fábrica de cédulas, funcionando em 3 turnos de
trabalho de segunda a sexta-feira

8 milhões

de selos fiscais
produzidos anualmente
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Revisão da estrutura
organizacional (102-10)
Não obstante se tenha buscado aprimorar o funcionamento da Organização com as mudanças propostas e aprovadas em 2015, alguns óbices puderam
ser constatados que dificultaram o pleno alcance
dos objetivos então previstos.
Observou-se que a segmentação trazida pela estrutura organizacional por unidades de negócio
proposta em 2015 buscava alcançar foco no cliente, gestão por produto e uma potencial facilidade
de decisões. No entanto, foram identificados, na
prática, aspectos desfavoráveis como a replicação
de estruturas similares nas áreas de Engenharia,
Comercial, Manutenção e outras, que implicaram
em aumento de custos, perda de sinergia e da visão estratégica da empresa.
Estudos realizados permitiram notar que o modelo implantado direcionava pouco suporte à inovação e interação com o Mercado, dando maior atenção a processos produtivos internos da organização que, embora
importantes, deixavam de levar em conta as oportunidades, ameaças, demandas e características externas
que poderiam e deveriam nortear a produção.
Tais fatos evidenciaram a necessidade de se rever
a estrutura definida. O que levou a Administração
da CMB a propor a revisão da estrutura organizacional da CMB. Tal revisão foi aprovada pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração
em julho de 2017.
Nesta revisão adotou-se a lógica de ordenação
de macroprocessos por Diretoria considerando os
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estágios de Concepção, Desenvolvimento e Operação de produtos e serviços, todos suportados
pelos macroprocessos de Gestão. A estruturação
das unidades levou em conta os quatorze objetivos estratégicos da CMB. As atividades foram
agrupadas segundo sua natureza, adotando o proposto pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em seu Manual de Orientação
para Arranjo Institucional de Órgãos e Entidades
do Poder Executivo Federal http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/segep/comunicados/090204_manual_arranjo_institucional.pdf/view.
Também foram feitas recomendações para as dotações de cada Seção da CMB e indicadas as adequações de seus recursos materiais e tecnológicos
baseando-se em evidências coletadas e obedecendo às metodologias e critérios pré-estabelecidos,
de modo a tratar de forma isonômica todas as unidades avaliadas e a reduzir subjetividades inerentes a qualquer processo avaliativo.
Outro ponto importante a ser destacado na nova
estrutura é que o Departamento de Gestão de
Pessoas está dentro da Diretoria de Inovação e
Mercado. Isto se dá pela necessidade de buscar o
alinhamento da conquista de novos mercados e do
conhecimento dos nossos público-alvo com a capacitação do pessoal.
O processo de implantação da nova estrutura
foi conduzido por comissão interna criada pela
Presidência sendo liderada por dois profissionais nomeados, Livre Provimento, com vasta experiência no mercado e que fizeram carreira no
Banco do Brasil.

Sustentabilidade
A CMB está alinhada aos princípios e as diretrizes
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da ONU. Além disso, expressa sua contribuição com País por meio da participação em diversas
associações e organizações e sendo signatária de
programas de caráter econômico, ambiental e social.

Participação em programas, cartas e princípios (102-12)
Programa Carbono Zero (Termo de Compromisso para neutralização das emissões dos Gases
do Efeito Estufa)
Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça da Secretaria de Políticas para as Mulheres
Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)
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Participação em associações e organizações (102-13)
Serviço Social da Indústria (SESI)
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS)

Capital Humano (102-8, 102-7, 103-2)
Ao fim de 2017, o quadro de empregados da CMB era formado por 2517 pessoas, 748 mulheres e 1.769
homens, considerando nesses números jovens aprendizes e estagiários. Todos os funcionários estão
lotados na Região Sudeste do país (à exceção de um, lotado em Brasília).

Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia em Identificação Digital (ABRID)
Associação das Empresas do Distrito Industrial de Santa Cruz
Plano de Auxílio Mútuo do Distrito Industrial de Santa Cruz (PAM)
Grupo de Trabalho de Higiene Ocupacional do Rio de Janeiro
Grupo de Trabalho de Segurança de Infraestruturas Críticas do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República - GTSIC Finanças
Grupo Executivo da Qualidade (GEQual)
Rede Rio de Sustentabilidade

Certificações
As duas últimas auditorias externas de certificação e recertificações dos sistemas de Gestão da Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente foram integradas e realizadas pelo mesmo órgão certificador, a
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, contribuindo para a otimização do processo.
Além das certificações ABNT ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 que corroboram o compromisso da Empresa com sua Política de Qualidade, Meio Ambiente e Saúde e Segurança Ocupacional a
CMB ainda é certificada na ABNT NBR 15.540:2007 sendo reconhecido seu grau de solidez da estrutura do
Sistema de Gestão de Segurança para Tecnologia Gráfica.
A Casa da Moeda foi a primeira entidade de seu segmento na América Latina a receber o certificado do
Forest Stewardship Council® (FSC® – FSC-C128498), organização não governamental de atuação internacional representada no Brasil pelo Conselho Brasileiro de Manejo Florestal.
O FSC divulga princípios e recomendações para o uso sustentável de recursos oriundos de operações florestais. Sua certificação é a garantia de que toda a matéria-prima de origem florestal usada pela empresa
certificada provém de um processo ecologicamente responsável, socialmente justo e adequado às leis.

O desenvolvimento do capital humano é um dos temas materiais para a instituição que em 2017 foi finalista
do Prêmio Ser Humano Oswaldo Checchia da Associação Brasileira de Recursos Humanos ABRH-Brasil, por
meio da apresentação do case: Diversidade nas Relações de Trabalho na CMB. O prêmio é um instrumento
de valorização das melhores iniciativas dedicadas ao desenvolvimento das pessoas dentro e fora das organizações, assim como de estímulos ao pensamento criativo e identificação de novos talentos.
Foto: Ronaldo Câmara
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Materialidade (102-15)
Em 2017 não ocorreram alterações no escopo ou na estrutura do negócio e por isso os temas materiais
priorizados neste relato estão em consonância com o processo de materialidade promovido com auxílio de
consultoria externa especializada* para o Relatório do ano anterior e em que foi considerada a percepção
das principais partes interessadas – internas e externas. (102-46)

Tema Material (102-47)

Relevante
Relevante
dentro da CMB fora da CMB
(103-1)
(103-1)

Objetivo do
Desenvolvimento
Sustentável relacionado

Como a CMB aborda o tema

Promover a sustentabilidade
financeira

X

X

Garantindo sua atividade fundamental (atribuição constitucional) de modo eficiente;
monitorando oportunidades de mercado a fim de diversificar sua atuação e ampliar
sua carteira de clientes.

Transparência, prestação
de contas e mecanismos
anticorrupção

X

X

Implementando e monitorando mecanismos de compliance para aprimorar a transparência e o relacionamento com o poder público.

Gestão de relacionamento com
clientes e órgãos públicos

X

X

Garantindo entregas de qualidade e a satisfação dos clientes e demais usuários.

Desenvolvimento do capital
humano

X

Ecoeficiência operacional
(água, energia e resíduos)

X

X

Mantendo um sistema de gestão que assegura a busca pela melhoria contínua e
investindo em tecnologia para redução de custos e desenvolvimento de diferenciais
competitivos.

Desenvolvimento tecnológico
(segurança e qualidade de
materiais)

X

X

Buscando conhecimento para internalização de tecnologias e do estabelecimento de
parcerias (ou convergências estratégicas) para o desenvolvimento de novas aplicações.

Fortalecimento e visibilidade
da marca

X

Buscando fortalecer seu capital humano (técnico e de gestão) por meio de iniciativas
de capacitação e atualização profissional, à procura do equilíbrio entre remuneração,
atratividade e produtividade.

Explorando oportunidades de posicionar a entidade por seus atributos e diferenciais
competitivos.

*Processo de materialidade 2015/2016 conduzido pela Report Sustentabilidade
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Comunicação
com os principais públicos
Como parte do processo de definição da matriz de
materialidade, foram feitas consultas aos gestores
das CMB para identificar os principais grupos de
Stakeholders (partes interessadas) no negócio da
entidade. (102-42)
Para incentivar a participação das partes interessadas no desenvolvimento de suas atividades a CMB mantém comunicação permanente.
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RESPONSABILIDADE COM AS PARTES INTERESSADAS (102-40, 102-43)
Partes
interessadas

Detalhamento

Tipo de comunicação

Público
Interno

Divide-se nos grupos: empregados, gerentes, alta gestão (diretorias, presidência e conselhos) e sindicato

Constante, por meio de iniciativas de gestão de pessoas
(treinamentos, capacitações, pesquisa de clima, comunicados internos etc.), circulares e ofícios.

Órgão
Supervisor

Ministério da Fazenda

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.

Órgãos
Reguladores

Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão, especialmente Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, Instituto Estadual do Ambiente – INEA.

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.

Órgãos
Fiscalizadores

Tribunal de Contas da União, Ministério da Transparência,
Fiscalização e Controladoria-Geral da União – CGU, Órgãos
Federais, estaduais e municipais de controle ambiental como:
Instituto Estadual do Ambiente – INEA, Secretaria Municipal
de Conservação e Meio Ambiente – SECONSERMA, Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, Fundação Parques e Jardins/ RJ

Constante por meio de relatórios obrigatórios, ofícios e/ou
reuniões, fiscalização e vistorias.

Clientes

Além dos clientes principais – entidades do Governo Federal,
como o Banco Central do Brasil, a Receita Federal do Brasil,
a Polícia Federal e os Correios –, várias outras instituições e
empresas públicas e privadas

Constante, por meio dos departamentos que fazem a gestão comercial e do relacionamento com clientes.

Fornecedores

Empresas que fornecem matérias-primas, insumos e prestam
serviços para a CMB

Constante, por meio de contatos com as áreas que fazem a
gestão das licitações, das contratações e da avaliação do
desempenho dos fornecedores.

A população em geral e as organizações da sociedade civil

Iniciativas pontuais 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).

Sociedade
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MISSÃO, VISÃO E
VALORES DA CMB (102-16)

Gestão e Governança
Corporativa
Acompanhamento da Estratégia
A CMB realiza o acompanhamento de sua
Estratégia por meio das Reuniões de Análise da
Estratégia e de acordo com a Metodologia Balanced Scorecard (BSC).
Dentre os objetivos da Empresa estão a promoção da sustentabilidade financeira, a ampliação
da participação no mercado, o aumento da
satisfação dos clientes, a diversificação da
carteira de produtos e serviços, a ampliação
do portfólio de fornecedores estratégicos, o
alinhamento da CMB às melhores práticas de
governança, o investimento em pesquisa e
desenvolvimento, o desenvolvimento tecnológico da empresa e o aprimoramento da gestão
de custos e dos processos de negócios. Dessa
forma, a CMB vai ser capaz de diminuir sua dependência de poucos fornecedores, de melhorar
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Missão

Prover soluções de segurança nos
segmentos de meio circulante, passaporte, selos postais, controle fiscal
e outros que sejam compatíveis com
suas atividades.

a distribuição de recursos e esforços internos e
de diminuir o tempo dos processos de negócios.
A estratégia também passa pelo aprimoramento
do clima organizacional, pela promoção da
cultura da inovação, pelo desenvolvimento de
competências orientadas ao negócio e a busca
de excelência em sistemas de informação e
comunicação.

Visão

Ser competitiva e reconhecida por
agregar segurança com tecnologia de ponta em seus produtos e
serviços.

Valores

Ética
Transparência
Atitude para Resultados
Qualidade

As principais instâncias de governança da CMB
são o Conselho de Administração, a Diretoria
Executiva e o Conselho Fiscal, a gestão é realizada de forma colegiada e sempre alinhada entre
Órgãos. (102-18)
Os papeis de cada um tanto individualmente
quanto coletivamente, estão previstos na lei
5.895/73.O comprometimento da CMB com a
transparência e a prestação de contas com público com o qual se relaciona é legitimado pelas
melhores práticas de governança corporativa.

No 1º ciclo de avaliação do Indicador
de Governança IG-SEST, concluído em
31/10/2017, 48 empresas estatais forneceram diversas informações e evidências para
avaliação do nível de governança, de acordo
com os critérios estabelecidos pela SEST,

(102-15)

Inovação
Sustentabilidade
Comprometimento
Integração das Equipes

Certificação do Indicador de Governança
IG-SEST do Ministério do Planejamento

O IG-SEST é um instrumento de acompanhamento contínuo desenvolvido pela SEST
com objetivo de avaliar o cumprimento dos
requisitos exigidos pela Lei nº 13.303/2016
e diretrizes estabelecidas nas Resoluções
da Comissão Interministerial de Governança
Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR, que
buscam implementar as melhores práticas
de mercado e maior nível de excelência em
governança corporativa.

Governança
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que resultaram num ranking de estatais,
divulgado pelo Ministério do Planejamento.
Numa classificação que vai dos Níveis 1 a 4
(em que o nível 1 representa o maior grau de
excelência, e o nível 4 o mais baixo), a Casa
da Moeda recebeu certificação Nível 2. O
Nível 2 foi atingido apenas por 4 empresas.
As informações sobre a certificação e a classificação das empresas estão disponíveis no
site do Ministério do Planejamento: http://
www.planejamento.gov.br/igsest1.
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Assembleia Geral

Conselho Fiscal (CONFIS)

A Assembleia Geral é o órgão máximo da empresa, com poderes para deliberar sobre todos os negócios
relativos ao seu objeto.

Membros são designados pelo ministro da Fazenda, sendo dois representantes do Ministério da Fazenda e
um representante da Secretaria do Tesouro Nacional, totalizando 3 membros efetivos. Há número correspondente de suplentes.

Conselho de Administração (CONSAD)
Conforme o estatuto da CMB, Lei nº 5.895/1973, o Conselho de Administração é órgão de deliberação
estratégica e colegiada da empresa.
O estatuto foi alterado em 17 de outubro de 2017 com intuito adequá-lo à lei nº 13.303/2016. A composição do Conselho passou a ser de sete membros: quatro indicados pelo Ministro da Fazenda, dos
quais dos dois membros independentes; um indicado pelo Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão; um representante dos empregados, o Presidente da Casa da Moeda do Brasil, sendo o Presidente
do Conselho e o seu substituto escolhidos dentre os colegiados indicados pelo Ministro da Fazenda.
Ainda que tenha ocorrido a alteração no estatuto, a CMB, assim como as demais empresas estatais, tinha
até 30 de junho 2018 para atender integralmente aos requisitos da Lei nº 13.303/2016, por esse motivo
a composição do Conselho permaneceu a mesma do estatuto anterior até 2018 a saber: um presidente
indicado pelo ministro da Fazenda; o presidente da Casa da Moeda do Brasil; e outros três membros indicados respectivamente pelo ministro do Planejamento, pelo presidente do Banco Central do Brasil e pelos
empregados da CMB.

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Membros

Representa

Marise Fernandes de Araújo

Ministério da Fazenda

Alexandre Borges Cabral

Presidência da CMB

Vânia Lúcia Ribeiro Vieira

Ministério do Planejamento

Paulo Saltoris de Matos

Empregados da CMB

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL
EM 31 DEZEMBRO DE 2017
Membros

Representa

Mauro Iunes Okamoto

Secretaria do Tesouro Nacional

Edson Leonardo Daléscio Sá Teles

Ministério da Fazenda

Paulo José dos Reis Souza

Ministério da Fazenda

Diretoria Executiva
Composta pelo Presidente da Empresa e quatro Diretores Executivos, totalizando cinco membros, e em 31
de dezembro de 2017 aqueles que estavam investidos no cargo foram nomeados pelo Presidente da República e pelo Ministro da Fazenda por decreto.
Com a alteração do estatuto, os membros da Diretoria executiva passarão a ser eleitos pelo Conselho de
Administração, sendo condição de investidura a assunção de compromisso com metas e resultados específicos a serem aprovados.

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Alexandre Borges Cabral
Cesar Augusto Barbiero
Jehovah de Araújo Silva Junior
Abelardo Duarte de Melo Sobrinho
Vagner de Souza Luciano
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Organograma

Integridade e Ética (102-16)
AUDITORIA
INTERNA

CONSELHO FISCAL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA
EXECUTIVA

OUVIDORIA

DIRETORIA EXECUTIVA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PRESIDÊNCIA

DEPARTAMENTO JURÍDICO

CORREGEDORIA

Em 2017 a CMB aprovou novo processo disciplinar que trata de Processo de Apuração Direta.
A medida é uma forma simplificada de apuração
de supostas irregularidades de natureza leve,
conforme previsto no Regulamento de Pessoal,
e de baixa complexidade, fazendo com que não
seja necessária a instituição de uma comissão.
Como o assunto é tratado diretamente pela área
do empregado envolvido, ganha-se em celeridade
na solução das questões e confere-se maiores
poderes de gestão às chefias.

DEPARTAMENTO DE GOVERNANÇA
CORPORATIVA

DIRETORIA DE INOVAÇÃO E MERCADO

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

DIRETORIA DE GESTÃO

A comissão de Ética da
CMB, entre outras atribuições, supervisiona a
aplicação do Código de
Ética da CMB e do Código de Conduta da Alta
Administração Federal.

Em 2017 a CMB aprovou
novo processo disciplinar
que trata de Processo de
Apuração Direta.

Código de ética
O Código de Ética, Conduta e Integridade da Casa
da Moeda do Brasil sistematiza os valores que
devem nortear a condução dos negócios e orienta
as ações e conduta para o relacionamento interno
e externo, estando disponível para acesso em
meio eletrônico tanto na intranet quanto no site da
empresa, estando acessível para o público externo
http://www.casadamoeda.gov.br/portal/a-empresa/etica/codigo-de-etica-conduta-e-integridade.
html. (102-16)
A comissão de Ética da CMB, entre outras atribuições, supervisiona a aplicação do Código de Ética
da CMB e do Código de Conduta da Alta Administração Federal e orienta os empregados a respeito
de suas aplicações.
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Canais de denúncia e
solução de demandas
A Ouvidoria da CMB foi criada em julho de 2012,
apenas dois meses após a implantação da Lei de
Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), e está
prevista no Estatuto Social da CMB para receber
e examinar sugestões e reclamações visando
melhorar o atendimento da empresa em relação a
demandas de empregados, fornecedores, clientes,
usuários e sociedade em geral. Cabe à Ouvidoria,
também, receber e examinar denúncias internas
e externas, inclusive sigilosas, relativas às atividades da empresa, e outras atividades correlatas
definidas pelo Conselho de Administração.
A Ouvidoria é o canal receptor da Rede de Integridade da CMB sendo responsável por promover
procedimentos internos para prevenir, detectar e
remediar práticas de corrupção, fraudes, irregularidades, desvios éticos e de conduta.
As demandas são recebidas, no âmbito da Casa da
Moeda, por meios dos canais: ouvidoria@cmb.gov.
br, telefone (21) 2184-2925, fanpage no Facebook,
urnas, atendimento presencial e sistema e-Ouv.
A Ouvidoria da CMB utiliza o sistema e-Ouv desde
2015. Este sistema permite que tanto a Ouvidoria
da CMB quanto a Ouvidoria-Geral da União monitorem os prazos de respostas.
Objetivando contribuir para a governança corporativa e dar transparência ao trabalho realizado, trimestralmente, é publicado internamente relatório
sobre as manifestações recebidas pela Ouvidoria.
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A Ouvidoria
monitora a
transparência
ativa da CMB

Direciona as
manifestações para as
áreas responsáveis.

e-SIC

Utiliza técnicas de
mediação para resolução
de conflitos.

Realiza gestão do
Serviço de Informação
ao Cidadão.

Responde às
manifestações das
redes sociais da CMB.

Realiza esclarecimentos
de dúvidas sobre
decisões
administrativas.

OUVIDORIA

Interage com público
interno e externo por
meio de comunicação
interna e relatórios.
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A Ouvidoria é a instância de controle e
participação social com a finalidade
de aprimoramento da gestão.

Instaura investigação
sistêmica quando um
tema for reiterado na
Ouvidoria, para auxiliar
na tomada de decisão
pelo gestor.

Monitora a
transparência ativa da
CMB.

Realiza gestão do canal
“Fale Conosco” para
atendimento das
manifestações do
público em geral.

Trabalha proativamente
para auxiliar na
resolução de demandas
em evidência.

Monitora o
atendimentos das
recomendações
apresentadas às áreas.

Recomenda mudanças
construtivas para
resolver questões
sistêmicas.
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programa de especialistas e consultores, redução das linhas de ônibus, carros e vans, redução
do consumo de energia elétrica e programa de
desligamento voluntário. As sugestões que não
foram implementadas em 2017 foram encaminhadas para áreas ou Diretorias para avaliarem
a conveniência e oportunidade da aplicação.

De 2015 a 2017 a ouvidoria da CMB realizou
campanha para coleta de sugestões que tinha
como principal objetivo a redução de custos na
empresa. Foram recebidas 480 sugestões de
empregados bastante diversificadas, como por
exemplo, a reestruturação da empresa, diminuição das funções de confiança, suspensão do

480

SUGESTÕES

recebidas pela OUVID
entre 2015 e 2017

Tratamento das demandas
32

19

22
14

19

17
12

15

14

13
9

Reclamação
1º trimestre de 2017

Sugestão

Solicitação
2º trimestre de 2017

7

6

Elogio
3º trimestre de 2017

6

6

5

Denúncia
4º trimestre de 2017

No ano de 2017 houve redução dos investimentos
em ações educacionais e por consequência, as
participações nos referidos temas foram reduzidas, contudo, vale ressaltar que a maior parte dos
empregados foram capacitados no tema ética e
combate à corrupção no ano de 2016. (205-2)

Riscos (102-15)
O desafio da CMB, visando mitigar os riscos
políticos, é de aprimorar constantemente os
mecanismos e ferramentas às melhores práticas
de Governança Corporativa para garantir a
transparência na gestão e na prestação de contas
aos órgãos de controle e à sociedade, a ética nas
relações com diversos públicos e a sustentabilidade dos negócios.

26

25

Combate à corrupção (103-2)

4
Mais uma etapa para esse desafio foi vencida com
a atualização do Estatuto Social da CMB, aprovada
na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17
de outubro de 2017, onde foram fincados os pilares
da nova Estrutura de Governança Corporativa da
CMB, que prevê a área de gerenciamento de riscos,
sendo esta vinculada diretamente ao Presidente da
Empresa e prevendo, ainda, a criação de Comitês
Estatutários de Auditoria e Elegibilidade.
É importante destacar que a área de gerenciamento de riscos vem desenvolvendo a metodologia de
gestão de riscos da CMB considerando, inclusive,
a mudança a das versões das ISO 14.001 e ISO
9001 que incluem a abordagem de riscos como
requisitos de normatização.
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A CMB em 2017
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A CMB em 2017
“O ano de 2017 marcou o início da concepção de um novo
ciclo na CMB, marcado pela superação dos desafios impostos por fatores externos à empresa, os quais exigiram a quebra de paradigmas, seja por meio da concepção de um novo
modelo de negócio, prezando pela excelência na prestação
de serviços e na fabricação dos produtos, seja em razão da
eficiência em custos e resultados, contribuindo para o fortalecimento dos laços com seus clientes e sedimentando os
pilares necessários à sustentabilidade da CMB.”

Vagner de Souza Luciano
Diretor de Gestão

Análise do ano
Caracterizado como um ano pós recessão, 2017
foi marcado pelo início da recuperação do Brasil,
após 2 anos seguidos de retração, em que a
economia brasileira ainda registrou reflexos da
crise com aumento de tributos e situação crítica
nas contas públicas.
O ano foi desafiador para a Casa da Moeda do
Brasil. Após sucessivos superávits nos anos
anteriores os relatórios financeiros da CMB, de
fato, demonstram que a empresa tem apresentado
resultados menores desde 2016. Especificamente
no ano de 2016 a empresa sofreu o efeito da Desvinculação de Receita da União (DRU) - Emenda
Constitucional nº 93, de 2016 - que a impactou
em R$ 469.441.264,88 milhões. De igual modo,
a descontinuidade do Sistema de Controle de

Produção de Bebidas – SICOBE realizada de forma
heterodoxa pelo Ato Declaratório Executivo COFIS
nº 75, de 2016 que desobrigou os envasadores
de bebidas da utilização do SICOBE embora a
implantação do sistema tenha ocorrido através de
Lei, impactou no resultado da CMB.
Em 2017 em face das incertezas nos cenários dos
principais clientes governamentais relacionadas às
contingências orçamentárias e da queda de receita líquida, a CMB se posicionou para superar os desafios
e para produzir com mais eficiência e menor custo.
A Direção da empresa buscou solucionar as adversidades na busca da sustentabilidade da CMB e na
retomada da solidez de uma empresa com mais de
trezentos anos de existência, mas agora com uma
visão de futuro, de modernidade e de vanguarda.

Visando neutralizar os impactos e com foco na diversificação, a CMB colocou projetos em andamento, como a ampliação da venda de seus produtos e
o desenvolvimento de um novo sistema de controle
de produção de bebidas.
Dentre as ações de gestão que objetivavam o
reequilíbrio da CMB foram adotadas pela empresa
a reestruturação organizacional, a adequação de
pessoal, revisão de contratos e a prospecção de
novos negócios.

Principais acontecimentos de 2017
Em fevereiro desse ano foi publicada a Lei nº
13.416 que converteu a medida provisória nº 745
de 2016, autorizando o Banco Central contingencialmente a adquirir papel-moeda e moeda
metálica fabricados fora do País por fornecedor
estrangeiro, com o objetivo de abastecer o meio
circulante nacional, desde que a CMB comprovadamente não atenda à demanda do BACEN,
observado o disposto na Lei nº 8.666/1993.
A Lei nº 13.416 traz que em caso de inviabilidade
ou fundada incerteza quanto ao atendimento da
demanda ou cronograma de abastecimento do
meio circulante pela CMB, a cada exercício, caracteriza situação de emergência o que permitiria
ao Banco dispensar a licitação. Dentre os parâmetros determinados na lei, o atraso superior
à 15% do fornecimento pré-estabelecido pelo
Banco Central, poderia caracterizar inviabilidade
ou incerteza quanto ao fornecimento, o que não
se evidenciou no exercício em análise.
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Durante o período em que os pedidos de emissões
de cadernetas de passaportes ficaram suspensos,
foram represadas mais de 175 mil solicitações.
Para normalização do serviço a estratégia da
CMB foi a realização de horas extras por compensação e implantação da escala de trabalho,
portanto sem custo adicional, após autorização
legal pelos órgãos competentes e votação pelo
Sindicato, por meio de uma requisição ao Ministério do Trabalho para autorização de realização
de horas extras pelos colaboradores diretamente
envolvidos na produção de passaporte.

A CMB atingiu um pico
recorde de produção de
mais de

Passaportes
Em junho de 2017 a Polícia Federal interrompeu o
serviço de emissão de cadernetas de passaportes junto à Casa da Moeda do Brasil. Naquele
momento a Polícia Federal havia atingido o limite
do gasto autorizado na Lei Orçamentária da
União para as atividades de controle migratório
e emissão de documentos de viagem. O contrato
havia acabado, não havia verba disponível para
renovar e não existe previsão em lei para realocação de recursos.

15 mil
passaportes
por dia

Em julho, após liberação de crédito orçamentário, o serviço de emissão de cadernetas de
Passaportes brasileiros foi retomado. Naquele
momento, o desafio da CMB foi produzir toda a
demanda reprimida por força do limite orçamentário da PF, somada às solicitações diárias, no
menor tempo possível.

O regime de produção para regularizar a situação
foi de 24 horas por dia, nos sete dias da semana,
entre os dias 24 de julho até 11 de setembro.
Nesse período, em que o prazo de entrega foi normalizado, foram produzidos e entregues à PF mais
de 520 mil unidades, a produção teve um aumento
semanal de cerca de 25 mil cadernetas, e a CMB
atingiu um pico recorde de produção de mais de
15 mil passaportes por dia em sempre visando
seu compromisso de fabricação de cadernetas de
passaporte para o Governo Brasileiro.

Notícias sobre Privatização
No decorrer no ano de 2017 a CMB passou a
fazer parte da lista dos 75 Órgãos que teriam
analisadas a viabilidade de privatização conforme o Programa de Parcerias de Investimentos
(PPI) do Governo Federal.
O projeto de desestatização é composto por
seis etapas: estudos, consulta pública, ava-

liação do Tribunal de Contas da União - TCU,
publicação do edital, licitação e assinatura
do contrato. Segundo o site do Programa do
Governo, PPI, as medidas de desestatização
relativas à Casa da Moeda ainda não chegaram
à fase de estudos.
Ainda que ao longo do ano a CMB tenha sido
tema, por diversos motivos, nos principais meios
de comunicação nacionais, as eventuais atuações da CMB junto aos veículos de comunicação
ocorridas no exercício de 2017 se deram por
intermédio da assessoria de imprensa e publicações no sítio eletrônico próprio, instigados por
conjunturas e pautas específicas, no sentido de
atender e responder às demandas e tópicos formulados pelos diversos veículos de comunicação.
Em razão dessas eventuais atuações, foi gerada
mídia espontânea correlacionada à CMB, ou seja,
a empresa foi citada espontaneamente em matérias jornalísticas pelos veículos de comunicação
pela força dos assuntos de interesse público e
pela sua relação com os mesmos, sem que para
isso houvesse qualquer dispêndio financeiro. O
que determina o espaço jornalístico conquistado
nos veículos de comunicação pela CMB através
da mídia espontânea gerada é a relevância dos
assuntos pertinentes à empresa para a população em geral, diferente do espaço publicitário
que não é conquistado e sim adquirido. Ressalta-se que eventuais atuações da assessoria de
imprensa e o retorno de mídia espontânea foram
pautados pelas necessidades conjunturais e não
por ação programada.
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Estratégias e perspectivas (102-15)

Comprometida com a sua eficiência e sustentabilidade, desde 2016 a CMB adotou medidas
para redução de custos. Dentre essas medidas
ressaltam-se as ações implementadas com foco
na renegociação de contratos e medidas de
gestão visando à otimização do uso dos recursos
necessários à operação da empresa.
Para garantir a condução das negociações junto
aos contratados da CMB, de forma permanente
e com transparência, em busca da redução dos
preços e da eficiência na execução dos serviços,
parte das negociações foi conduzida por meio de
uma Comissão de Renegociação de Contratos.
As ações relacionadas às renegociações de contratos foram possíveis a partir de reuniões realizadas
com os principais fornecedores da CMB, com o
objetivo de obter a redução dos valores de insumos,
em especial os utilizados nas linhas de fabricação
de passaporte, cédulas e moedas. Como exemplos
ocorridos durante este período, destacam-se a
revisão dos contratos de aquisição de papel para
confecção de passaporte, com economia de mais
de R$ 12 milhões; a aquisição de papel moeda, com
economia de aproximadamente R$ 7,44 milhões; a
aquisição de tinta de segurança, com economia de
quase R$ 3 milhões de reais.
Também merecem destaque o redimensionamento dos serviços de atendimento médico
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ambulatorial, prestados nas dependências do
parque industrial de Santa Cruz, com a redução
de 31,8% da mão-de-obra do contrato, resultando numa economia anual de R$ 1,3 milhões
e a redução dos custos com transporte de
empregados, por meio da extinção de 21% das
linhas de ônibus com baixa taxa de ocupação de
um total de 65 linhas existentes, gerando uma
economia anual na ordem de R$ 4,26 milhões e
entre os anos de 2016 a 2017, sem prejuízo para
os empregados.
Além da renegociação de contratos, as medidas
de gestão que foram implementadas geraram economia de aproximadamente R$ 6 milhões. Dentre
as medidas adotadas, destacam-se: a utilização
de mão de obra interna e de contratos vigentes
para realização de obras e serviços de engenharia; venda de sucata de ferro, possibilitando a
desmobilização de galpões lonados que armazenavam esses itens; substituição de equipamentos
antigos da rede elétrica por equipamentos mais
modernos e eficientes; redução do valor gasto com
vale transporte para jovens aprendizes, que foram
incluídos no sistema de transporte.
O total de economias obtidas com renegociação
de contratos até o encerramento do exercício de
2017 totalizaram cerca de R$ 33,5 milhões, que
somadas às economias das medidas de gestão
totalizam de R$ 43,4 milhões.
Dentro da perspectiva do Departamento de
Pessoas, as ações tomadas para a redução do
custo, giraram em torno da redução do quadro de
empregados, mais precisamente com o advento
do Programa de Desligamento Voluntário – PDV,

que obteve cerca de 80% de sucesso dentro do
público elegível.
Outra ação importante da CMB foi a reestruturação organizacional ocorrida em julho. Foram
criados critérios objetivos para o acionamento de
níveis hierárquicos, o que fez com que diversos
níveis fossem extintos. Inicialmente a reestruturação trouxe uma redução de 100 funções de
confiança. A economia obtida com a extinção
destas funções girou em torno de 14,1 milhões
ao longo de 1 ano.

Os nossos negócios

Além do seu compromisso permanente com suas
atividades de caráter de exclusividade – meio
circulante nacional, selos fiscais e postais, das
cadernetas de passaportes do governo brasileiro – a Casa da Moeda busca constantemente a
diversificação da sua carteira de produtos e o
desenvolvimento de novos mercados.
Uma das principais apostas é o mercado de
selos rastreáveis, uma vez que produtos com
garantia de origem controlada são uma necessidade mundial.
Em 2017, após desenvolver solução para captura
de dados e transferência criptografada para personalização centralizada, a CMB firmou contrato

A SEGURANÇA
em seus produtos
e serviços é uma
das marcas da CMB.
com Conselho Regional de Biomedicina 3ª Região. Após verificar o sucesso do projeto piloto,
houve manifestação de interesse de ampliação
da solução para as demais regiões.
A segurança em seus produtos e serviços é uma
das marcas da CMB. Nesse contexto, vale destacar
que além de produzir e expedir cédulas e moedas
para o Banco Central, a CMB, também presta o
serviço de custódia dos produtos, que ficam armazenados até o momento que o Banco os solicita.
Para a Defensoria Pública da União e Defensoria Pública dos Estados, a CMB além da
comercialização do conjunto funcional: capa de
couro, identidade funcional e distintivo, também
disponibiliza kit de captura para coleta de dados
biométricos e biográficos dos servidores.
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Destaques de 2017
Clube da Medalha
O Clube da Medalha é mantido pela CMB, desde
1977, com o objetivo de difundir informações sobre a numismática no Brasil e congrega pessoas
interessadas em colecionar medalhas.
A tradição de cunhar medalhas é um meio
importante de eternizar acontecimentos e
personalidades, transmitindo para o futuro um
testemunho quase indestrutível. As medalhas
surgiram na Itália Renascentista nos séculos
XV e XVI, como uma manifestação dos pintores
retratistas, que desenvolveram a técnica da
transposição dos traços fisionômicos dos nobres
da época para discos metálicos de valor específico. No Brasil, a criação de medalhas teve
grande impulso com a chegada de D. João VI,
em 1808, pela renovação promovida pelos artistas da Missão Francesa. O Clube da Medalha é
responsável pela continuidade desta atividade,
que envolve técnicas industriais e artesanais.
A CMB assegura valiosas peças em ouro, prata e
bronze que constituem um rico patrimônio, não só
pela qualidade do metal, mas igualmente por seu
conteúdo artístico e cultural. A opção pelos metais
nobres deve-se à excelência do material e ao valor
intrínseco. É também uma tradição medalhística a
cunhagem em metais resistentes à ação do tempo.
Anualmente, uma comissão medalhística, definida
por regulamento, é responsável por selecionar
os temas que devem compor as peças a serem
lançadas no ano seguinte.
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Os lançamentos, peças de edição limitada, em
geral homenageiam elementos importantes da
nossa história, de nosso povo, da nossa cultura,
da fauna e da flora.
O calendário de lançamento de medalhas para o
ano de 2017 previu:

TEMAS:
SÃO JORGE
100 ANOS DE N.ª S.ª FÁTIMA
HOMENAGEM AO AMOR
200 ANOS DO HOSPITAL MILITAR DA ÁREA DE RECIFE
300 ANOS DE N.ª S.ª APARECIDA
100 ANOS DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA - CEFET
70 ANOS DA FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DA BAHIA
100 ANOS DE NASCIMENTO DE ABELARDO BARBOSA (CHACRINHA)
ROMERO BRITO

Além das medalhas do calendário do Clube da
Medalha, a CMB também produz esses artigos
feitos sob encomenda para alguns clientes. Em
2017 foram produzidas medalhas para: Câmara
de Araxá, Instituto Rio Branco, Ministério da
Cultura, Ministério Público Federal, Tribunal de
Contas do Município do Rio de Janeiro e Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio
de Janeiro – UFRJ.

Selos postais
A produção dos selos postais pela CMB ocorre
após o pedido e autorização expressa dos Correios
a quem pertencem à propriedade e os direitos de
reprodução de todos os modelos de selos.
Os temas que são abordados a cada ano são
definidos por um colegiado da Comissão Filatélica do Brasil e homologados pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
Definidos os temas, a Casa da Moeda passa a
ser a responsável pela entrega da encomenda.
O contrato com os correios para a elaboração de
selos comemorativos e selos regulares obedece
a um cronograma anual em que todo mês há
pedidos para a fabricação de selos.
Na elaboração das artes dos selos postais são
utilizadas técnicas diferenciadas que ajudam
imprimir selos com aromas, vernizes diferentes,
tecidos e até estampas holográficas permitindo
que os selos possuam aceitação nacional e
internacional.
Em 2017 foram produzidos cerca de 22 milhões
de selos comemorativos que tiveram os seguintes temas: Centenário do Samba, Aves Brasileiras, Bicentenário da Revolução Pernambucana,
Obras de William Shakespeare, Igreja de Estilo
Barroco, Monumentos Históricos Brasileiros,
Lugares Turísticos, Flores da Mata Atlântica,
Natal 2017, 300 Anos Encontro Imagem Nossa
Senhora Aparecida, 200 Anos de Araraquara,
Brasília Patrimônio Mundial, 8º Fórum Mundial
da Água, D. João VI, Defesa Animal.
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Participação em eventos

A Casa da Moeda em parceria com o Banco
Central do Brasil realizou, entre junho e julho de
2017, o Ciclo de Palestras sobre elementos de
segurança em cédulas. Nas palestras, empresas
especializadas em elementos de segurança
para cédulas puderam apresentar inovações
presentes em seus produtos com o objetivo de
renovar as competências dos técnicos da CMB
e do Banco Central.
Dentre os assuntos abordados, destacaram-se: o
investimento das empresas em nanotecnologia e
outras técnicas modernas no intuito de aumentar
a eficiência na segurança do papel moeda. Esses
fatores proporcionam maior durabilidade e maior
facilidade de identificação de cédulas válidas
pelo público geral.
As empresas convidadas contribuíram significativamente para realização do evento e representaram diversas nacionalidades. Entre elas
estão: Surys (França), Crane Currency (Estados
Unidos), Innovia Security (Austrália), Louisenthal e Kurz (Alemanha), Fedrigoni (Itália), De
La Rue (Reino Unido), Goznak (Rússia) e Hueck
Folien (Áustria).
A Casa da Moeda do Brasil participou da conferência internacional sobre meio circulante Pacific Rim Banknote Conference (PRBC), evento
bienal que reúne representantes de bancos
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centrais e casas da moeda de 15 países, além
de representantes oficiais dos governos.
Na conferência, foram exibidos dados estratégicos sobre a circulação de dinheiro no mundo,
como a média do valor de meio circulante, que
tem crescido nos países-membros da PRBC (Brasil,
Colômbia, Estados Unidos, México, Chile, Austrália, Filipinas, Canadá, Índia, Hong Kong, Tailândia,
Japão, Indonésia e Coréia): a média do valor em
circulação teve um aumento de 7% em dois anos,
alinhado à tendência global que, segundo dados
do FMI colhidos em 128 países, teve um aumento
de 11% em cinco anos. A quantidade de cédulas
e moedas produzidas tem aumentado ao longo do
tempo de forma geral, no mundo todo.
O XXI Congresso Brasileiro de Numismática
(SNB), que foi realizado em São Paulo, contou
com a participação da Casa da Moeda como
expositora, o evento atraiu os colecionadores
de cédulas, moedas e medalhas e também
visitantes de todas as idades interessados em
conhecer o universo numismático. Na ocasião
do evento, a Empresa ofereceu o Palacete
da CMB na Praça da República para sediar,
anualmente e a partir de 2018, o Congresso de
Numismática, edição Rio de Janeiro. A ideia é
que o Palacete passe a ser referência para os
numismatas, sendo palco para palestras, lançamento de medalhas do Clube e outros eventos.

Relacionamento com
públicos
Público interno
(102-8, 102-44, 401-1, 404-2, 205-2, 404-3, 403-2
102-41, 103-2)

A gestão do capital humano está alinhada
às orientações e às diretrizes estabelecidas
pelos órgãos supervisores e pelo Conselho de
Administração, cuja execução é acompanhada
pela Diretoria de Inovação e Mercado por meio
do Departamento de Pessoas que baseia suas
ações na Política de Gestão de Pessoas.
O público interno da CMB divide-se em três
grupos: empregados, gerentes e alta gestão
(diretorias, presidência e conselhos). Durante o
processo de consulta a esse público, sobre os
temas materiais da CMB, as principais preocupações levantadas foram: promover sustentabilidade
financeira; políticas e práticas anticorrupção;
gestão de relacionamento com clientes; desenvolvimento do capital humano; ecoeficiência
operacional; relacionamento com o governo e com
órgãos reguladores. (102-44)

Como parte de um conjunto de ações estratégicas da reestruturação ocorrida na empresa
em 2017, ocorreu o Programa de Desligamento
Voluntário – PDV, tendo como principal objetivo
assegurar a perpetuidade da organização e
equalizar o quadro de pessoal.
Em princípio, 574 empregados faziam parte
do público elegível, 333 empregados aderiram
sendo seus desligamentos gradativos, de julho
a dezembro de 2017. Por meio dessa medida, a
CMB conseguiu uma redução na folha de pagamento de cerca de R$ 83.712.833,00 (oitenta e
três milhões setecentos e doze mil oitocentos e
trinta e três reais). Com essa ação, que contou
com aprovação da Secretaria de Controle e
Governança das Empresas Estatais - SEST, ao
final do ano de 2017 o quadro de empregados
era formado por 2517 pessoas.

A CMB conseguiu uma
redução na folha de
pagamento de cerca
de R$ 83.712.833,00
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Foto: Ronaldo Câmara

Número de empregados
por nível funcional (102-8)

2015

2016

2017

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

Conselho

9

3

9

3

5

2

Diretoria

4

1

4

1

5

0

140

70

141

69

130

48

40

23

39

21

17

5

8

Gerência

1

Assessoramento

2

Coordenação/supervisão

99

24

99

24

84

18

Demais funções de confiança4

41

40

41

40

27

8

Administração

583

195

567

191

429

202

727

334

723

334

627

260

Apoio à produção

356

71

354

70

404

101

Aprendizes

30

66

42

68

29

64

Estagiários

27

78

33

61

12

40

2056

905

2052

882

1769

748

3

5

Produção

6
7

Total por gênero
Total

2961

2934

2517

1 Superintendente; superintendente adjunto; gerente executivo; gerente; chefe de Auditoria; chefe de Gabinete; ouvidor.
2 Assessor especial; assessor de Diretoria Executiva; assessor; assistente técnico de Diretoria Executiva; assistente técnico.
3 Coordenador; supervisor.
4 Consultor sênior; consultor; especialista; inspetor; perito de valores; pregoeiro; secretária de Diretoria Executiva; secretária.
5 Empregados sem função lotados em: Presi, Gabin, Dejur, Depac, Deemp, Audit, Disel, Dicem, Dipim, Diges, Detic, Decof, Degep, Decec, Delog, Desec, Degec. (Estrutura em 2015 E 2016); 5.1
-Presi, Gabin, Dejur, Degov, Audit, Detic, Decof, Degep, Delog, Deseg, Degec, Secex, Dides, Dirim, Diope e Diges (estrutura em 2017)
6 Empregados sem função lotados em: Deser, Deced, Demom, Depas, Depim. (Estrutura em 2015 e 2016); 6.1 - Deced, Demom, Deger e Deted. (Estrutura em 2017)
7 Empregados sem função lotados em: Detes, Decos, Detec, Demaq, Decem, Detip, Decop; (estrutura em 2015 e 2016); 7.1 - Depes, Decom, Deman, Detec, Demaq e Demat (estrutura em 2017)
8 Conselheiros titulares e suplentes
Fonte: ERP/Gestão de Pessoal
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2015

Tempo indeterminado
Estagiários e aprendizes
Total por gênero

Número de empregados (colaboradores)
por tipo de emprego (102-8)

2016

2017

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

1996

760

1976

752

1728

644

57

144

75

129

41

104

2053

904

2051

881

1769

748

2015

Jornada integral

24

2016

2017

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

HOMENS

MULHERES

2023

838

2009

813

1740

684

Meio-período*

30

66

42

68

29

64

Total por gênero

2053

904

2051

881

1769

748

* Jovem Aprendiz
Fonte: ERP/Gestão de Pessoal

110
mulheres

Pode-se perceber uma redução no número de empregados que se justifica pela não realização de concursos
públicos desde 2012 (04/03/2012) e pelo movimento de saída e demissões para ingresso em outras empresas e instituições públicas, aposentadorias e o próprio programa de demissão voluntária citado.

Número de desligamentos
por gênero* (401-1)

foram desligadas
em 2017

254
homens

foram desligados
em 2017

2015

2016

2017

Taxa de rotatividade por
gênero (%)* (401-1)

2015

2016

2017

Masculino

96

31

254

Masculino

4,492

1,508

12,378

Feminino

55

11

110

Feminino

5,972

1,215

12,472

2015

2016

2017

Taxa de rotatividade por faixa
etária (%)* (401-1)

2015

2016

2017

Abaixo de 30 anos

6

4

3

Abaixo de 30 anos

0,196

0,135

0,102

Entre 31 e 50 anos

25

17

19

Entre 31 e 50 anos

0,818

0,574

0,648

Acima de 50 anos

120

21

342

Acima de 50 anos

3,924

0,709

11,656

Número de desligamentos
por faixa etária* (401-1)
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Número de contratação por
gênero* (401-1)
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2015

2016

2017

Masculino

14

9

8

Feminino

1

3

1

2015

2016

2017

Abaixo de 30 anos

0

1

0

Entre 31 e 50 anos

6

5

2

Acima de 50 anos

9

6

7

Número de contratação por
faixa etária*(401-1)

Demissão Consensual
Em consonância com o disposto na nova Legislação Trabalhista, a Casa da Moeda aprovou normativo interno regulando a demissão consensual.

342
EMPREGADOS

Taxa de novas contratações
por gênero (%)* (401-1)

2015

2016

2017

Masculino

0,655

0,438

0,390

Feminino

0,109

0,331

0,113

Taxa de novas contratações
por faixa etária (%) (401-1)

2015

2016

2017

Abaixo de 30 anos

0,000

0,034

0,000

Entre 31 e 50 anos

0,196

0,169

0,068

Acima de 50 anos

0,294

0,203

0,239

*Para o cálculo das taxas de 2015, 2016 e 2017 houve uma mudança na metodologia. Foram considerados todos os Colaboradores (Empregados, Diretores, Livre Provimento, Requisitados) e usado como referência o quantitativo de cada gênero/idade/região do ano anterior.
Fonte: ERP/Gestão de Pessoal

acima de 50 anos
foram desligados em 2017

A demissão consensual foi contemplada nas
alterações da CLT como mais uma modalidade
de desligamento do empregado. Nesta situação,
o empregado interessado faz um requerimento
solicitando seu desligamento da empresa, em
conformidade com o art. 484-A da CLT e aguarda
aval do Presidente da CMB.
Nestas condições, o empregado recebe metade
das verbas devidas (multa do FGTS de 20% e 50%
do aviso prévio). O empregado pode sacar ainda
80% do saldo do seu Fundo de Garantia, não
fazendo jus, entretanto, ao seguro desemprego.

A DEMISSÃO CONSENSUAL
foi contemplada nas alterações da
CLT como mais uma modalidade
de desligamento do empregado
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E = Empregados
H = Horas
H/E = Horas por empregado

Média de horas de treinamento* (404-1)
*Não foram considerados estagiários. Os aprendizes não foram considerados nos anos de 2015.

Desenvolvimento
profissional

Categoria
Funcional / Gênero

Capacitação Profissional

E

H

H/E

E

H

H/E

E

H

H/E

Conselho

9

0

0

12

6

0,5

7

0

0

(404-1, 404-2, 205-2, 103-2)
Com relação às ações educacionais ocorreu uma
redução entre o ano de 2016 e 2017, devido
aos dois processos de reestruturação ocorridos
recentemente, um em 2015 e outro em 2017.

2015

2016

2017

Homens

6

0

0

9

6

0,7

5

0

0

Mulheres

3

0

0

3

0

0

2

0

0

Diretoria

5

1

0,2

5

0

0

5

0

0

Homens

4

1

-

4

0

0

5

0

0

Mulheres

1

0

-

1

0

0

0

0

0

Gerência

95

595

6,3

76

47

0,6

174

519,0

3,0

No entanto, foram realizadas ações educacionais com foco no desenvolvimento de competências profissionais para o aumento da produtividade e melhoria nos processos de trabalho
da CMB. As medidas estiveram alinhadas ao
planejamento estratégico e ao negócio empresarial e contou com a realização de: ciclo de
palestras para difundir novos conhecimentos sobre tintas de segurança; participação em evento
sobre soluções tecnológicas de rastreabilidade;
participação em cursos sobre procedimentos de
contratação; presença na conferência visual e
lógica de passaportes; promoção de oficina de
pregoeiros, realização de treinamentos internos
de Visual Basic for Applications (VBA), oficina
de gestores, Norma Regulamentadora nº 10
(NR 10), Capacitação de conselheiros, Gestão e
Fiscalização de contratos, Noções de Compliance para fiscalização de operações fabris,
“Inglês”, além da Sensibilização para Prevenção
de Acidentes. (404-2)

Homens

74

204

-

56

35

0,6

126

420,5

3,3

Mulheres

21

391

-

20

12

0,6

48

98,5

2,1

Chefia/coordenação

189

972

5,1

130

317

2,4

48

705,5

14,7

Homens

126

821

-

82

140

1,7

41

663,5

16,2

Foram retomadas as capacitações do Programa
CMB Digital com oferecimento interno de cursos
de informática e promovidas frentes educacio-

Mulheres

63

151

-

48

177

3,7

7

42

6,0

Técnica/supervisão

180

1.231

6,8

123

595

4,8

50

358

7,2

Homens

111

737

-

98

486

5,0

39

318

8,2

Mulheres

69

494

-

25

109

4,4

11

40

3,6

Administrativo

803

5.830

7,3

726

3321

4,6

534

729,5

1,4

Homens

596

4.976

-

499

2213

4,4

323

518,5

1,6

Mulheres

207

854

-

227

1108

4,9

211

211

1,0

Operacional

1.475

7.801

5,3

1574

14080,9

8,9

1515

12692,5

8,4

Homens

1.078

6.472

-

1163

9926,9

8,5

1253

10201,5

8,1

Mulheres

397

1.329

-

411

2284

5,6

262

2491

9,5

Aprendizes

-

-

-

110

110

1,0

93

0

0

Homens

-

-

-

42

42

1,0

31

0

0

Mulheres

-

-

-

68

68

1,0

64

0

0

TOTAL

2756

16.430

6,0

2646,0

17407,9

6,6

2333,0

13422,0

5,8

Homens

1995

13.211

6,6

1911

12807

6,7

1792,0

10720,0

6,0

Mulheres

761

3.219

4,2

735

3690

5,0

541,0

2702,0

5,0

Fonte: ERP/Gestão de Pessoal
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Participações (nº de participantes)

nais voltadas a Exigência Legal, ao Sistema
da Qualidade, Saúde, Segurança do Trabalho e
Meio Ambiente.
Além disso, a CMB investe em ações educacionais externas para desenvolvimento de
competências necessárias ao adequado desempenho de sua força de trabalho, efetuando o
pagamento integral das inscrições, alimentação,
transporte e hospedagem, se for o caso. (402-2)
Todos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria Executiva iniciaram o treinamento sobre a
lei nº 13.303/2016. (205-2)

14.279
11.073
5.659

2015

2016

Os gráficos a seguir apresentam o quantitativo
de participações e de investimentos em ações
educacionais no período de 2015 a 2017.

2017
Fonte: 402-2, ERP/treinamento

Investimento (R$)

5.659
EMPREGADOS

participaram de
treinamentos
em 2017

Avaliação de Desempenho

745.107,00

2015

900.991,22
721.696,48

2016

2017
Fonte: 402-2, ERP/treinamento

Desde 2012 é realizada anualmente a avaliação
de desempenho. Desde então, a avaliação de
desempenho foi realizada com o intuito de criar
conceitos para conceder promoções aos empregados por meritocracia. No entanto, no ano de
2017 a avaliação de desempenho dos empregados
não foi realizada devido à impugnação judicial do
Edital de Promoção impetrada pelo Sindicato da
categoria. O Edital de Promoção prevê anualmente, regras claras para a concessão das promoções
aos empregados e um dos critérios é a avaliação
de desempenho.
A avaliação dos estagiários é realizada pelo
supervisor de estágio através do site do Centro de
Integração Empresa-Escola, entidade contratada pela CMB para realizar a gestão de seus
estagiários.
Os jovens aprendizes contratados pela CMB em
parceria com o SENAI são avaliados com relação
aos módulos do curso de aprendizagem. A parte
teórica é avaliada através de provas e trabalhos
relacionados aos módulos do curso e a parte
prática, realizada na CMB, por meio de entrevista
com os jovens.
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Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho e de desenvolvimento de carreira (404-3)
Categoria Funcional/
Gênero

2015

2016

2017

% colaboradores que receberam análise
de desempenho

% colaboradores que receberam análise
de desempenho

% colaboradores que receberam análise
de desempenho

Conselho

0

0

0

Homens

0

0

0

Mulheres

0

0

0

Diretoria

100%

0

0

Homens

100%

0

0

Mulheres

100%

0

0

Gerência

87%

87%

0

Homens

85%

85%

0

Mulheres

95%

92%

0

Chefia/coordenação

99%

99%

0

Homens

99%

99%

0

Mulheres

98%

100%

0

Técnica/supervisão

96%

100%

0

Homens

98%

100%

0

Mulheres

91%

100%

0

Administrativo

88%

93%

0

Homens

88%

93%

0

Mulheres

88%

92%

0

Operacional

99%

99%

0

Homens

99%

99%

0

Mulheres

99%

99%

0

Aprendizes

100%

100%

100%

Homens

100%

100%

100%

Mulheres

100%

100%

100%

Estagiários

100%

100%

100%

Homens

100%

100%

100%

Mulheres

100%

100%

100%

Total

95%

96%

100%

Homens

95%

95%

100%

Mulheres

96%

97%

100%

Saúde e Segurança
Ocupacional
(103-2)

Todos os processos de produção das cédulas,
passaportes, moedas e medalhas são mapeados
a fim de avaliar, em cada etapa desses processos, os riscos sobre a saúde e segurança dos
trabalhadores. Isso é feito através da antecipação e reconhecimento dos perigos e riscos
ocupacionais. Tal reconhecimento é seguido de
uma classificação por severidade e frequência
que possibilita a identificação dos riscos mais
significativos para os trabalhadores. A iniciativa
viabiliza a atuação sistemática da organização
na promoção da saúde e segurança, desde sua
concepção, especialmente durante sua fabricação. Atualmente, apenas 1,08% dos riscos
identificados com base neste mapeamento são
considerados severos. Para todos eles há controles operacionais implementados e mantidos.
O risco ergonômico, por exemplo, é identificado
em quase todos os processos da CMB, uma vez
que abrange desde a movimentação de cargas,
à repetitividade de movimentos e a exigência de
posturas. Para mitigar esse risco, foi lançado o
Programa AutoPrevenção: Conhecer para Prevenir. A iniciativa da empresa, coordenada por uma
fisioterapeuta especializada em ergonomia do
trabalho, direciona os esforços para alcance dos
objetivos do programa em frentes como fomento
à prática de ginástica laboral diária, estudos de
ergonomia nos postos de trabalho e treinamentos de orientações posturais.
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Outro impacto na saúde e segurança que é controlado nos nossos processos está relacionado
ao ruído das operações fabris. A exposição dos
empregados é monitorada através do Programa
de Conservação Auditiva a fim de garantir que
os limites de tolerância estabelecidos pela
legislação brasileira não sejam ultrapassados.
Os trabalhadores também têm suas funções
auditivas reavaliadas anualmente e, em alguns
casos, de seis em seis meses, a fim a de
detectar precocemente alterações na saúde. São
orientados no uso dos equipamentos de proteção
auditiva e dispõem de canais de comunicação
com a organização para promover melhorias em
suas áreas de atuação.
Treinamentos focados no reconhecimento dos
riscos dos processos produtivos e, principalmente, na evolução das ações de controle sobre
esses riscos, tem impacto direto sobre a saúde e
segurança dos clientes. Neste sentido, o Programa
de Treinamentos Orientativos de Qualidade,
Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde
Ocupacional (QSMS) reúne as expectativas de
uniformização da disciplina operacional, através
da disseminação de fundamentos, conceitos e
práticas de segurança.
A CMB possui norma interna de Atendimento,
Investigação, Caracterização, Controle e Registro
de Acidentes de Trabalho para conduzir os casos
envolvendo empregados da CMB e terceirizados.
O atendimento é feito por meio do ambulatório
médico local para os primeiros socorros.
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Principais perigos e riscos significativos

Perigos

Riscos

Principais Controles Operacionais

Postura inadequada
Dores musculares / Fadiga / Lesão
por Esforço Repetitivo (LER) / Doenças Osteomusculares Relacionadas
ao Trabalho (DORT)

Programa Autoprevenção de ergonomia inclui
ginásticas laborais antes e durante o exercício
das atividades (preparatórias e compensatórias);
treinamentos orientativos personalizados para
atividades na indústria e no escritório; além de
estudos ergonômicos para mudanças e eventuais
automatização de processos.

Físico

Ruído da operação de máquinas
e equipamentos

Fadiga / Perda Auditiva

Monitoramento da exposição, uso de EPI como
protetores auditivos, e medidas de controle de ruído
na fonte, através de manutenções preventivas e
estudos de atenuação.

Químico

Produtos químicos como tintas e
solventes

Lesões causadas por inalação, contato cutâneo e ingestão acidental.

Monitoramento da exposição, uso de EPI como
máscaras faciais, luvas e óculos de segurança,
equipamentos de exaustão, procedimentos internos
de segurança.

Ergonomia

Monotonia / Repetitividade

Levantamento e transporte
manual de cargas
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Foto: Ronaldo Câmara

Taxas de saúde e segurança de trabalhadores (empregados próprios) (403-2)
Taxa de lesões

2015

2016

2017

13,58

21,47

21,09

10

15

12

Total de Acidentes Típicos CPT e SPT

33

57

39

Acidentes Típicos (%)

1,2%

1,97%

1,35%

Total de Acidentes (excluindo doenças)

129

137

125

Total de doenças ocupacionais

4

2

9

Total de óbitos

0

0

0

Total de dias perdidos*

773

465

331

Total de Acidentes Típicos CPT

1
2

*Trata-se de dias corridos. Acidente Típico: é aquele ocorrido durante a atividade fim do empregado.
1CPT: acidente com afastamento, indica o acidente no qual o empregado recebeu no mínimo um dia de abono médico
para sua recuperação.
2 SPT: acidente sem afastamento, indica o acidente no qual o empregado não precisou se afastar de suas atividades
em virtude do acidente sofrido. A taxa de lesões considera todos os casos de acidentes ocorridos, sejam estes com
ou sem afastamento do empregado. Os valores relatados não computaram acidentes de trajeto. A CMB controla seus
acidentes através de taxa de lesões, número absoluto e indicador (percentual de acidentes de trabalho típicos) conforme
estabelecido em seu sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional. Na estatística de acidentes da CMB não são
consideradas as taxas de doenças ocupacionais e de absenteísmo. Cumpre informar também que quantitativo por gênero
não é levado em consideração, tendo em vista que o controle de acidentes da CMB foca em outras observações, como o
agente causador de cada acidente. Fonte: Relatório estatístico de acidentes

A taxa de lesões, no âmbito da CMB denominada
taxa de frequência, tem como objetivo apresentar o número de acidentes ocorridos para cada
milhão de horas de exposição ao risco. A metodologia de cálculo é baseada nos requisitos da
ABNT NBR 14.280 e, por consequência, atende
ao estabelecido pela Norma Regulamentadora
N°4 da Portaria 3.214/78 do MTPS.
O indicador de acidentes de trabalho - que no
ano de 2017 teve como limitador 1,8% manteve
o índice de acidentes dentro do limitador esta-

tístico durante todo o período. A empresa vem
adotando medidas preventivas de caráter educacional, tais como a instituição de procedimentos
de trabalho e normatização para atividades de
risco considerável e a oferta de treinamento para
a realização das respectivas atividades.
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Ginástica Laboral
O programa regular de Ginástica Laboral inclui a
preparatória, que ocorre diariamente nas áreas de
trabalho, e a compensatória que ocorre durante
a jornada de trabalho com o objetivo de diminuir
as tensões musculares e de compensar posturas
inadequadas mantidas por tempos prologados durante a jornada de trabalho. Essa última acontece
apenas nas seções que foram recomendadas pela
Análise Ergonômica do Trabalho de 2013 e também realiza- se um breve diálogo com orientações
posturais para o dia a dia, para serem aplicadas
não só no local de trabalho, mas também fora do
ambiente de trabalho.
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Programa AutoPrevenção: “Conhecendo para Prevenir” contendo diversas orientações relacionadas
aos aspectos ergonômicos do ambiente de trabalho
e ações que contribuem para evitar desconforto e
dor no dia a dia.
O Programa Conhecendo para Prevenir, surgiu a
partir da análise das Planilhas de Perigos e Riscos
da CMB que indicaram setores com riscos ergonômicos. As planilhas consistem no mapeamento
que relaciona as atividades desempenhadas pelos
empregados com seus respectivos perigos e riscos,
identificando como ambos impactam na saúde dos
empregados.

Ergonomia

Além disso, foi realizado o treinamento “Orientações Posturais”, para empregados das áreas
administrativas. O objetivo da ação foi orientar os
empregados sobre as posturas corretas que devem
ser adotadas no ambiente de trabalho, aplicar
exercícios de alongamento, enfatizar a importância
da ginástica laboral e verificar a eficácia dos treinamentos ergonômicos realizados anteriormente nos
escritórios. O treinamento foi realizado em cada
área administrativa e foi possível verificar in loco as
posturas adotadas e tirar dúvidas sobre o tema.

Em 2017, com o objetivo de esclarecer e orientar
os funcionários quanto à postura adequada no
ambiente de trabalho e as práticas para prevenir
acidentes e doenças a CMB apresentou a palestra
“Autoprevenção: ergonomia no escritório” que foi
voltada para todos os que trabalham em ambientes
administrativos, abordando práticas de prevenção,
considerando os riscos ergonômicos existentes
nos ambientes de trabalho e fora dele. No referido
treinamento foram distribuídas Cartilhas sobre o

Nas áreas fabris, conforme a necessidade de cada
área, foram implementados Pausas e Rodízios,
proporcionando descanso da função musculoesquelética, ou ainda Ginástica Laboral Compensatória
(GLC), diminuindo as tensões musculares e compensando posturas inadequadas mantidas por tempos
prologados durante a jornada de trabalho. Para
maior conforto dos trabalhadores também foram
adquiridos alguns “facilitadores ergonômicos”
como bancos semi sentados e cinto lombar.

Neste ano a Maratona da ginástica laboral,
que acontece anualmente, ocorreu na inauguração do Circuito Caminhada. Na ocasião foram
distribuídas bolas de borracha para realização
de exercícios em mãos e punhos e um folder,
contendo explicações dos exercícios de fortalecimento de mãos e punhos.
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Qualidade De Vida
(102-41)

A CMB tem, em suas dependências, um ambulatório médico, administrado por uma empresa
terceirizada, que presta atendimento durante 24
horas, inclusive aos finais de semana e feriados em 2017 disponibilizava profissionais das
seguintes especialidades Clínica Geral, Médico do
Trabalho, Cardiologia, Endocrinologia, Psicologia,
Ortopedia, Odontologia, Psicologia, Fisioterapia,
Radiologia e Enfermagem para atendimento
a todos os empregados da CMB, podendo ser
estendido a visitantes, terceirizados, estagiários e
jovens aprendizes.
O ambulatório presta atendimento de emergência,
urgência e periódico e dispõe de ambulância UTI
móvel equipada em caso de emergência e equipe
de emergência composta de enfermeiro, médico e
motorista.

Ambulatório médico
funcionando

24
horas

Com foco na saúde e no bem-estar dos colaboradores, a CMB possui em sua estrutura organizacional uma área voltada para Assistência Social,
Gestão de Ambiência e Qualidade de Vida.

Alimentação Saudável
Uma alimentação saudável é aquela que,
preparada sob cuidados de higiene, oferece,
de forma variada e em quantidade adequada,
os nutrientes necessários a cada indivíduo.
Visando este objetivo, a CMB fornece refeições
aos seus empregados, com base no Programa
de Alimentação do Trabalhador – PAT, sob a
supervisão de nutricionistas.
Ainda há opção do serviço de dieta para os empregados que recebem encaminhamento médico
e orientação nutricional para o cardápio.

Nutrivida
O Nutrivida é um Programa de Alimentação, Nutrição e Saúde da Casa da Moeda do Brasil – CMB
em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN, apoiando os empregados quanto à atenção nutricional,
através de diferentes práticas voltadas para a
prevenção, promoção, recuperação da saúde e
controle de agravos nutricionais. Todo o processo
que envolve a alimentação saudável, desde o
cuidado com a aquisição de gêneros alimentícios

até o consumo, é muito importante para a formação de hábitos saudáveis, pois contribuirá com a
saúde e qualidade de vida das pessoas. A Cartilha
Nutricional é um dos instrumentos do Programa
Nutrivida, tendo como finalidade proporcionar aos
moedeiros informações sobre atenção nutricional,
auxiliando-os quanto à importância de seu papel
como agente de sua própria mudança nas escolhas e estilos de vida mais saudáveis, apoiando-os
na tomada de consciência. O programa contribui
com a saúde e bem-estar, redução do absenteísmo
e aumento da produtividade.
Em 2017 o Programa promoveu o evento chamado “Movimentos para Saúde” em que foram
apresentadas palestras com os temas: Atividade
Física - Disciplina e superação para o alcance de
maiores rendimentos e benefícios para a saúde
e Importância da alimentação e atividade física
para uma vida saudável. No final do evento ainda
foi realizada uma grande aula de ginástica laboral e foi inaugurado um Circuito para Caminhada
dentro das dependências CMB.
Durante o ano ainda o Programa Nutrivida ainda
promoveu o I Workshop para Diabéticos com o
objetivo de melhor acompanhar à atenção nutricional e a saúde integral do Diabético.

Nutrivida

Nutrigestantes
A CMB, através do Programa de Pró-Equidade de
Gênero e Raça, realiza anualmente o Programa
Saúde da Mulher na Gestação e Puerpério Nutrigestantes. Esse ano o curso teve como
destaque a “Mulher Moedeira”. Os encontros
puderam ser aproveitados por empregadas da
Casa e funcionárias de empresas terceirizadas,
gestantes e mulheres com filhos de até dois anos
de idade. Empregados com esposas ou filhas
nessas condições também puderam participar.
O objetivo do programa é levar orientações e esclarecimentos sobre nutrição e saúde gestacional
e puerperal, amamentação, cuidados com o recém
nato, orientações previdenciárias, alimentação
complementar do bebê e alimentação saudável
para crianças até os dois anos de idade. Ao total,
o curso contou com 34 inscritos. Uma avaliação
final mostrou que o encontro atendeu as expectativas de todos os participantes.
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A fim de complementar o Nutrigestantes, foi
implantado o “Programa Mãe Trabalhadora que
Amamenta – Sala de Apoio à Amamentação”. O
programa é uma política pública de promoção à
saúde. Tem como objetivo oferecer um espaço
de suporte às mães, empregadas da Casa e
de empresas terceirizadas, que não utilizam a
Creche CMB, e retornaram ao trabalho em fase
de amamentação a fim de que a fase não seja
interrompida. Essa medida atende a recomendação do Ministério da Saúde e a Organização
Mundial da Saúde.
Devido à política implantada, o Ministério da
Saúde concedeu à Casa da Moeda o selo com o
título de empresa amiga da amamentação.
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75
CRIANÇAS

foram atendidas
na creche em 2017

Creche
A Casa da Moeda conta com uma creche para os
filhos das empregadas. Em 2017 foram atendidas
75 crianças, que podiam usufruir do espaço até
o fim do ano em que completam 4 anos de idade.
A creche conta com uma nutricionista, uma
psicóloga e uma pedagoga, além de professoras
e recreadoras.
A Empresa também concede, por ocasião do
acordo coletivo, licença-maternidade estendida
de seis meses, auxílio creche aos dependentes
em idade até 7 anos incompletos, que não
se utilizem da creche interna e no caso dos
empregados com filhos portadores de patologias
ou síndromes que demandem necessidades
especiais de educação não há limite de idade.

Empregadas que voltam de licença-maternidade
(% de retorno)

Taxas de retorno ao trabalho e de retenção
após licença-maternidade
120%

2015

2016

2017

100%

Número de empregadas que
saíram/tiveram direito à licença

23

22

22

80%

Taxa de retorno ao trabalho de
empregadas após o término da
licença (% )

100%

Taxas de retenção de empregadas que retornaram ao trabalho
e permaneceram 12 meses após
o término da licença (%)

100%

100%

100%

100%

60%

100%

100%

52%

40%
20%
0%

100%

100%

2015
Percentual de retorno CMB

Fonte: ERP/Gestão de Pessoal

2016

2017
Média brasileira de mulheres que
retornam de licença-maternidade

Fonte: The labor market consequences of maternity leave policies: evidence from Brazil, FGV
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Sala de apoio a amamentação

Transporte Coletivo de Empregados

A sala de apoio a amamentação se configura em
espaço de ordenha e armazenamento de leite, em
especial para mães que trazem ou não possuem
possibilidade de trazer os filhos que amamentam
para a creche interna ou até mesmo terceirizadas que ainda amamentam e retornaram de
licença maternidade. No início de 2017 a sala se
encontrava dentro da creche interna que possui
regras claras de acesso, de forma a preservar as
crianças atendidas. Ainda em meados de 2017 a
sala de amamentação foi transferida para uma
sala externa, ao lado da creche.

Serviço disponibilizado pela CMB para o deslocamento dos empregados, sendo descontados
1% (um por cento) do Salário-Base, estagiários,
jovens aprendizes e terceiros autorizados pela
CMB até o seu local de trabalho e vice-versa, de
forma prática, rápida e segura, realizado através
de empresas terceirizadas, dentro dos itinerários
traçados pela área responsável pelo transporte
coletivo de empregados.

Campanhas de Vacinação

Benefícios a empregados
Por intermédio de Acordo coletivo, que cobre
100% dos empregados próprios, a CMB disponibiliza auxílio medicamento, Auxílio Órtese/ Prótese
Odontológica, Auxílio Órtese/ Prótese Oftalmológica e Vale Alimentação. (102-41)

Biblioteca
Em 2017, foi realizada as campanhas de vacinação contra a Febre Amarela e a de imunização
contra a influenza (gripe). Ambas foram promovidas em parceria com a rede pública, através da
Coordenadoria de Saúde da Área de Planejamento 5.3, responsável pela organização dos
serviços públicos de saúde municipais nas áreas
de Paciência, Sepetiba e Santa Cruz. Foram
vacinadas 970 pessoas contra a Febre Amarela e
840 contra gripe. As campanhas abrangeram os
empregados da CMB, estagiários, jovens aprendizes, terceirizados e expositores da associação.

A CMB possui biblioteca própria em suas dependências com salão para leitura, pesquisa e estudo
com acesso liberado a todos os empregados e terceirizados; efetua a circulação de periódicos entre
os técnicos da empresa; providencia reprodução
de trechos de livros e artigos de periódicos, realiza
pesquisas técnicas e de informações gerais.
Sendo uma biblioteca empresarial, seu acervo
está orientado a atender as necessidades
informacionais da empresa e está relacionado
às diversas áreas do conhecimento humano. É
composto por livros, periódicos, normas técnicas,
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material multimídia, totalizando, aproximadamente, 27.000 registros.
Por meio da biblioteca todos os empregados da
empresa podem ter acesso às Normas da ABNT,
sem limites de visualização e consulta, somente
no ambiente de rede da Casa da Moeda. A Casa
da Moeda utiliza o sistema ABNTColeção que
permite acesso as Normas Técnicas totalmente
via web, possibilitando o monitoramento e atualização automática das mesmas.

970
PESSOAS

foram vacinadas contra

FEBRE AMARELA
em 2017

SISTEMA
ABNTCOLEÇÃO
permite acesso
as Normas Técnicas
totalmente via web
Academia
Nas dependências da CMB há espaço construído
para os empregados realizarem atividades físicas
desde que respeitados os horários estipulados
pela empresa, sendo necessária a apresentação
de atestado médico ao profissional de educação física e ciência da área responsável pela
academia.
No ano de 2017, em média 450 empregados
utilizam a academia por cada mês.

450
EMPREGADOS

utilizam a academia
por mês
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Exposição sobre Consciência Negra

eSocial

Em celebração ao Dia Nacional da Consciência Negra em 20 de novembro, foi realizada a
exposição “Onde você guarda o seu racismo?”,
organizada pelo Comitê Pró-equidade de Gênero
e Raça da CMB.

O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial),
instituído pelo Decreto nº 8373/2014 começou a
ser implementado na CMB em 2017.
O eSocial é um projeto do Governo Federal em
uma ação conjunta de órgãos e entidades como
a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
Caixa Econômica Federal, Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e Ministério do Trabalho e
Emprego (MTe).

A exposição mostrou, por meio de fotos, o
passado, o presente e o futuro, demonstrando a
resistência e a visibilidade negra, que persiste
na história da CMB. O Comitê também realizou
uma intervenção sócio educativa com os jovens
aprendizes, de onde foram tiradas as respostas
do questionamento “De onde vem o seu racismo”,
tema da campanha.

Por meio do sistema, as empresas comunicarão ao
Governo, de forma unificada, informações relativas
aos trabalhadores, como: vínculos, contribuições
previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e informações sobre o FGTS.

Governo
(103-2)

O relacionamento da CMB com o Governo Federal é constante tendo em vista suas atividades
de caráter de exclusividade – meio circulante
nacional, selos fiscais e postais, das cadernetas
de passaportes brasileiros. A Casa da Moeda do
Brasil é uma empresa pública federal vinculada ao (e supervisionada pelo) Ministério da
Fazenda e tem como prioridade o atendimento
às necessidades da União, sem deixar de lado a
atenção a sua própria sustentabilidade financeira
e operacional.

No relacionamento com Órgãos Supervisores,
Reguladores e Fiscalizadores a Casa da Moeda
tem procurado atuar de forma proativa, com
o estreitamento das relações e a busca por
agilidade e antecipação ao atendimento de
demandas.
É importante destacar que em 2017 o Conselho de Administração da CMB contava com
representantes dos ministérios da Fazenda e do
Planejamento, além do Banco Central do Brasil e
que a empresa está sujeita a regulações e à fiscalização do Tribunal de Contas da União (TCU),
do Ministério da Transparência, Fiscalização e

Controladoria-Geral da União e da Secretaria
de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais (SEST, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão).
As principais preocupações levantadas sobre
os temas materiais da CMB, durante o processo
de consulta a esse público, foram: Promover
sustentabilidade financeira; políticas e práticas
anticorrupção; prestação de contas e transparência; fortalecimento e visibilidade da marca
da CMB. (102-44)

A prestação das informações passa a ser de forma
eletrônica, substituindo o preenchimento e entrega
de formulários e declarações.
A obrigatoriedade de utilização do eSocial para
os empregadores e contribuintes com faturamento apurado, no ano de 2016, superior a R$ 78
milhões, grupo no qual a CMB está inserida, é a
partir de janeiro de 2018.
A empresa está em processo de adequação de seu
banco de dados com o objetivo de padronizar as
informações atualmente utilizadas com a formatação
de dados solicitada pelo eSocial.
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Fornecedores (102-9)

Ao fim de 2017, a CMB mantinha relações
comerciais com 170 empresas, entre fabricantes,
distribuidores e prestadores de serviços. Os
principais fornecedores estão localizados no Brasil, mas a empresa também mantém contratos
internacionais, principalmente com empresas da
Alemanha, Estados Unidos e Suíça.
Vale destacar que um dos objetivos estratégico da
empresa é a ampliação do portfólio de fornecedores estratégicos que visa a prospecção de
novos fornecedores com competência técnica que
supram a organização com recursos no nível de
qualidade adequada.
Para os fornecedores as principais preocupações
levantadas durante o processo de consulta sobre
os temas materiais da CMB são: Gestão de
relacionamento com clientes; desenvolvimento
tecnológico; fortalecimento e visibilidade da
marca da CMB. (102-44)
Fornecedores são contratados segundo os
comandos previstos na legislação, especialmente
na Lei nº 13.303/2016, aos princípios que regem
a atuação da Administração Pública, às normas
de direito privado, outros normativos internos e
precisam obedecer a uma série de requisitos, principalmente técnicos, de segurança, de qualidade e
de sustentabilidade.
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Regulamento de Licitações e
Contratos
Dando continuidade às ações de modernização
dos processos da empresa, entrou em vigor em
2017 o Regulamento de Licitações e Contratos da
CMB. O normativo regulamenta as inovações da
Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) ao processo de
aquisições da CMB.
O Planejamento Anual de Aquisições; a
Pré-Qualificação Permanente; o Comitê de
Gestão de Penalidades; o estabelecimento de
minuta-padrão pelo Departamento Jurídico;
os Gestores e Fiscais de Contratos; a Matriz
de Risco, são algumas inovações trazidas pelo
Regulamento.
O Regulamento é parte integrante da matriz
de responsabilidade do processo de compras
elaborado e monitorado pelo Departamento de
Controle e Conformidade da empresa. Esta matriz
de responsabilidade organiza e distribui responsabilidades entre diversas áreas para aprimorar o
processo de compras.
Uma outra ação da matriz de responsabilidade
do processo de compras é a ação educacional
sobre este novo Regulamento. O objetivo do
treinamento é instrumentalizar os funcionários
da CMB que atuam na gestão e fiscalização de
contratos administrativos com conhecimentos
sobre leis, regulamentos, técnicas, procedimentos, medidas e controles que os permitam atuar
em conformidade com as melhores práticas da
administração pública.

Sociedade
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Programa Jovem Aprendiz (203-2)

(203-2, 413-1, 102-15, 103-2)

O meio circulante e os passaportes produzidos
pela Casa da Moeda são usados pela população. Além disso, a Casa da Moeda investe em
projetos de responsabilidade socioambiental e
na divulgação de sua imagem, de sua marca e
de seus atos de gestão por meio de iniciativas
e programas e ainda com a divulgação deste
relatório de sustentabilidade.
A Gestão de relacionamento com clientes e a qualidade dos materiais produzidos são as principais
preocupações da sociedade, segundo levantamento realizado durante o processo de consulta sobre
os temas materiais da CMB. (102-44)
Embora a Casa da Moeda não possua um
processo formalmente implementado para a
avaliação dos impactos sociais de suas operações, mantém iniciativas de relacionamento
institucional direto com a sociedade brasileira.
As iniciativas e os programas da empresa para
potencializar o relacionamento com seus públicos são listados a seguir.

O Programa Jovem Aprendiz da Casa da Moeda
do Brasil além de gerar renda para público jovem
das comunidades do entorno da CMB (Bairro de
Santa Cruz e Municípios de Itaguaí e Seropédica),
também promove o desenvolvimento pessoal
e capacita-os para o mercado de trabalho em
atendimento à Lei de aprendizagem.
A proposta é que, por meio de convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem - SENAI, o jovem
aprendiz tenha formação técnico-profissional no
curso de Assistente Administrativo. O Jovem Aprendiz deve estar matriculado em instituição de ensino
e frequentando a escola, caso não tenha concluído
o ensino médio e ter idade entre 14 e 24 anos. O
Programa tem duração de 12 a 14 meses e assegura
aos jovens os direitos trabalhistas. A quantidade de
jovens varia, conforme legislação vigente. A CMB
cumpre o quantitativo mínimo exigido por lei.
O custo da folha de pagamento dos jovens aprendizes no ano de 2017, foi de R$ 1.166.606,99 e os
custos com vale transporte foi de R$8.083,55. No
ano de 2017, a empresa atendeu a 93 (noventa e
três) jovens.

93 JOVENS

foram atendidos pelo
Programa Jovem
Aprendiz 2017
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Geração de renda para comunidades
locais
Além do Programa Jovem Aprendiz a Casa da Moeda do Brasil também beneficia as comunidades
de Santa Cruz, Seropédica, Itaguaí, Campo Grande
e adjacências, por meio do contrato de terceirização de mão de obra para serviços de limpeza,
manutenção, alimentação, transporte e creche,
empregando aproximadamente 500 pessoas das
áreas citadas beneficiando as famílias e elevando
a renda da região.

Conheça a CMB (413-1)
O Programa Conheça a CMB foi iniciado apenas
com a modalidade Empresa Escola e ganhou
visibilidade dentro e fora da empresa, fato que
possibilitou sua ampliação, sempre buscando
contemplar uma fração maior da população.
Em 2012, a Casa da Moeda do Brasil abriu suas
portas de forma contundente com a instauração
da modalidade Empresa Cidadão, modalidade de
visitas guiadas aberta a qualquer cidadão, brasileiro e estrangeiro. Por meio do Programa Conheça
a CMB, de 2012 a 2017, a empresa ofereceu cerca
de 558 visitas guiadas e recebeu, aproximadamente, 14 mil visitantes. As modalidades Empresa
Escola e Empresa Cidadão, voltadas para o público
externo, são as visitas guiadas mais procuradas
do Programa. A grande procura evidencia a
tendência no aumento da demanda da população
em obter conhecimento sobre a empresa, seus
produtos e processos. A facilidade em realizar
a visita guiada, gerada pelo sistema de agendamento de visitas disponível no site da CMB e,
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principalmente, as recomendações de cidadãos e
instituições de ensino que que realizaram a visita
anteriormente, são importantes fomentos a participação da comunidade. As avaliações realizadas
por todos os visitantes desde 2014, apontam que
99,3% demonstram satisfação com parâmetros
importantes relacionados a visita guiada, como:
inscrição, cadastramento de segurança, transporte, recepção, alimentação e roteiro.

Para os clientes da CMB, as principais preocupações que puderam ser observadas durante o
processo de consulta sobre os temas materiais
da CMB são: Gestão de relacionamento com
clientes; ecoeficiência operacional; desenvolvimento tecnológico; qualidade dos materiais
produzidos; prestação de contas e transparência. (102-44)

Satisfação (102-44)

14.000
VISITANTES

foram recebidos no
Programa Conheça a CMB
entre 2012 e 2017

Clientes

(418-1, 102-44, 103-2)

Por meio de pesquisa, a CMB apura a satisfação
dos clientes com relação aos serviços prestados.
Em 2017, por meio dos resultados da pesquisa
realizada com clientes que responderam à
pesquisa: Ministério das Relações Exteriores
(MRE), Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Fundação Getúlio Vargas (FGV)
e Universidade de São Paulo (USP), pode-se
perceber que, de maneira geral, os clientes estão
satisfeitos com a empresa, estando satisfeitos
com os produtos e serviços oferecidos pela Casa
da Moeda do Brasil.

Os resultados do indicador de satisfação de
clientes têm apresentado crescimento nos últimos anos. Em 2017, houve evolução no índice
de satisfação comparando-se ao ano anterior,
o índice obtido foi de 77,50, estando, acima
da meta estabelecida de 76,60. O resultado
reflete o empenho da alta direção na promoção
de diversas ações que visaram a melhoria dos
processos internos da organização e melhoria
no atendimento. A meta para 2018 é aumentar
ainda mais o Índice de Satisfação de Clientes.
(102-44)

Em 2017
o indicador de satisfação
de clientes foi

77,50

Contudo, os pontos de melhorias indicados pelos
clientes são analisados internamente e um plano
de ação é instaurado para sua implementação.

Satisfação dos Clientes (102-44)
O relacionamento com os clientes é pautado
pela modernização tecnológica e de segurança,
pela transparência na divulgação e reporte de
informações e pela busca constante da elevação
dos níveis de satisfação.

Índice de Satisfação
dos Clientes

Meta

2015

2016

2017

76,60

71,58

73,21

77,50
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Saúde e Segurança
(418-1, 416-1)
A CMB avalia sistematicamente suas matérias
primas e processos de forma a garantir que seus
produtos não ofereçam riscos à saúde e segurança
da sociedade. Os papeis utilizados para a produção
de cédulas não contém em sua composição produtos
com formaldeído, assim como os papeis destinados
à produção do passaporte incluindo suas páginas
internas e contracapa. As tintas dos impressos
de segurança são adquiridas de fornecedores que
asseguram a ausência de metais pesados em suas
formulações. (416-1)
Por meio da Política da Segurança da Informação e
Comunicação, a CMB estabelece princípios e diretrizes para garantir a disponibilidade, integridade,
confidencialidade e autenticidade das informações
produzidas ou custodiadas pela empresa.
Cabe ao Comitê de Segurança da Informação e
Comunicação zelar pelo cumprimento da política
além das normas e legislação em vigor.
As informações são geradas e mantidas por sistemas informatizados, localizados em um ambiente
do tipo “sala-cofre”, com monitoração ininterrupta, controle de acesso, redundância de ativos e
proteção para continuidade de negócios.
O certificado recebido em janeiro de 2017 pela
ABNT NBR 15.540, referente à auditoria de
certificação de 2016, veio confirmar a excelência
da CMB no que diz respeito à segurança de seus
processos, produtos e serviços. Cabe ressaltar
que a CMB, mesmo antes da certificação, já
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possuía procedimentos internos que garantiam a
segurança, tanto que não houve necessidade de
investimento adicional em tecnologia de segurança para obtenção da certificação.
A certificação na norma ABNT NBR 15.540 garante a
capacidade da empresa de prover consistentemente
produtos e serviços gráficos de segurança que atendam aos requisitos do cliente. Inclui procedimentos
para a melhoria dos processos e para a garantia da
conformidade, requisitos para a análise, avaliação e
tratamento de riscos de segurança voltados para as
necessidades da organização.
O Sistema de Segurança da CMB gerencia e controla: Segurança de Documentos, Segurança Predial,
Segurança de Arquivos Eletrônicos, Segurança
do Produto, Segurança do processo Produtivo,
Segurança dos Recursos Humanos, Segurança dos
Transportes.
A certificação demonstra que a CMB atende a todos
os requisitos de segurança quanto à infraestrutura,
processos, qualificação de pessoal e sistemas, na
produção impressos de alto sigilo, com excelência
gráfica.
Em 2017, não foram registradas pela Ouvidoria
da CMB denúncias relativas à violação ou à perda
de dados de clientes da CMB. Com relação aos
passaportes foram recebidas e comprovadas 36 reclamações relativas a casos específicos de extravio
de remessas pelas transportadoras terceirizadas, o
que representa 0,09% do total de passaportes que
foram enviados durante o ano. A comunicação da
perda das remessas pode advir do próprio cliente ou
da equipe da CMB. No Departamento de Cédulas

e Moedas não ocorreram queixas comprovadas
relativas à violação de privacidade do cliente (Banco
Central do Brasil). Em relação à área de selos
digitais, queixas dessa natureza não são aplicáveis,
já que os selos produzidos não possuem dados de
clientes (418-1).

Em janeiro de 2017
a CMB recebeu o

CERTIFICADO
ABNT NBR 15.504

Tecnologia
A Casa da Moeda do Brasil prima pelo contínuo
aprimoramento dos seus processos, produtos e
serviços. A inovação e pesquisa, com a busca de
novas tecnologias e soluções servem de base para
a melhoria contínua do desenvolvimento institucional, aliado ao aperfeiçoamento das atividades. Seus
projetos coadunam com a missão e visão da CMB,
além de prover acesso às soluções seguras e personalizadas em diversas plataformas, para governos e
organizações privadas, inclusive a digital, de forma
prática e segura.

Transparência

O portal da Casa da Moeda, que pode ser acessado
pelo site www.casadamoeda.gov.br, é o principal
instrumento de divulgação, acesso à informação e
transparência ativa, incluindo link direto para Portal
da Transparência do Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União. Por meio do portal da
CMB é possível consultar, por exemplo, informações
sobre fontes de recursos, relatórios de prestação de
contas, informações sobre compras e contratos e
estatísticas de desembolso de recursos, informações
institucionais, socioambientais e sobre os negócios
da empresa, incluindo chamamentos públicos, leilões
e licitações.
Em julho de 2017 a CMB divulgou o seu primeiro
Relatório de Sustentabilidade, tornando públicas
informações sobre o desempenho social, ambiental e econômico, dando maior publicidade dos
resultados da empresa, além de transparência
para gestão da organização (102-51).
Com a publicação do relatório, a CMB passou a
ser uma das poucas casas das moedas no mundo
a publicar o Relatório de Sustentabilidade 100%
no modelo GRI, que atualmente é considerado o
mais completo e mundialmente difundido.
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Desempenho
operacional
e financeiro
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Desempenho Operacional
e Financeiro
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Evolução do Faturamento (102-7)
2411,5

2408,8

960,5

“No ano de 2017, a CMB se destacou pelo cumprimento de
100% de atendimento contratual inerentes aos 04 departamentos da Diretoria de Operações.

2015

2016

As equipes gerenciais e operacionais trabalharam com
foco na entrega de produtos e serviços com alta qualidade e tecnologia atualizada, de forma a atender e superar
as expectativas dos clientes.
Com os compromissos sendo integralmente atendidos,
em prazos inferiores aos estabelecidos contratualmente,
foi possível a formalização de demandas adicionais que
também foram plenamente atendidas. O êxito no atendimento dessas demandas, proporcionou um incremento no
faturamento inicialmente previsto para cédulas, moedas
e passaportes.”

Jehovah de Araujo Silva Junior
Diretor de Operações

2017

Faturamento Bruto (R$ Milhões)
Fonte: Demonstração do resultado do exercício - DRE

A redução do Faturamento de 2017 justifica-se pela suspensão, em dezembro de 2016, da obrigatoriedade do Sistema de Controle de Bebidas (SICOBE), através do Ato declaratório Executivo (ADE) nº 75/2016.

Faturamento por categoria
(R$ milhões)
Serviços de rastreamento

2015

2016

1.706,50

1.650,10

2017

Variação (%)
2016/2015

Variação (%)
2017/2016

97,28

-3,3

-94,10

Cédulas nacionais

278,6

279,6

319,27

+0,4

14,19

Moedas nacionais

239,7

261,3

306,05

+9,0

17,13

Passaportes brasileiros

129,2

157,3

169,82

+21,7

7,96

Selos postais/Correios

8,9

1,5

3,61

-83,1

140,67

Cédulas estrangeiras

11,9

2,4

0

-79,8

-100,00

Outros produtos/serviços

36,7

56,6

64,48

+54,2

13,92

Faturamento total

2.411,50

2.408,80

960,51

-0,1

-60,12

* O valor de R$ 97,28 milhões é referente à provisão de receita, realizada pela contabilidade, com relação a 70% da produção controlada
pelo SCORPIOS conforme Relatório de produção.
Fonte: Demonstrações Contábeis Anuais
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A redução do Custos de Produtos e Serviços de 2017 justifica-se pela suspensão, em dezembro de
2016, da obrigatoriedade do Sistema de Controle de Bebidas (SICOBE), que acompanhou a queda do
Faturamento de 2017.

Ano

Lucro/Prejuízo Líquido (R$ Milhões)

2015

311,4

2016

60,2

2017

-117,6
Fonte: Demonstração do resultado do exercício - DRE

Mesmo com a redução dos tributos incidentes sobre as vendas e o custo dos produtos vendidos o efeito da
perda da Receita advinda do programa SICOBE encerrado em 13 de dezembro de 2016 provocou a redução
do Resultado do Exercício em relação ao exercício de 2016. (*Esse conteúdo foi extraído das notas explicativas de: http://
www.casadamoeda.gov.br/portal/transparencia/acesso-a-informacao/demonstracoes-financeiras/notas-explicativas.html)

Em 2017 a CMB cumpriu integralmente o Plano Anual de Produção (PAP) e o Termo Aditivo, pelo segundo ano consecutivo. Porém sob o ponto de vista econômico e financeiro enfrentou uma série de dificuldades resultado dos fatores que afetaram a evolução do seu desempenho nos últimos anos. (103-2)

Custo de Produtos e Serviços (102-7)
1.866,70

2.000,00
1.800,00

1.625,80

80%
78%

77,40%

1.600,00
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1.200,00
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800,00

694,8

67,40%

600,00
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400,00

64%

200,00

62%

0,00

60%

2015

2016
Custos (R$ Milhões)

2017
Percentual do Faturamento
Fonte: Demonstração do resultado do exercício - DRE

Desde 2014 o desempenho econômico e financeiro da CMB tem refletido as restrições orçamentárias e
financeiras enfrentadas por seus clientes, tais como BCB, DPF, MRE e outros, que passaram a enfrentar
situações de contenção orçamentária e financeira que reverberaram no desempenho anual da CMB.
Observando que a situação se perpetua desde o ano de 2015, a CMB adotou ações para agilização na
celebração dos contratos com o Banco Central, busca de novas receitas e contenção estratégica de gastos,
o que permitiu a celebração de contratos de Cédulas e Moedas com condições especiais de orçamento de
custos e preços.
No ano de 2016, foi promulgada a Emenda Constitucional 93/2016, que restabeleceu a Desvinculação
de Receitas da União, ampliando a incidência sobre as “taxas” arrecadadas. Assim, houve a redução de
30% sobre as receitas CMB correspondentes aos serviços de controle e rastreamento de bebidas (SICOBE) e cigarros (SCORPIOS) arrecadados via DARF’S, agravado pelo efeito do Ato Declaratório Executivo
COFIS 075, que desobrigou as indústrias de bebidas a utilizarem o SICOBE a partir de 13 dezembro de
2016. Esses dois fatos combinados representaram a suspensão de cerca de R$533,0 milhões em ingres-
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Cédulas e Moedas nacionais
Produção de Cédulas e Moedas em 2017
2.000,00
1.800,00

116,54%

113,93%

1.400,00
1.000,00

115%
110%

1.600,00
1.200,00

120%

980.000

105%

1.116.480

800,00

100%

659.552

768.672

95%
90%
85%

600,00

80%

400,00

Cédulas
Orçado (Milhões de unidades)

Moedas*
Produzido (Milhões de unidades)

Percentual de atendimento
*Moedas comuns
Fonte: ERP/faturamento

sos financeiros em 2016 e redução do faturamento na ordem de R$1,5 bilhão em 2017. Diante desse
cenário em 2017 houve queda de crescimento, de receita e de lucro.
Para os exercícios de 2018 é esperada a melhoria dos processos internos de gestão de investimentos
e da efetividade dos projetos, possibilitando a redução de custos, melhoria da eficiência e elevação da
receita.
Cabe ressaltar que devido ao cumprimento antecipado do quantitativo contratado de cédulas e moedas,
houve nova contratação por parte do cliente Banco Central do Brasil, superando o total inicialmente
orçado.

Em 2017 a CMB

CUMPRIU INTEGRALMENTE
o Plano Anual de Produção (PAP) e o Termo
Aditivo, pelo segundo ano consecutivo.
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Passaportes
Produção de Passaportes
0
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1500

2000
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2.561.000
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102,44%
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0%
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Produzido (Milhões de unidades)

Percentual de atendimento
Fonte: ERP/faturamento

A demanda de fabricação de passaportes ficou estável em 2015 e 2016: 2,3 milhões de unidades, o que
confirma uma tendência vigente desde o início da década. Com o início da produção dos passaportes válidos
por 10 anos, é esperada uma redução mais significativa da demanda a partir do ano 2020, quando se encerrará a substituição dos modelos comuns, válidos por cinco anos, pelos novos passaportes.

Passaportes
válidos por

10 anos
diminuirão a demanda
por novos documentos
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da EC 93/2016, nem mesmo da parcela incontroversa de 70%, a despeito da previsão legal de
destinação à CMB das taxas arrecadadas.

Selos rastreáveis
A CMB detém a exclusividade para impressão de
Selos Fiscais Federais, que são sinais utilizados
para chancelar a origem de determinados produtos,
possibilitando assim que autoridades governamentais e/ou a população, de maneira geral, consigam
identificar facilmente produtos oriundos de atividades ilícitas (autenticidade).

rastreamento de cigarros, realizado pela CMB, e
que não somente proporciona controle e fiscalização destinados a inibir a sonegação e concorrência
desleal, mas também para que seja mantido o
Acordo Internacional de Saúde Pública a que alude
a Convenção Quadro de Controle de Tabaco, da qual
o Brasil é signatário.

Considerando o crescimento do mercado ilícito
no Brasil nos últimos anos, em velocidade cada
vez maior, e, bem assim, os sofisticados recursos
tecnológicos de que dispõem os grupos criminosos
que atuam em atividades de clonagem de produtos,
roubo de carga, evasão fiscal, dentre outras;
torna-se urgente tanto para o governo quanto para
o mercado e a sociedade, a necessidade de agregar
cada vez mais segurança e controle aos produtos,
processos e transações, de modo a conferir legitimidade e transparência às relações.

Neste contexto, a partir do uso de tecnologias
exclusivas nas áreas de TI, Química, Engenharia,
Automação Industrial, Artes gráficas, dentre outras, os Selos Fiscais passam a ser um importante
instrumento, não só de identificação de produtos,
mas também de rastreabilidade dos mesmos ao
longo da sua cadeia de distribuição.

No que diz respeito ao mercado, observa-se que os
segmentos geralmente sujeitos a controle são os de
tabaco, bebidas alcoólicas, eletrônicos, automotivos e medicamentos, entre outros, que também são
objeto de atenção da CMB no que diz respeito ao
potencial de Selos Rastreáveis como instrumento
de controle tributários ou de proteção de marcas.
Vale destacar o caráter de proteção à sociedade
dos Selos Rastreáveis, citando o exemplo do

Com relação às receitas provenientes dos serviços
prestados à Receita Federal do Brasil (RFB) com o
uso de tecnologia rastreável, é relevante destacar
os impactos negativos causados pela publicação do
ADE nº 75/2016, de setembro de 2016, que suspendeu o controle de bebidas, e pela incidência da DRU
a que alude a Emenda Constitucional nº 93 de 2016.
Ambas as medidas trouxeram reflexos relevantes
no faturamento da CMB, em prejuízo de seus
resultados, e reduziram sensivelmente seu fluxo de
caixa. Isto porque, além da incidência retroativa da
DRU, especificamente em relação ao controle de
cigarros não houve nenhum repasse desde a edição

A retenção integral, pela União, dessas receitas,
não se limitando à desvinculação de 30% instituída
pela referida Emenda Constitucional, contribuiu
para a instabilidade dos valores econômico-financeiros em 2017 na CMB. O valor retido no ano de
2017 foi de cerca de R$ 250 milhões, afetando
significativamente o fluxo de caixa da empresa.
Tendo em vista este cenário a CMB apresentou à
Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF) pleito no sentido de buscar
uma solução para os impasses existentes quanto
ao repasse dos valores relativos à prestação dos
serviços efetivada.
A CMB vem atuando desde o último trimestre de
2016, com formalização de diversos ofícios ao
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Ministério da Fazenda de maneira a solicitar o ressarcimento financeiro representativo da diferença
monetária entre os gastos por ela incorridos para a
realização da atividade que apoia à União no exercício no seu poder de polícia e o ingresso financeiro
efetivo da receita arrecadada diretamente.

Considerando o crescimento do
MERCADO ILÍCITO torna-se
urgente tanto para o governo quanto
para o mercado e a sociedade, a necessidade de agregar cada vez mais
SEGURANÇA e CONTROLE
aos produtos e processos.

Produção controlada em 2017
112,94%
3.000.000.000

2.779.583.000
2.461.006.778
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40%
404.811.975

0%

20%

0

0%

Bebidas (Sicobe)
Estimado (Milhões de unidades)

Cigarros (Scorpios)
Produzido (Milhões de unidades)

Percentual de atendimento

Fonte: Sistemas Sicobe Gerencial e Scorpios Gerencial

Quanto ao SICOBE, os fabricantes de bebidas foram desobrigados da utilização do sistema a partir de
13/12/2016, em razão da publicação do ADE COFIS nº 75/2016. Portanto, a produção de bebidas não foi
controlada no ano de 2017.
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Investimentos em modernização e tecnologia
Em 2017, os recursos orçamentários destinados aos investimentos realizados pela CMB em modernização
e tecnologia alcançaram um valor da ordem de R$ 21,7 milhões. Com relação a manutenção e adequação
das instalações, a CMB investiu um valor aproximado de R$ 4,2 milhões. Entre as aquisições realizadas, podemos destacar os misturadores planetários destinados a fabricação de massa para confecção
de cilindros entintadores e limpadores utilizados nas impressões calcográficas, além das estações de
cintagem que tem com propósito reduzir o tempo de setup das máquinas, colaborando para o Programa
Anual de Produção. Destaca-se, o investimento as Ilhas Pneumáticas que contribuem para o tratamento e
recuperação da água de lavagem proveniente dos banhos galvânicos.
O baixo índice de realização referente aos investimentos de 2016 é decorrente dos fatores externos,
anteriormente citados neste relatório, que impactaram o fluxo de caixa da empresa demandando uma
postura conservadora no sentido de manutenção das atividades da CMB no período em questão.

Investimento em Tecnologia (R$ em Milhões)

25

21,7

21,5

20
15

9,9

10
5

Demonstração do Valor Adicionado (DVA) (201-1)
Historicamente verificou-se um aumento substancial no faturamento bruto proveniente de transformação na
carteira de serviços/produtos oferecidos pela CMB, com destaque para as linhas de selos fiscais digitais,
aplicados no controle da produção de cigarros e bebidas frias. O aumento no faturamento bruto foi interrompido, principalmente em decorrência da retração na demanda dos referidos selos, em função da promulgação da Emenda Constitucional 93/2016, a qual incluiu a retenção de 30% de DRU nas taxas existentes
(retroagindo a janeiro/2016) ou que venham a ser criadas, e da publicação do ADE DRF 75/2016, o qual
desobrigou os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas de utilizarem o Sistema de Controle de
Bebidas (SICOBE).
Os incentivos fiscais de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ relativos à lei Rouanet e do Programa
de Alimentação do trabalhador não são utilizados em decorrência do saldo credor na apuração do IRPJ
relativos a exclusão da base de cálculo de 98% das receitas, oriundas de operações de exclusividade na
fabricação de produtos monopolizados. (201-4)
Valor econômico gerado pela CMB,
série histórica (201-1)
Valor econômico direto gerado - receitas
(R$)
Valor econômico distribuído (R$)

2015

2016

2.483.472.104,82

2016
2.460.333.501,13

2017
1.097.444.546,17

2015

2016

2017

1.665.647.868,49

540.707.902,91

Salários e benefícios de empregados

303.990.648,62

553.199.679,50

556.840.659,26

Pagamentos a provedores de capital

157.826.955,62

52.688.472,58

21.355.533,70

Pagamentos ao governo

55.087.563,43

128.621.387,45

96.136.868,15

2.285.106.566,73

2.400.157.408,02

1.215.040.964,02

2015

2016

2017

198.365.538,09

60.176.093,11

-117.596.417,85

2017
Fonte: Orçamento de Investimento

2015

1.768.201.399,06

Custos operacionais

Total

0
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Valor econômico retido (R$) (“valor
econômico direto gerado” menos
“valor econômico distribuído”)
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Responsabilidade
Socioambiental
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Responsabilidade Socioambiental
“Uma empresa deve estar alinhada com os princípios
de interesse público entre as quais está inserida, nos
dias de hoje, primordialmente a responsabilidade
socioambiental. Sem ela minguam as oportunidades
das futuras gerações.”
Abelardo Soares de Melo Sobrinho
Diretor de Desenvolvimento

Gestão ambiental
A CMB mantém um Sistema de Gestão Integrada de QSMS (Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente), conscientizando seus empregados e prestadores de serviços a exercerem suas atividades segundo as
Diretrizes da Política Integrada de QSMS, com ênfase no consumo eficiente de recursos naturais e de forma
a mitigar impactos negativos ao meio ambiente.

Identificar os perigos e aspectos,
avaliar e gerenciar os riscos inerentes às rotinas e projetos da empresa,
de modo a prevenir e minimizar
os impactos ambientais e a
ocorrência de acidentes.
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Para os casos de acidentes ambientais, como explosão, incêndio, vazamento e/ou derramamento de
produtos químicos ou gazes, existe o Plano de Atendimento a Emergências (PAE), com a descrição dos
procedimentos operacionais e apresentação da infraestrutura organizacional de resposta à emergência.
No ano de 2017 foi lançado o “Canal de Emergência da CMB” na Intranet, com o objetivo de divulgar
e facilitar o acesso de todos os empregados às informações de segurança da empresa em casos de
emergência. Ao clicar em apenas um ícone, o usuário tem acesso às seguintes informações: Ramal de
Emergência; Plano de Ação de Emergência – PAE; Cartilha do Plano de Ação de Emergência – PAE: Um
guia rápido do Plano de Ação de Emergência e Banco de dados para acesso a Ficha de Informação de
Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
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Manual do PAE

Plano de Ação de Emergência

1. Apresentação
Este Manual apresenta aos empregados da Casa da Moeda do Brasil o Plano
de Ação de Emergência – PAE vigente na empresa, cuja ﬁnalidade principal é a
preservação da integridade física e da saúde da população, bem como proteger o patrimônio da CMB e reduzir consequências e danos ambientais em
decorrência de situações de emergência no parque industrial.

2. Emergência
Situações de emergência são aquelas que põem em perigo a vida das
pessoas, o meio ambiente e o patrimônio, tais como incêndio, explosão e
vazamento de produtos químicos.
Nesses casos, deve-se acionar o Plano de Ação de Emergência – PAE,
seguindo os seguintes passos:

PONTO
DE ENCONTRO
DE EMERGÊNCIA

Placa identificativa dos Pontos
de Encontro - PE

1º Acionar a Central de
Boton de Identificação
da UNIDA

Placa identificativa
de Rota de Fuga

OBS: A UNIDA é a Unidade de Defesa Auxiliar composta por empregados de cada setor, treinados e autorizados para atuarem em uma
situação de emergência, sendo estes os responsáveis pela primeira atuação ao sinistro. Além da UNIDA, há a UNICOS (Unidade de Combate
e Salvamento); a UNIF (Unidade de Frente de Defesa); a UNIPA (Unidade de Prevenção e Apoio); a EME (Equipe Médica de Emergência) e os
Grupos de Apoio. Se necessária a intervenção de instituições externas, o PAE da CMB também pode acionar o PAM (Plano de Auxílio Mútuo
do Distrito Industrial de Santa Cruz), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, as Polícias Militar, Federal e Rodoviária e as
Concessionárias de energia elétrica e água.

Controle pelos Ramais
de Emergência 2200 ou
2700, devendo-se
informar claramente o
local, a ocorrência e as
vítimas, se houver.

Atenção!

2º

Iniciar as primeiras
ações de combate e
contenção da emergência, simultaneamente à
comunicação à Central
de Controle.

3º Atender às orienta-

ções da Unidade de
Defesa Auxiliar – UNIDA
do seu setor.

Qualquer empregado que constatar uma emergência deverá iniciar o PAE.
Se não se sentir apto para tal, deve comunicar imediatamente a outra
pessoa treinada.
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Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos
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Materiais e resíduos
(301-1, 301-2, 306-2, 103-2)

Pesquisa por Produto
Código

Busque pelo código,
nome do produto e/ou
fornecedor

Produtos

ÁCIDO SULFÚRICO

Materiais usados na produção de
medalhas e moedas (301-1)

Fornecedor

Pesquisar

Consumo de Materiais:

Limpar

A FISPQ é um documento normatizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), conforme
NBR 14725-4. Ele oferece um meio de comunicação entre os fornecedores e os usuários e tem por finalidade informar sobre as características e perigos oferecidos pelos produtos químicos, bem como orientar
sobre as ações a serem adotadas em caso de emergência.
O Banco de dados para acesso a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos é um sistema
desenvolvido para acessar as FISPQs de todos os produtos químicos adquiridos pela empresa. Ele foi
desenvolvido internamente seguindo as diretrizes da ABNT-NBR 14725-4 para que as fichas seguissem um
modelo padronizado para facilitar a busca por informações e a compreensão pelos leitores.

A FISPQ é um documento
normatizado pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), conforme NBR 14725-4.

Aço inox barra redonda e retangular *

Unidade
de medida

2015

2016

2017

Kg

5.458,920

4.335,250

1.440,180

Chapa

11,000

52,000

46,000

Discos de aço inoxidável (moeda de
R$0,50 e núcleo de R$1,00)*

Kg

1.221.797,000

1.501.623,000

1.442.399,360

Discos de aço carbono (moeda de
R$0,05, R$0,10, R$0,25 e anel R$1,00)*

Kg

3.374.977,396

2.107.352,630

3.224.838,480

Ouro (medalha/moeda comemorativa de
ouro)*

Kg

62,845

11,232

0,000

Prata (medalha/moeda comemorativa de
prata)*

Kg

2.992,976

3.034,542

111,931

Bronze/tomback (medalha bronze/tomback)*

Kg

335,879

12.228,520

600,251

Chapa de policarbonato*

Fonte: ERP (módulo estoque/custo) e Planilhas de Controle de Produção
*Materiais de fontes não renováveis

Em 2016 a CMB foi fornecedora oficial das Medalhas Olímpicas da Rio 2016, e utilizou em sua fabricação,
de forma pioneira, resíduos de cobre gerados de outros processos internos. Desde então, a empresa disponibiliza estes resíduos como matéria prima para a produção de moedas e medalhas de cobre e tomback.
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Unidade
de medida

2015

2016

2017

Caixa de papelão moeda

Unidade

153.522,000

131.295,000

101.725,820

Etiquetas auto adesivas

Bobina

773,000

606,000

589,213

Filme de polietileno*

Kg

37.010,500

30.403,435

25.941,321

Fita de polipropileno*

Bobina

269,350

147,000

137,918

Fita de poliéster*

Bobina

653,000

993,000

975,917

Palete de madeira

Unidade

4.800,000

4.150,000

3.566,037

Blister (PVC)*

Unidade

2.116.465,000

460,250

0,000

Cápsulas (acrílico)*

Unidade

2.052.159,000

992,360

18.688,000

Cartelas (papel)

Unidade

3.239.023,000

497,640

0,000

Envelope plástico*

Unidade

1.878.206,000

44,450

Estojos madeira

Unidade

23.090,000

Estojos papel

Unidade

Estojos (material diversos)
Invólucros (papel)

Materiais usados na
Gráfica Geral* (301-1)
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Unidade
de medida

2015

2016

2017

Tinta offset

Kg

854

719

871

Tinta calcográfica

Kg

35.326

33.425

38.762

Kg

3.286

2.695

3.059

Tinta jato de tinta

Litro

45

50

2

Solvente Jato de Tinta

Litro

188

207

19

Acetato N-Propila

Kg

3.145

2.232

2.574

Papel filigranado

Folha

7.431.810

1.270.176

2.251.212

Papel Resinado

Folha

1.255.862

1.164.359

1.591.696

0,000

Papel couche com
fosforescência

Folha

421.482

243.687

0

5.322,000

0,000

Papel auto adesivo

Folha

255.197

15.355

279.522

0,000

6.192,100

4.975,000

Papel filigranado com DOV

Folha

1.471.454

394.000

1.100.439

Unidade

866.817,000

2.305,170

5.547,000

Cartolina impressão

Kg

125.301

81.490

118

Unidade

530.734,000

169,390

0,000

Laminado

Folha

253.454

360.290

426.240

Laminado

Bobina

975

1.254

1.741

Linha de costura

Metro

1.043.000

986.000

1.323.468

Fonte: ERP (módulo estoque/custo) e Planilhas de Controle de Produção
*Materiais de fontes não renováveis

544Kg
de barras de cobre
foram produzidos em 2017 com
a reciclagem de cisalhas de cobre

Tinta magnética

Filme

Folha

1.290.656

1.172.334

1.559.115

Cartucho

Unidade

21.439

530

55

Película

Bobina

184

186

262

Entretela

Bobina

97

91

92

Papel couche

Folha

291

291

264.009

Kg

110.497

0,00

35.594

Cartão em policarbonato com
microcontrolador

Unidade

53.758

30.284

84.030

Porta documento

Unidade

6.518

2.798

28.109

Papel couche bobinado
auto adesivo

*Não é possível identificar se os materiais são de fonte renovável. Fonte: ERP (módulo planejamento e controle da produção)
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Unidade de
medida

2015

2016

2017

Kg

2.950

3.550

4.249

Bobina

527

392

283

Materiais
para embalagem
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Unidade de
medida

2015

2016

2017

Cinta papel

Bobina

670

4.633,01

2.825,00

Caixa PVC flexível cédula

Unidade

45.415,00

59.662,00

62.303,00

Etiqueta auto adesiva

Rolo

8

7

4

Cantoneira

Unidade

88.500,00

117.245,80

125.731,00

Etiqueta sem adesivo

Bobina

5

1

2

Caixa

Unidade

30.164

36.783

45.523

Chapa em papelão
ondulado

Unidade

200.000,00

188.538,20

159.186,00

Filme termoencolhivel

Bobina

119

84

0

Etiqueta autoadesiva

Bobina

0,00

0,00

617,00

Fita ribbon

Bobina

126

29

0

Envelope

Unidade

8.998

9.954

84.877

Bobina

0,00

609,00

400,00

Rolo

1.113

808

1.329

Filme polietileno termoencolhível personalizado
CMB

Kg

175

175

226

Fita termoimpressora
transferível ribbon

Bobina

0,00

0,00

78,00

Fita termoimpressora
transferível

Bobina

0,00

0,00

64,00

Lacre de segurança

Unidade

0,00

68.000,00

35.000,00

Palete madeira caixa
cédula

Unidade

1.890,00

1.985,57

1.352,00

Tampo palete papelão
ondulado

Unidade

4.000,00

1.942,00

1.318,00

Fita adesiva
Adesivo termoplastico

*Não é possível identificar se os materiais são de fonte renovável. Fonte: ERP (módulo planejamento e controle da produção)

A variação no consumo dos materiais está diretamente ligada a produção realizada no ano. Em 2017 foram
produzidos passaportes, selos fiscais, bilhetes, cartões, entre outros.

Materiais usados
na produção de
cédulas* (301-1)

Unidade de
medida

2015

2016

2017

Tintas

Kg

67.990,40

126.661,18

199.647,35

Verniz flexográfico secagem UV

Kg

22.420,00

24.820,00

15.400,00

Papel fiduciário

Kg

8.526,00

21.138,41

1.132.000,00

Bobina

1.811,00

1.618,69

1.511,00

Banda holográfica

Não é possível identificar se os materiais são de fonte renovável.
Fonte: ERP (módulo planejamento e controle da produção)

Não é possível identificar se os materiais são de fonte renovável.
Fonte: ERP (módulo planejamento e controle da produção)

Os produtos fabricados na CMB são produtos de segurança e, por conta da sua especificidade, a Empresa
enfrenta dificuldade de estabelecer critérios que garantam que os materiais utilizados em sua produção
sejam de origens renováveis.
Um dos objetivos da Casa da Moeda nos últimos anos tem sido aumentar a eficiência na utilização de seus
recursos naturais, com o menor impacto ambiental possível. Esse objetivo pode ser observado em três
(3) iniciativas significativas no ano de 2017.Pela proposição de seus próprios empregados, foi realizada a
substituição de compra de sacos plásticos para acondicionamento de resíduos pela reutilização das emba-
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de 2,5 milhões de reais, foram colocadas à disposição do beneficiamento. Sendo assim, desde que entrou
em operação, no último bimestre de 2017 até o final de 2017, o Moinho beneficiou quase 400 Kg de tinta. O
restante do passivo será gradualmente reprocessado e posto de volta à produção como matéria-prima para
impressão de diversos produtos gráficos.

Materiais usados provenientes de reciclagem (301-2)
2017
Materiais usados na produção

Unidade de
medida

Quantidade
tinta utilizada
na impressão

Quantidade de
material proveniente de
reciclagem

Percentual

Tinta - Apostila de
HAIA

Kg

11.380,5

191

1,7%

Tinta - Passaporte

Kg

87,89

7,81

9%

Tinta - Selo de
Cigarro

Kg

19.330,75

417,18

2,2%

Fonte: ERP (módulo estoque/custos)

lagens que envolviam matérias-primas da produção, totalizando mais de cinco mil sacos nos mais diversos
processos, do segundo semestre de 2016 até o final de 2017, gerando uma economia de aproximadamente
R$ 29.000 mil reais para a Empresa.
De 2015 a 2017, os tambores metálicos provenientes do fornecimento de discos para cunhagem de moedas
passaram a ser reutilizados pela CMB para o acondicionamento de resíduos não perigosos, proporcionando
uma economia de R$ 47.300,00 nesses anos. Além disso, o excedente de tambores foi doado para Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis, como parte do Programa de Coleta Seletiva Solidária.
Em 2017, a CMB colocou em operação o Moinho Cilíndrico Buhler 800 para reaproveitamento e beneficiamento de tintas ociosas. O Moinho é responsável pela qualidade de fineza da granulometria, para isso, ele
faz a moagem e a agregação de partículas das tintas, além da sua homogeneização. O Moinho também
ajuda na adequação das diferentes variedades de tinta para cada tipo de impressão.
A capacidade de reaproveitamento de tintas ociosas aumentou de 60 a 70%, com isso um passivo de 30
toneladas de tintas ociosas, que estavam estocadas, e que se fossem compradas em 2017, custariam cerca
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As iniciativas apresentadas não só demonstram a
preocupação da Casa da Moeda com a utilização
mais eficiente de seus recursos naturais, como
também reflete o seu compromisso em atendimento às Diretrizes e Objetivos estabelecidos na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ao reutilizarmos
matérias-primas, insumos e outros materiais, há
menor geração de resíduos sólidos e, consequentemente, menos consumo de combustíveis fósseis
utilizados no transporte desses resíduos até a sua
destinação final ambientalmente adequada, além
de diminuição dos custos envolvidos nos próprios
tratamentos e disposições finais desses resíduos
e dos riscos envolvidos nessas atividades, cuja
responsabilidade ambiental é solidária.
A CMB leva seus empregados a refletirem sobre o
uso sustentável de recursos usando os seus principais meios de comunicação para divulgar formas
de desaceleração do consumo em datas como Dia
de Sobrecarga da Terra (Earth Overshoot Day), Dia
Mundial da Água e outros.
Nessas ações de comunicação, a CMB busca
expor suas iniciativas para minimizar o impacto
da sua atuação e incentivar que os empregados
mantenham hábitos de consumo conscientes tanto
no ambiente corporativo quanto pessoal.
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Gestão de resíduos
e rejeitos
Em atendimento à Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), com vistas a eliminar
ou reduzir desperdícios em seu processo produtivo
e destinar adequadamente material passível de
causar danos materiais, a CMB mantém um Plano
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
A quantidade total gerada de alguns resíduos
da CMB está diretamente relacionada aos seus
processos produtivos. Outros resíduos, como os
da construção civil, tiveram incremento em sua
geração, em 2017, devido à realização de obras
de recapeamento do asfalto das ruas internas do
Parque Fabril da CMB e outras obras e reparos.
Havia previsão de alteração de tecnologia para os
resíduos do processo do tratamento de efluentes
com tinta no ano de 2017, os quais deixariam de
ser dispostos em aterro industrial Classe II – Não
perigoso para serem enviados para o coprocessamento em fornos para produção de cimento.
Todavia, devido a problemas ocorridos durante o
processo licitatório para o contrato de Prestação
de Serviços de Gerenciamento Total de Resíduos
da CMB, tal mudança de tecnologia teve de ser
adiada para o ano de 2018.
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Resíduos não perigosos
(em toneladas por destinação) (306-2)
Compostagem
Reciclagem
Incineração (queima de massa)
Aterro sanitário

Total

Resíduos por
destinação

2015

2016

2017

399,71 t

478,40t

336,00 t

Resíduos de vegetação (manutenção de áreas verdes) e Sobras
de alimentos compostáveis

805,04 t

374,845t

404,78 t

Resíduos recicláveis (metais, papéis, plásticos, vidros, chapas de
raio-x) e rerrefino de óleos lubrificantes usados

6,14 t

0,12 t

0,00 t

Materiais diversos, não perigosos, com impressos e elementos
de segurança

258,38 t

192,92 t

192,23 t

817,25 t

813,76 t

1.181,42 t

358,96 t

277,43 t

325,77 t

Latas de flandres, resíduos de madeira, de produção de cédulas
e chapas de impressão

2.645,48 t*

1.286,49 t*

2.440,2 t

-

Aterro Industrial - Classe IIA

Blendagem e Coprocessamento
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Sobras de alimentos não compostáveis
Resíduos Não Perigosos, oriundos de tratamento de efluentes
industriais e sanitários, processos produtivos e atividades de
apoio.

(* O cálculo total do relatório do ano anterior não considerou o processo de Blendagem e Coprocessamento)
Fonte: Manifesto de resíduos

Resíduos perigosos
(em toneladas por destinação) (306-2)
Reciclagem
Incineração (queima de massa)

2015

2016

2017

9,74 t

9,46 t

10,55 t

Sobras de embalagens plásticas de produtos químicos, lâmpadas fluorescentes
e resíduos elétrico-eletrônicos

12,35 t

12,99 t

5,02 t

Resíduos de Serviços de Saúde, sobras de produtos químicos e resíduos
perigosos diversos

53,34 t

71,26 t

73,34 t

Sobras de tintas, solventes e vernizes para impressão; embalagens vazias de
produtos químicos; EPIs - Equipamentos de Proteção Individual usados; resíduos provenientes de derrames e vazamentos e resíduos diversos dos processos
produtivos.

59,49 t

18,09 t

26,27 t

Resíduos da Construção Civil com contaminantes químicos e resíduos de manutenção e descarte de equipamentos contaminados com produtos diversos.

134,91 t*

111,79 t*

115,18 t

-

Blendagem e Coprocessamento

Aterro Industrial - Classe I
Total

Resíduos por destinação

(* O cálculo total do relatório do ano anterior não considerou o processo de Aterro Industrial – Classe I)
Fonte: Manifesto de resíduos
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Economia Circular

O Modelo de Economia Circular abrange os
conceitos de ciclo de vida dos produtos, indo além
do tradicional modelo que visa reduzir, reutilizar
e reciclar. A economia circular encoraja a criação
de parcerias entre empresas visando a otimização dos recursos, transformação de resíduos em
matéria-prima entre outros aspectos.

5ª edição da Semana Design Rio, quando móveis e painéis feitos a
partir do reaproveitamento dos resíduos de cédulas foram expostos

A Casa da Moeda recebeu convite para participar
da quinta edição da Semana Design Rio, dando
continuidade ao desafio lançado em 2016 na edição anterior deste mesmo evento: “ dinheiro que
gera dinheiro”, que provocou o público a pensar
em soluções alternativas com base nos conceitos
de economia circular para os resíduos de cédulas
no talk: Do pó ao pódio - resíduos transformados
em dinheiro através do Design Circular - onde
foram apresentadas algumas soluções desenvolvidas ao longo de 2017, como a utilização em
mobiliários. No evento a equipe que representou
a CMB pôde falar sobre gestão de resíduos e as
possibilidades de aproveitamento dos resíduos
de produção, além de modelos de negócios que
podem surgir da parceria com as Empresas de
design e outros setores.
O estande da Associação Brasileira de Empresas
de Design contou com painéis e móveis feitos
a partir do reaproveitamento dos resíduos de
cédulas de dinheiro.

Ainda sobre o tema Economia Circular, A Casa da
Moeda participou do Livro “Economia Circular:
Holanda – Brasil da Teoria à Prática”. A obra busca
impulsionar a discussão sobre a economia circular
no Brasil e surgiu a partir de uma série de debates
realizados entre maio e outubro de 2016 pelo Consulado Geral do Reino dos Países Baixos (Holanda)
e os parceiros locais. Nesse contexto, a CMB
foi convidada para escrever um capítulo do livro
contando um pouco sobre sua trajetória e futuras
oportunidades relacionadas ao tema. A obra, que
é a primeira sobre o tema no Brasil, foi organizada
pelo Consulado Geral dos Países Baixos, Federação
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro - FIRJAN
e a organização Exchange 4 Change.
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Emissões (305-7, 103-2)

De março a setembro de 2016, a CMB realizou
o monitoramento dos efluentes gasosos em 51
fontes de emissão estacionárias, localizadas nos
departamentos de produção e áreas de apoio.
Baseando-se nos resultados apresentados ao
Órgão Ambiental do Estado do Rio de Janeiro,
esse estabeleceu que somente 8 fontes estacionárias deveriam ser incluídas no Programa de
Monitoramento de Emissões de Fontes Fixas para
a Atmosfera – PROMON-AR, em atendimento à
Norma Operacional NOP-INEA-01, cujas medições
ocorrem a cada semestre.
A partir do segundo semestre de 2016, a CMB
passou a monitorar somente 5 fontes estacionárias, devido à desativação de 3 fornos de acabamento dos processos de fabricação de moedas.
Considerando os resultados apresentados na
tabela, verifica-se que as emissões atendem
plenamente tanto aos padrões balizadores estipulados na Resolução SEMA PR 016/2014, quanto
aos padrões balizadores estipulados pela norma
TA Luft 2002.

Resultados do monitoramento de NOX, SOX e outras emissões
atmosféricas de fontes estacionárias (305-7)
Fonte de Emissão

Parâmetros

Conc. Média (mg/Nm3)

Taxa Emissão média (kg/h)

Chaminé de Exaustão do Lavador
de Gases LA-V-06

MP

4,216

0,034

Banheira Galvânica GV-A-01
Banheira Galvânica DH-A-01

Cr

<8,8 x 10-4

<7,0 x 10-6

SOx

3,495

0,028

MP

1,839

3,5 x 10-3

Cr

0,014

2,7 x 10-5

MP

2,711

2,5 x 10-3

Cr

1,0 x 10-3

9,5 x 10-7

Chaminé de Exaustão do Lavador
de Gases LA-V-07

MP

4,205

0,040

NOx

1,369

0,013

Chaminé de Exaustão do Lavador
de Gases LA-V-08

MP

4,185

0,123

Legenda:
MP: Materiais Particulados.
Cr: Metal Cromo.
SOx: Óxidos de enxofre.
NOx: Óxido de nitrogênio.
Nota: Não foi possível extrapolar os resultados,
pois esses não representariam o somatório de
todas as fontes de emissões, tendo em vista,
também, tratar-se de medição pontual de processos que não são contínuos.
Fonte: Relatório de Monitoramento de Emissões
Atmosféricas (PS 16003 3ª C - rev.00 –
09/06/2017), elaborado pela empresa Sampling
Ambiental Ltda.- EPP.

Emissão de GEE e medidas de compensação
A CMB promove o monitoramento periódico de
suas emissões de Gases do efeito Estufa (GEE)
e desde 2013 a Empresa publica inventários
completos de emissões baseado no método GHG
Protocol (Greenhouse Gas Protocol) verificado por terceira parte, desde então,
sendo atribuído a qualificação com
o selo ouro.
Além disso, mantém indicador
de monitoramento de plantio
voluntário de mudas, que visa

compensar os gases de efeito de estufa gerados nas suas atividades. Em 2017 a quantidade
de absorção de CO2 acumulado foi de 2.259,6
toneladas referentes ao plantio, ao crescimento
e à condução das espécies regenerantes, o que
corresponde à neutralização de 76,6% das
emissões diretas referentes ao escopo 1
dos anos 2015 a 2017.

Fonte: 2º Relatório do Inventário Florestal para
Redução de CO2 - Acácia Amarela Produção de
Mudas e Consultoria Ambiental

Em 2017 a quantidade de
absorção de CO2 acumulado correspondeu à neutralização de 76,6% das
emissões de escopo 1 dos
anos 2015 a 2017.
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Recursos Energéticos

Absorção de Carbono (tCO2e)

(302-3, 302-1, 302-4, 103-2)

2.500,00

2.259,61

2.000,00
1.500,00
1.000,00

Gestão energética

1.420,96

Taxa de intensidade energética (em GJ**) (302-3)

500,00
0,00
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2016

2017

2015

2016

2017

Fabricação de cédulas

9,37 GJ

8,6 GJ

8,07 GJ

Fabricação de moedas e
medalhas

15,34 GJ

6,53 GJ

3,02 GJ

Fonte: 1º e 2º Relatório do Inventário Florestal para Redução de CO2 - Acácia Amarela Produção de Mudas e Consultoria Ambiental

O inventário de emissões de GEE concluído em 2018 referente às operações de 2017, registrou emissões de
7895,32 em toneladas métricas de CO2 equivalentes.

Emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE)
Total de emissões por escopo (em toneladas de CO equivalentes)
2015

2016

O cálculo da intensidade energética teve como base as informações de produção incluídas no Inventário
Anual do INEA e o consumo de energia elétrica medido em cada departamento fabril.

2017

Escopo 1

1.084,04

835,7

1029,96

Escopo 2

4.990,54

3.215,57

3288,16

Escopo 3

4.011,79

5.098,83

3577,20

Fonte: Registro Público de Emissões

*A taxa de intensidade de energia contempla a energia consumida dentro da organização.
Cálculo - Cédulas - kWh/milheiro de cédulas
Moedas, Medalhas e Distintivos - kWh/milheiro de produtos fabricados
Fonte: Faturas das concessionárias e planilha de controle de rateio de energia

Consumo de combustível – Fonte não renovável (em GJ**) (302-1)
2015

2016

2017

Gás Canalizado Rio de Janeiro

5114,924

4857,888

1590,901

Óleo Diesel

424,8619

528,4677

247,1911

Gasolina Automotiva

86,40293

160,0389

216,5554

Gás Liquefeito de Petróleo
Total de combustível consumido

35815,6

34178,31

35610,94

41.441,79

39.724,71

37.665,58

**GJ= gigajoule = 1 bilhão de joules (unidade de medida de energia). 4,2 joules = 1 caloria.
Fonte: Inventário de GEE 2017
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Recursos Hídricos

Total de Energia – comprada (em kWh) (302-1)
2015

2016

2017

Eletricidade comprada
(Parque Industrial)

39.957.891,00

38.902.960,00

35.620.395,00

Eletricidade comprada
(Escritório Flamengo)

146.160,00

153.040,00

145.680,00

Eletricidade comprada
(Sede Brasília)

18.056,00

14.636,00

14.184,00

Eletricidade comprada
(Museu Praça da República)

134.200,00

97.200,00

45.100,00

40.256.307,00

39.167.836,00

35.825.359,00

Total de energia comprada

58

(303-1, 303-3, 103-2, 103-3)

Gestão Hídrica

Fonte: Inventário de GEE 2017

Consumo de Água (303-1)
Consumo de água consumida de concessionária (m3)

2015

2016

2017

210.450

178.354

177.529

1 No cálculo de medição do consumo de água potável, incluindo a série histórica, passou-se a considerar o consumo de água
do Museu da CMB a partir desse relatório em contraposição ao relatório anterior.
Fonte: A contabilização foi realizada por meio do consumo informado pela concessionária de abastecimento.

O consumo de óleo diesel ocorre para a realização de combustão estacionária utilizada nos geradores da
CMB. Já o consumo de gasolina automotiva, óleo diesel e gás liquefeito de petróleo se referem a utilização
pela frota da CMB.

A queda no volume consumido de água anualmente, da ordem de 15%, é observada a partir de 2016 com a
diminuição da produção.

Com intuito de diminuir o consumo interno de energia, a CMB está gradualmente efetuando a troca das lâmpadas fluorescentes por LED, que possuem maior durabilidade e gasto energético 75% menor. Somente com
a substituição efetuada na passarela que interliga os mezaninos administrativos das fábricas e instalação
de sensores de presença, a redução financeira foi de 8393,76 mil reais/mês, passando o consumo de energia elétrica mensal de 12.960KWh para 432KWh* (*estimativa de percentual de tempo com as lâmpadas
ligadas, considerando a automação com os sensores de presença e valor de R$ 0,67/kWh referente ao mês
de dezembro/2017).

2015

2016

2017

Volume total de água reciclada (m³)

4.436

6.386

9.676

Índice de recirculação (%)

2,14

3,69

5,44

Da mesma forma, as lâmpadas da portaria geral também foram substituídas, o gasto com energia elétrica
caiu R$ 1.941,66/mês reais/mês para R$ 499,28/mês, passando o consumo de energia elétrica mensal de =
2.898kWh para 745,2kWh. (302-4)

Água reciclada e reutilizada (303-3)

Fonte: Planilha elaborada a partir das contas de água fornecidas pela concessionária; Planilha elaborada a partir da quantidade de solução
de limpeza recuperada pela Estação de Tratamento de Efluentes Industriais Gráficos - Sistema Aquasave (ETEI Gráficos - Aquasave).

No ano de 2017 foram reaproveitados quase 10 milhões de litros de água por meio do Sistema de Reaproveitamento de “Água” – AQUASAVE* da CMB. Destaca-se que a partir de abril de 2017 passou-se a reduzir
a quantidade de óleo na composição da solução de limpeza do AQUASAVE, como parte da meta do ano para
a equipe que opera a máquina. Assim, houve alteração da composição da solução de limpeza composta
de água, óleo sulfonado e hidróxido de sódio. Essa alteração permitiu redução em 50% do volume de óleo
sulfonado consumido por milheiro produzido, mantendo a qualidade do AQUASAVE.
Destaca-se nesta ação, o compromisso por parte da CMB, com o meio ambiente e com uma produção mais
sustentável. Aliado ao interesse do bem-estar, da saúde e da segurança de seus empregados, pois o AQUASAVE foi concebido para expor minimamente, os técnicos que o operam, a agentes insalubres.
(*Mecanismo aplicado em máquinas calcográficas das produções de cédulas e gráfica geral)
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Em 2017 a CMB firmou acordo com a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) do Rio de Janeiro e
com a concessionária para tratamento e descarte do esgoto sanitário Zona Oeste Mais Saneamento. O pacto
firmado restituirá em 2018 valor depositado em juízo para a CMB, além de ressarcir o valor pago indevidamente
no passado que, acrescidos de juros e correção monetária, totalizou aproximadamente R$ 22 milhões em 2017.
Desde 2011, a CMB fazia depósitos em juízo do valor referente a taxa de esgoto e realizava o tratamento de
esgoto em empresa terceirizada, garantindo o cumprimento à legislação ambiental. No acordo, também foi
firmada a destinação do esgoto da empresa para a rede coletora pública, o que cessará a necessidade de pagamento à empresa terceirizada. Essa iniciativa, somada ao fim dos depósitos em juízo, gerará uma economia
adicional da ordem de R$ 3,5 milhões por ano, além do valor acima mencionado.

O projeto contou com o replantio de 205.506 mudas nativas da Mata Atlântica, que reconstituiu o bioma
original da região em uma área de 128 hectares. Atualmente, o projeto encontra-se em fase de manutenção. De um total de 25 talhões de recomposição florestal, houve dificuldade de sobrevivência das espécies
plantadas, com falha acima de acima de 20%, em 4 talhões. Para esses casos, foram feitos replantios e são
realizados monitoramentos periódicos, visando a totalidade do projeto.

O acordo ainda previu o custeio das adequações técnicas referentes ao aprimoramento da medição e da
prestação do serviço de esgoto sanitário que está sendo realizado pela concessionária de esgoto, isentando a
CMB de mais gastos.
A Casa da Moeda passará a ser o primeiro cliente da concessionária a ter a conta de água e de esgoto contabilizadas pelo volume real gerado, não pelo volume estimado.

Iniciativas de Responsabilidade Socioambiental
(203-2, 413-1, 102-15, 103-2)

Projeto de Reflorestamento na Reserva Biológica União
(203-2, 413-1)
Com o objetivo de neutralizar as emissões dos Gases do Efeito Estufa (GEE) decorrentes de suas operações,
a Casa da Moeda assumiu, em 2013, um compromisso voluntário com a Reserva Biológica União, localizada
no estado do Rio de Janeiro e que ocupa uma área de 2.548 hectares distribuídos entre os municípios de Rio
das Ostras, Casimiro de Abreu e Macaé.
Todas as mudas, de mais de 50 espécies diferentes, além de insumos e outros materiais necessários ao projeto de reflorestamento, foram fornecidos por produtores locais, além da mão de obra necessária ao plantio
e outras etapas do projeto, fomentando a economia da região.

Fonte: 2º Relatório do Inventário Florestal para Redução de CO2 - Acácia Amarela Produção de Mudas e Consultoria Ambiental
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Coleta Seletiva Solidária (203-2, 413-1)
A Casa da Moeda segrega todos os seus resíduos e destina parte dos resíduos recicláveis a associações e
cooperativas de catadores, através do Programa de Coleta Seletiva Solidária (em atendimento ao Decreto
Federal nº 5.940 de 25 de outubro de 2006). Em 2017, foram geradas aproximadamente 123 toneladas de
resíduos recicláveis (sucatas metálicas, papel, papelão, plástico), que foram revertidos em um valor total
estimado de R$ 132.788,10, representando um incremento de 77% no valor doado a essas associações e
cooperativas, com relação ao total enviado em 2016.

Valor Doado
132.788,1

140.000
120.000
100.000
74.834,6

80.000
60.000

O aumento do valor estimado de resíduos enviado às Cooperativas de Catadores deve-se ao fato de a CMB
ter doado às mesmas cerca de 71 toneladas de tambores metálicos vazios, os quais foram utilizados para
acondicionamento dos discos metálicos usados na produção de moedas.

59.275,7

Cada cooperativa pode receber os resíduos da CMB pelo período de 6 meses. O processo de seleção dessas
cooperativas é feito por chamamento público e o ordenamento é definido por sorteio.

40.000
20.000
0
2015

2016

2017

* Cabe ressaltar que o valor estimado das doações foi obtido com a venda desses resíduos doados às Cooperativas e baseou-se valores
atualmente praticados pela empresa contratada pela CMB para Prestação de Serviços de Gerenciamento Total de Resíduos.
Fonte: Manifesto de Resíduos 2017, Contrato 0255/2014 Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A.
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Glossário
Banda holográfica

Filme termoencolhível

Numismática

Tomback

Elemento de segurança que consiste numa banda
laminada de efeito difractivo.

Filme plástico com propriedades físicas de
termoencolhimento, nas duas direções, quando
processado em equipamento aquecido (túnel
de encolhimento) e possuindo estabilidade
dimensional, quando retornar à temperatura
ambiente. Utilizado para embalagem de caixas
ou outros produtos.

Por numismática entende-se o estudo essencialmente científico das moedas e medalhas. Na
atualidade o termo “numismático” vem sendo
empregado como sinônimo ao colecionismo de
moedas, incluindo também o estudo dos objetos
“monetiformes”, ou seja, assemelhados às moedas, como por exemplo as medalhas (que têm
função essencialmente comemorativa), os jetons
(geralmente emitidos por corporações para
identificar seus membros), moedas particulares
(destinadas a circular em círculos restritos, como
uma fazenda ou localidade) ou ainda os pesos
monetários (que serviam para conferir os pesos
das moedas em circulação).

Liga metálica composta por 95% de cobre e 5%
de zinco.

Dados biométricos
Características físicas ou comportamentais das pessoas para identificação pessoal, controle de acesso
etc., baseando sua funcionalidade nas características no estilo de escrita, nas diversas partes do
corpo humano, como olhos (íris) ou digitais.

Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) é o
informe contábil que evidencia, de forma sintética,
os valores correspondentes à formação da riqueza
gerada pela empresa em determinado período e sua
respectiva distribuição. Obviamente, por se tratar de
um demonstrativo contábil, suas informações devem
ser extraídas da escrituração, com base nas normas
contábeis vigentes e tendo como base o Princípio
Contábil da Competência [http://www.portaldecontabilidade.com.br/ tematicas/despesas.htm], Resolução CFC 750, de 1.993 (https://www.econeteditora.
com.br/bdi/res/ant/resolucao750_cfc_1993. asp). A
riqueza gerada pela empresa, medida no conceito de
valor adicionado, é calculada a partir da diferença
entre o valor de sua produção e o dos bens e serviços produzidos por terceiros utilizados no processo
de produção da empresa.

Granulometria
É a distribuição, em porcentagem, dos diversos tamanhos de grãos. É a determinação das
dimensões das partículas do agregado e de suas
respectivas porcentagens de ocorrência.

Metodologia Balanced Scorecard (BSC)

Selos fiscais digitais

É uma metodologia voltada à gestão estratégica
de empresas para medição e gestão de desempenho desenvolvida em 1992 pelos professores da
Harvard Business School (HBS) Robert Kaplan e
David Norton.

Produto utilizado pela Receita Federal para o
controle sobre produtos industrializados e para
arrecadação de impostos e controle de distribuição no mercado, além de regular a produção de
produtos falsificados. Difere do selo físico, por
se tratar de um sistema digital em que o selo
propriamente dito é impresso em formato de
caracteres, ou código tipo QR Code, diretamente
no produto a ser comercializado, sendo controlado e rastreado por sistema digital composto
de aplicativos dedicados, rede e servidores.

Nanotecnologia
Tecnologia que trabalha em escala nanométrica,
aplicada frequentemente à produção de circuitos
e dispositivos eletrônicos com as dimensões de
átomos ou moléculas.

Verniz flexográfico
Película de acabamento quase transparente, sem
pigmento de cor, usada para proteção nos impressos de segurança. É aplicada na forma líquida,
por processo de impressão, utilizando matriz
flexográfica com superfície de polímero.
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Sumário de Conteúdo da GRI Standards (102-55)
Conteúdos Gerais

Standard

Página/ Resposta/Omissão

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Perfil da organização

GRI 102: Divulgação geral

102-1 – Nome da organização

6

-

102-2 – Atividades, marcas, produtos e serviços

6

-

102-3 – Localização da sede

6

-

102-4 – Localização das operações

6

-

102-5 – Propriedade e forma jurídica

6

-

102-6 – Mercados atendidos

6

-

102-7 – Porte da organização

7, 9, 40, 41

-

102-8 – Informações sobre empregados e outros trabalhadores

9, 22, 23, 24

8

102-9 – Cadeia de fornecedores

36

-

102-10 – Mudanças significativas na organização e em sua cadeia de
fornecedores

8

-

102-11 – Princípio ou abordagem da precaução

A CMB não adota o princípio da precaução

-

102-12 – Iniciativas externas

8

-

102-13 – Participação em associações

9

17

Estratégia
GRI 102: Divulgação geral

102-14 – Declaração do decisor mais graduado da organização

4

-

102-15 – Principais impactos, riscos e oportunidades

10, 12, 16, 20, 36, 59

-

Ética e integridade
GRI 102: Divulgação geral

102-16 – Valores, princípios, padrões e normas de comportamento

12, 14

16

Governança
GRI 102: Divulgação geral

102-18 – Estrutura de governança

12

16
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Engajamento de partes interessadas

GRI 102: Divulgação geral

102-40 – Lista de partes interessadas

11

-

102-41 – Acordos de negociação coletiva

22, 32, 34

8

102-42 – Base para a identificação e seleção de partes interessadas para
engajamento

11

-

102-43 – Abordagem para o engajamento das partes interessadas

11

-

102-44 – Principais tópicos e preocupações levantadas

22, 35, 36, 37

-

102-45 – Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas

Não aplicável

-

102-46 – Definição do conteúdo do relatório e limite dos tópicos

10

-

102-47 – Lista de tópicos materiais

10

4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

102-48 – Reformulação de informações

3

-

102-49 – Alterações em escopo e limites

3

-

102-50 – Período coberto pelo relatório

3

-

102-51 – Data do último relatório

38

-

102-52 – Ciclo de emissão de relatórios

Anual

-

102-53 – Ponto de contato para perguntas sobre o relatório

3

-

102-54 – Declaração de elaboração do relatório de conformidade com
Standards GRI

3

-

102-55 – Sumário de conteúdo GRI

3

-

102-56 – Verificação externa

3

-

Práticas do relato

GRI 102: Divulgação geral
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Standard

Página/ Resposta/Omissão

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

GRI 103: Abordagem de Gestão
103-1: Explicação do tópico material e seu limite

Referente a todos os indicadores econômicos, ambientais
e sociais desse relatório

10

-

Desempenho econômico
GRI 103: Abordagem de Gestão
GRI 201: Desempenho Econômico

103-2 - Forma de gestão e seus componentes

41

-

201-1 – Valor econômico direto gerado e distribuído

45

8, 10

201-4 – Assistência financeira recebida do governo

45

-

Impactos econômicos indiretos
GRI 203: Impactos Econômicos Indiretos

203-2 – Impactos econômicos indiretos significativos

36, 59, 60

1, 2, 4, 8, 10, 17

Anticorrupção
GRI 103: Abordagem de Gestão

GRI 205: Anticorrupção

103-2 - Forma de gestão e seus componentes

16

-

205-2 – Comunicação e treinamento sobre políticas e
procedimentos anticorrupção

16, 22, 26, 27

16

205-3 – Casos confirmados de corrupção e ações tomadas No período entre 2015 e 2017 não foram confirmados casos de corrupção na CMB.

16

Emprego
GRI 103: Abordagem de Gestão

103-2 - Forma de gestão e seus componentes

9

-

GRI 401: Emprego

401-1 – Novas contratações de empregados e rotatividade de empregados

22, 24, 25, 26

5, 8

Saúde e Segurança no trabalho
GRI 403: Saúde e segurança no trabalho

22, 30
403-2 – Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais,
dias perdidos, absenteísmo e número de óbitos relacionados ao trabalho

3, 8
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Treinamento e educação

GRI 404: Treinamento e Educação

404-1 – Média de horas de treinamento por ano, por
empregado

26

4, 5, 8

404-2 – Programas para o desenvolvimento de competências dos empregados e de assistência para a transição de
carreira

26

8

404-3 – Percentual de empregados que recebem regularmente avaliações de desempenho e de desenvolvimento
de carreira

22, 28

5, 8

Comunidades locais
GRI 413: Comunidades locais

413-1 – Operações com engajamento da comunidade
local, avaliações de impacto e programas de desenvolvimento -

36, 37, 59, 60

-

Políticas públicas
GRI 415: Políticas públicas

415-1 – Contribuições políticas

A Casa da Moeda não faz contribuições a
partidos políticos

16

Saúde e Segurança do cliente

GRI 416: Saúde e Segurança do cliente

416-1 – Avaliação dos impactos de saúde e segurança de
categorias de produtos e serviços

38

-

416-2 – Casos de não conformidade relativos a impactos
na saúde e segurança de categorias de produtos e
serviços

Não foram identificados casos

15

Privacidade do cliente
GRI 418: Privacidade do cliente

418-1 – Queixas comprovadas relativas a violações da
privacidade e perda de dados do cliente

GRI 419: Conformidade socioeconômica

419-1 – Não conformidade com leis e regulamentos nas
áreas social e econômica

37, 38

16

Conformidade socioeconômica
Não foram identificados casos

16
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Materiais
GRI 103: Abordagem de Gestão
GRI 301: Materiais

103-2 - Forma de gestão e seus componentes

49

-

301-1 – Materiais usados por peso ou volume

49

12

301-2 – Materiais provenientes de reciclagem

49

12

Energia
GRI 103: Abordagem de Gestão

103-2 - Forma de gestão e seus componentes

57

-

GRI 302: Energia

302-1 – Consumo de energia dentro da organização

57

7

302-3 – Intensidade energética

57

7

302-4 – Redução do consumo de energia

57, 58

7

103-2 - Forma de gestão e seus componentes

58

-

103-3 – Avaliação da forma de gestão

58

-

303-1 – Consumo de água por fonte

58

6

303-3 – Água reciclada e reutilizada

58

12, 14

Água
GRI 103: Abordagem de Gestão
GRI 303: Água

Emissões
GRI 103: Abordagem de Gestão

103-2 - Forma de gestão e seus componentes

56

GRI 305: Emissões

305-7 – Emissões de NOX, SOX e outras emissões atmos- 56
féricas significativas

13, 15

Efluentes e resíduos
GRI 103: Abordagem de Gestão

103-2 - Forma de gestão e seus componentes

49

-

GRI 306: Efluentes e resíduos

306-2 – Resíduos por tipo e método de disposição

49, 54

9, 12
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