


2

SUMÁRIO:
MENSAGEM DO 
PRESIDENTE

06    VISÃO GERAL 68    DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS36    RESULTADOS DA GESTÃO

03    

07 Perfil Organizacional

08 Estrutura Organizacional

09 Contexto Interno e Externo

10 Partes Interessadas

11 Canais de Comunicação

13 Capital Humano

16 Capital Intelectual

22 Sistema de Gestão Integrada

24 Planejamento Estratégico

29 Governança e Conformidade

33 Riscos 

37 Cadeia de Valor

38 Desempenho dos Produtos e Serviços 

39 Cédulas Nacionais

40 Moedas Nacionais

41 Passaporte Eletrônico Brasileiro

41 Documentos MRE

41 Selos Digitais de Controle Fiscal  
e Rastreamento

41 Selos de Controle Fiscal

42 Identificação

42 Demais impressos

42 Moedas Comemorativas e Medalhas

44 Gestão Orçamentária

46 Desempenho Econômico-Financeiro

50 Gestão de Pessoas

52 Gestão de TI

57 Gestão de Contratos e Licitações

60 Gestão Patrimonial

62 Sustentabilidade Ambiental

78    
DECLARAÇÃO DE
INTEGRIDADE

MATERIALIDADE05    



3

MENSAGEM DO PRESIDENTE:

A Casa da Moeda do Brasil completou 326 anos em 8 de março 2020 e ao longo deste 
tempo superou diversos desafios. Se pudermos descrever o ano de 2019 em uma única 
palavra, seria desafiador. Pelo terceiro ano consecutivo, tivemos um prejuízo contábil 
na empresa e havia uma previsão de queda alarmante, no entanto, as ações de gestão 
ao longo do ano começaram a reverter a posição de queda de caixa.
 
Com o cenário apresentado, estabelecemos novos direcionadores estratégicos alinha-
dos à realidade da companhia, com foco em sustentabilidade e competividade do negó-
cio; fortalecimento da capacidade operacional; aumento da eficiência e produtividade 

Eduardo Zimmer Sampaio
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da planta fabril; redução de custos e ampliação das linhas de negócio, como os três 
novos contratos que foram fechados neste ano para novos produtos.
 
Um dos desafios na dimensão produtividade está relacionado à gestão de pessoas. Para 
isso, a estrutura organizacional foi redefinida para um modelo com definição clara de 
responsabilidades, além da implantação do programa de cessão de empregados e redu-
ção dos contratos terceirizados com duplicidade de funções. Também foi realizada uma 
reestruturação na área de Compliance e Governança Corporativa, que busca garantir o 
mais alto padrão de governança.
 
Para seguirmos com a nossa história, é preciso investir também em inovação. Sabemos 
que os negócios tradicionais da Casa da Moeda do Brasil trazem receitas necessárias 
para se manter a liderança no mercado em que atua, no entanto, já está batendo à 
nossa porta, uma imensa transformação digital no mundo e a capacidade de adaptação 
da Casa da Moeda do Brasil está sendo testada. Temos que olhar para o futuro, consi-
derar cases de sucesso com o uso da nossa expertise, como os sistemas de controle de 
produtos de cigarros e bebidas, e enxergar novas oportunidades de produtos e serviços. 
Um novo capítulo já foi iniciado, com a implantação do amplo programa de teletrabalho, 
o investimento da área comercial em projetos de inovação e foco na transformação 
digital dos seus negócios tradicionais de meios monetários e de pagamento, meios de 
identificação digital e segmento de rastreabilidade – track & trace. 
 
O ano de 2020 começou com inúmeros desafios para todo o mundo, mas também com 
muitas oportunidades. As perspectivas de crescimento vão além do cumprimento integral 
do Programa Anual de Produção, mas passam pela nossa capacidade em prover soluções 
físicas e digitais nos segmentos de meios monetários, impressos de segurança, identi-

ficação e rastreabilidade de forma competitiva no mercado. Para isso, é importante que 
a Casa da Moeda do Brasil mantenha sua excepcional qualidade mantendo o mais alto 
patamar em segurança, considerando sua capacidade para gerar lucro e valor para seus 
públicos de relacionamento: empregados, fornecedores, clientes, governo e sociedade.
 
Será fundamental fortalecer a capacidade de inovação da CMB, olhar para oportunida-
des possíveis de se alcançar e impulsionar novos negócios. Tudo isso, sendo responsá-
veis e cuidando para reduzir gastos, eliminar desperdícios e ter soluções que possam 
alavancar os resultados da Empresa.
 
Ao longo do caminho, a CMB se tornará mais forte!

Eduardo Zimmer Sampaio
Presidente da Casa da Moeda do Brasil
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MATERIALIDADE
A construção dos temas materiais prioritários, que compõem o relatório integrado 
de gestão da Casa da Moeda do Brasil no ano de 2019, teve como principal pre-
missa orientar a identificação dos assuntos de maior impacto e relevância para a 
Empresa, em consonância com as estratégias voltadas para o negócio da Organi-
zação e para a percepção das principais partes interessadas. Os temas priorizados 
levaram em consideração os direcionadores estratégicos alinhados a realidade da 
Empresa com foco em sustentabilidade, competividade do negócio e nos macropro-
cessos que compõem sua cadeia de valor.
 
Relevante o registro de que o ano de 2019 foi marcado por grandes desafios vol-
tados para o fortalecimento da capacidade operacional, aumento da eficiência e 
produtividade da planta fabril, redução de custos e despesas, ampliação das linhas 
de negócios, fortalecimento da estrutura de governança e compliance, sustenta-
bilidade ambiental, criação de cultura de inovação com a iniciativa de piloto para 
implantação do teletrabalho, temáticas abordadas no presente Relatório de Gestão. 
 
Convictos da importância desta Empresa tricentenária para o Estado Brasileiro e 
para a Sociedade brasileira, o corpo funcional da Casa da Moeda do Brasil, alinha-
do com as diretrizes de Governos e com as estratégicas da Organização, contribuiu 
de forma competente e comprometida para gerar valor e resultados, superando os 
desafios presentes no ano.
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PERFIL ORGANIZACIONAL
Fundada em 1694 pelo rei de Portugal D. Pedro II com o objetivo específico de fun-
dir 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, distin-
tivos e comendas, cartões inteligentes, documentos de identificação, passaportes, 
certificados, bilhetes magnetizados, selos postais e selos de rastreamento, além de 
inúmeros outros produtos de segurança. A CMB, conforme Lei nº 5895/73, é uma 
empresa pública não dependente de recursos da União, vinculada ao Ministério 
da Economia, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio 
próprio, autonomia administrativa e capital social pertencente à União. 

Sua sede está localizada em Brasília – DF, e suas unidades fabris no Distrito Indus-
trial de Santa Cruz – RJ. Valores

Integridade - Primar pela Ética e Transparência 
Inovação - Aplicar novas ideias conceitos e práticas 
Meritocracia - Reconhecer e valorizar pessoas   
pelo resultado
Comprometimento - Fé, Lealdade, Dedicação  e Trabalho

Visão
Ser competitiva com qualidade e sustentabilidade.

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

Propósito
Ser chancela de segurança e confiabilidade para todos 
os cidadãos.
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Em 2019 foi realizado ajuste na estrutura or-
ganizacional da Empresa, com foco na sus-
tentabilidade financeira das linhas de negó-
cios e na reafirmação do valor estratégico da 
atividade, sendo a tônica de atuação, não só 
na perspectiva operacional, mas também 
empresarial, com reforço das atividades de 
governança corporativa por meio da criação 
da Diretoria de Compliance, responsável 
pela garantia da eficiência e confiabilidade 
dos processos internos. 

Seguindo o modelo no qual cada área ficas-
se responsável pela integralidade de um 
processo, de forma a preservar o fluxo direto 
sob coordenação de um único responsável 
facilmente identificável, houve redução sig-
nificativa no número de órgãos de 3º nível 
de gestão. De forma complementar, visando 
a dinamização das linhas decisórias, foi exe-
cutada a extinção de todos os órgãos de 2º 
nível de gestão e das respectivas funções de 
Gerente Executivo.

OUVIDORIA

COMITÊ DE AUDITORIA 
ESTATUTÁRIO  CONSELHO FISCAL

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA EXECUTIVA 

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA DE 
INOVAÇÃO E MERCADO  

DIRETORIA DE 
OPERAÇÕES

DIRETORIA DE 
GESTÃO 

DIRETORIA DE
COMPLIANCE

GABINETE

AUDITORIA INTERNA
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CONTEXTO INTERNO E EXTERNO
Com os crescentes desafios advindos das constantes mudanças de cenários, tor-
na-se imperativo que a CMB esteja atualizada e atenta ao ambiente de mudanças 
de forma a administrar tais oscilações, promovendo os devidos ajustes de rota, 
quer seja de ordem comportamental, econômica, tecnológica e/ ou concorrencial.

Em 14 de outubro de 2019 foi publicado o Decreto nº 10.054/2019 que dispôs sobre 
a qualificação da Casa da Moeda do Brasil no âmbito do Programa de Parcerias de 
Investimentos da Presidência da República e sua inclusão no Programa Nacional de 
Desestatização – PND. O citado decreto formalizou as orientações da Resolução nº 
17/2017 – 3º Reunião do Conselho do Programa de Parcerias para Investimentos – 
CPPI, que opinou pela qualificação de medidas de desestatização relativas à CMB e 
recomendou a inclusão da Empresa no PND.

De forma adicional, designou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES como responsável pela execução e acompanhamento dos atos ne-
cessários à desestatização da CMB, com previsão de aprovação da modelagem final 
e realização do processo de desestatização até dezembro de 2020.

Ato contínuo, em Assembleia Geral Extraordinária – AGE, realizada em 29 de outu-
bro de 2019, foram deliberadas alterações no Estatuto Social da CMB, dentre elas a 
divisão do capital social em ações ordinárias, sem valor nominal.  

Em 05 de novembro de 2019 foi publicada a Medida Provisória nº 902/2019, que 
produziu efeitos a partir de 01 de janeiro de 2020 e dispôs sobre o fim da exclusivi-

dade da Casa da Moeda do Brasil para as atividades de fabricação de papel moeda, 
de moeda metálica, de cadernetas de passaporte, de impressão de selos postais e 
fiscais federais e de controle fiscal.

No intuito de modular os efeitos, estabeleceu que a fabricação de cadernetas de 
passaporte e a impressão de selos postais terão caráter de exclusividade até 31 de 
dezembro de 2023 e que a Empresa fica habilitada em caráter provisório, até 31 de 
dezembro de 2021, a prestar os serviços de integração, instalação e manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamentos contadores de produção e a fornecer o 
selo fiscal de controle quantitativo. Por fim, estabelece que os contratos firmados 
por inexigibilidade de licitação e eventuais prorrogações firmadas antes do fim da 
exclusividade ficam preservados. 

Conhecedora dos desafios impostos pelas supracitadas medidas, internamente fo-
ram aprofundadas medidas de redução de custos e despesas como reestruturação 
organizacional, plano de demissão voluntária, redimensionamento de pessoal e fun-
ções de confiança, de modo a tornar a CMB mais competitiva, em que pese a perda 
da eficácia da MP 902/2019 em 16/04/2020.

Finalizando, acerca das perspectivas de novos negócios, a potencialização de tecno-
logias disruptivas no Brasil como instrumentos para segurança, qualidade e confian-
ça vem se mostrando como uma janela de oportunidades para a CMB que, além de 
oferecer ao mercado produtos tradicionais com tecnologia de última geração, visa 
propiciar o que há de mais moderno no mundo digital. 
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Dando importância na relevância do relacionamento com as partes interessadas, a CMB mantém comunicação permanente.

PARTES INTERESSADAS

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

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

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

Órgãos e entidades 
da Administração 
Pública

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

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

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

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

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

Sociedade Iniciativas 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, 
Relatório de Gestão, Relatório de  Administração).

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

Gestão de relacionamento; qualidade dos materiais produzidos.



VISÃO 
GERAL

RESULTADOS
DA GESTÃO

DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS

11

A Ouvidoria da CMB é a unidade responsável por receber solicitações, denúncias, 
reclamações, sugestões, elogios e também pela gestão do Serviço de Informação 
ao Cidadão (aplicação da Lei de Acesso à Informação), dando o devido tratamento 
aos pedidos de informação dos cidadãos, assim como o monitoramento do canal de 
contato “Fale Conosco”.
 
Em 2019 foi criado pela Ouvidoria-Geral da União o sítio Fala.BR, uma plataforma 
que integra as manifestações de ouvidoria e os pedidos de acesso à informação, 
promovendo a ampliação da acessibilidade para o usuário. 

As manifestações dos usuários são encaminhadas às áreas relacionadas ao assunto 
objeto de cada demanda para adoção de providências cabíveis e, em seguida, retornam 
à Ouvidoria para análise e resposta aos demandantes. Em 2019 a Ouvidoria registrou 
341 manifestações, 166 pedidos de acesso à informação, 149 mensagens pelo *Ou-
vidoria Resolve, 886 mensagens pelo Fale Conosco e 225 pela rede social Facebook.

Os registros de atendimentos realizados pela Ouvidoria são publicados trimestralmente na página:
http://www.casadamoeda.gov.br/portal/fale-conosco/ouvidoria/relatorios.html

341

E-SIC

149
OUVIDORIA RESOLVE

886
FALE CONOSCO

166

FALA.BR

9%

8%50%

19%

225

FACEBOOK

13%

* Ouvidoria Resolve é o tratamento de demandas de dúvidas e mediações rápidas que não implicam 
em reclamações e solicitações, normalmente o tratamento se dá por e-mail.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Fonte: Dados consolidados pela Ouvidoria para o ano de 2019.
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E-mail da Ouvidoria (ouvidoria@cmb.gov.br) 

Atendimento presencial no Parque Industrial - Santa Cruz/RJ (Rua René 
Bittencourt nº 371, Distrito Industrial de Santa Cruz, Rio de Janeiro – RJ, 
CEP 23.565-200), no horário das 8h às 16h30m;

Atendimento por telefone (21-2184-2937);

Atendimento por carta (Rua René Bittencourt nº 371, Distrito Industrial de 
Santa Cruz, Rio de Janeiro – RJ, CEP 23.565-200)

Urnas

Fala.BR (https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/
SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2fPrincipal.aspx), serviço 
hospedado na página da Ouvidoria-Geral da União que disponibiliza canal 
integrado de Ouvidoria e Serviço de Informação ao Cidadão.

Fale Conosco, no Portal da CMB na Internet 
(http://www.casadamoeda.gov.br/portal/fale-conosco/canais-de-
comunicacao.html);

A Ouvidoria, por meio de seus canais de atendimento, promove a participação social 
garantindo ao cidadão que suas manifestações e solicitações de informação sejam 
respondidas com rapidez e linguagem cidadã. A sua atuação, enquanto unidade de 
governança, está em conformidade com o Estatuto da CMB. 

A Ouvidoria atua recebendo as denúncias internas e externas que se referem à CMB, 
incluindo aquelas direcionadas ao Comitê de Auditoria Estatutário, ao Conselho de 
Administração e ao Conselho Fiscal.

Os seguintes canais de acesso estão disponíveis para atendimento aos públicos inter-
no e externo:
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Feminino Masculino

1.446

537

CAPITAL HUMANO
Consiste nos empregados e jovens aprendizes comprometidos com os valores da CMB.

AVALIAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO
A CMB encerrou o exercício 2019 com 1.983 empregados, representando uma re-
dução de 168 empregados em relação ao ano anterior. Nesse processo, destaca-
-se o Plano de Desligamento Voluntário – PDV realizado no período, responsável 
pelo desligamento incentivado de 120 empregados.

2014 2015 2016 2017 2018

1.983

500

1000

1500

2000

2500

3000

2.877
2.742 2.713

2.362
2.151

2019

NÚMERO DE EMPREGADOS

DISTRIBUIÇÕES DOS EMPREGADOS:

SEXO

SEXO
Feminino 537

Empregado 534

Livre Provimento 3

Masculino 1.446

Empregado 1.440

Livre Provimento 5

Requisitado e/ou Nomeado 1

Total 1.983
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ESCOLARIDADE

Masculino

Feminino

11 909 345 147 34

4 380 82 66 5

05 ou menos

06 a 15

16 a 25

26 a 35

35 ou mais

TEMPO DE EMPRESA

Primário completo 

Primeiro grau incompleto

Primeiro grau completo

Segundo grau incompleto

Segundo grau completo

Superior incompleto

Superior completo

Pós-graduação / Especialização

Mestrado completo

Doutorado

GRAU DE ESCOLARIDADE QUANTIDADE
PRIMARIO COMPLETO 7

PRIMEIRO GRAU INCOMPLETO 6

PRIMEIRO GRAU COMPLETO 24

SEGUNDO GRAU INCOMPLETO 1

SEGUNDO GRAU COMPLETO 819

SUPERIOR INCOMPLETO 10

SUPERIOR COMPLETO 751

POS-GRADUACAO/ESPECIALIZACAO 327

MESTRADO COMPLETO 35

DOUTORADO 3

Total 1.983
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DISTRIBUIÇÕES DOS EMPREGADOS:

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

FAIXA ETÁRIAFAIXA SALARIAL

67

625

628

505

143

15

20 a 29
anos

30 a 39
anos

40 a 49
anos

50 a 59
anos

60 a 69
anos

70 a 79
anos

11

23

Feminino

Masculino

546

127

1.310

De R$ 2.090,62 a R$ 6.423,45

De R$ 6.423,46 a R$ 12.846,90

De R$ 12.846,91 a R$ 21.360,99
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PROGRAMA JOVEM APRENDIZ

Em atendimento à Lei de aprendizagem, a CMB oferta aos jovens residentes no entorno 
do Distrito Industrial de Santa Cruz, por meio do Programa Jovem Aprendiz, a oportu-
nidade do primeiro emprego. Além de contribuir na geração de renda, o programa ob-
jetiva promover o desenvolvimento pessoal e capacitá-los para o mercado de trabalho.

O candidato ao programa deve estar matriculado em instituição de ensino e fre-
quentando a escola, caso não tenha concluído o ensino médio. A faixa etária é 
compreendida entre 14 e 24 anos e a carga horária é de 4 (quatro) horas diárias, de 
segunda a sexta-feira, em um total de 20 horas semanais.

O programa é realizado por meio de convênio com o Serviço Nacional de Aprendi-
zagem – SENAI, com duração de 12 a 14 meses, no qual é assegurado aos parti-
cipantes os direitos trabalhistas, bem como a aprendizagem teórica e prática, com 
formação técnico-profissional no curso de Assistente Administrativo com a prática 
nas dependências da CMB. 

O processo seletivo consiste inicialmente na divulgação de edital específico no site 
da CMB, ocorre duas vezes ao ano e prevê a contratação de cerca de 50 jovens. Em 
dezembro de 2019 a CMB manteve em seu quadro 88 Jovens.

CAPITAL INTELECTUAL
Consiste na expertise e na capacidade em inovar, adquiridas após anos de experiência
e aperfeiçoamento.

PESQUISA, DESENVOLVIMENTO & INOVAÇÃO
Um dos principais focos da Casa da Moeda do Brasil no ano de 2019 foi a propos-
ta de promover aproximação com universidades na busca do estabelecimento de 
parcerias com o objetivo de fomentar a criação de uma nova cultura voltada a ino-
vação e evolução técnica por meio de mecanismos de pesquisa e desenvolvimento. 
Tal iniciativa está alinhada com o Planejamento Estratégico da CMB dando maior 
ênfase a competitividade e ao reconhecimento da CMB por agregar segurança com 
tecnologia de ponta em seus produtos e serviços.

Nesse sentido, foram estabelecidos convênios de colaboração científica, técnica e 
tecnológica entre a Casa da Moeda do Brasil e a Fundação Centro Universitário da 
Zona Oeste do Rio de Janeiro – UEZO, bem como com a Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro – UFRRJ.

As informações anteriores, bem como outras informações acerca da força de tra-
balho da CMB, podem ser obtidas no sítio da CMB na internet, através do link: 
http://www.casadamoeda.gov.br/portal/transparencia/acesso-a-informacao.html
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• Documento de identificação do militar – Exército Brasileiro (Cartão com 
chips de contato e sem contato, contrato assinado em 29/07/2019)

• Documento de identificação dos servidores do Conselho de Justiça Federal 
e dos Tribunais Regionais Federais (Cartão com chip sem contato, contrato 
assinado em 22/07/2019)

• Documento de identificação para a União Nacional dos Legisladores e Le-
gislativos Estaduais – UNALE (Cartão com chip com contato, contrato assina-
do em 30/08/2019)

• Documento de Identificação (físico/mobile) para o Conselho Federal de Bio-
medicina – ID CRBM (contratos assinados com os Conselhos da 3ª, 4ª, 5ª e 6ª 
Regiões nas datas de 13/09, 12/08, 05/12 e 16/09, respectivamente)  

As soluções acima listadas são aquelas que contêm itens suficientes em seu 
desenvolvimento para serem consideradas como inovadoras.

CONCEPÇÕES DE SOLUÇÕES

CONVÊNIOS COM UNIVERSIDADES

Com a possibilidade de ganhos de produtividade na aplicação dos resultados das 
pesquisas, de internalização de conhecimento e desenvolvimento de novos produ-
tos, patentes e propriedade intelectual que podem vir a ser usadas como produtos, 
a exemplo do que acontece com outros stakeholders do mercado e, evolução e apri-
moramento da mão de obra, a CMB efetivou convênios com universidades, sendo a 
UEZO em dezembro de 2018 e com a UFRRJ em Março 2019.
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Entre Março e Junho de 2019 foram realizadas reuniões em vários departamentos 
da UEZO e da UFRRJ com o intuito de apresentar a CMB e divulgar o convênio e o 
escopo de atuação. 

Em Agosto de 2019 foi realizado Workshop conduzido por equipe multidisciplinar 
da CMB, em nosso auditório, que contou com a presença de 45 representantes 
(Professores/Pesquisadores) das Universidades conveniadas (31 da UEZO e 14 da 
UFRRJ) englobando todas as propostas de projetos com possibilidade potencial 
de realização com apoio ou em conjunto as universidades. Como consequência 
desse Workshop, algumas dessas propostas se tornaram projetos de mestrado 
que estão sendo realizados por profissionais da CMB nas duas instituições sem 
custos. Além disso, ainda existem outros projetos que estão em fase de elabora-
ção de plano de trabalho. 

Em Outubro de 2019 foi realizada uma palestra por dois Professores/Pesquisadores 
da UEZO com o título “Propriedade Intelectual e Inovação” para 32 profissionais da 
CMB, entre eles toda a Diretoria e o Presidente da CMB, sem custo, resultante do 
relacionamento estratégico que o convênio trouxe como consequência.

- AÇÕES EFETIVAS APÓS ESTABELECIMENTO DOS CONVÊNIOS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS
A CMB buscou atuar no desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas a novos 
produtos/serviços e no aprimoramento dos processos fabris existentes, em congru-
ência com os objetivos estratégicos.

• Evolução e aprimoramento dos estudos relativos ao novo processo para tratamen-
to de efluentes cianídricos, que se apresenta mais seguro, mais inteligente, mais 
versátil, de menor impacto à manutenção das instalações civis, equipamentos, con-
dutores elétricos e demais acessórios metálicos, iniciado em 2018, com potencial 
de inovação e unicidade cabível para registro de propriedade intelectual.

• Conclusão dos projetos para fornecimento de cartões de policarbonato que cul-
minaram em contratos firmados junto ao CJF (cartão de policarbonato com itens de 
segurança) e Exército Brasileiro (smartcard). Os dois contratos proporcionaram o 
funcionamento pleno da fábrica de cartões da CMB.

- PRINCIPAIS PROJETOS E MELHORIAS
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CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS/COMPETÊNCIAS
Em 2019, foi dado prosseguimento às ações educacionais, englobando diversos te-
mas como: Gestão pela Qualidade, Oratória, Governança Corporativa, Gestão de 
Riscos, Ética e Gestão e Fiscalização de Contratos.

Fonte: Departamento de Pessoas - DEGEP

TOTAL DE PARTICIPAÇÕES TOTAL DE INVESTIMENTO

7.295 R$ 613.569,02

Registra-se que as ações educacionais promovidas por intermédio do Termo de Coo-
peração SENAI/CMB estão entre as contabilizadas na tabela acima e contemplaram 
195 participações.

A CMB adotou um modelo de planejamento educacional pautado em 06 dimensões 
de conhecimentos: Liderança, Exigência Legal, Institucional, Técnica, Especializa-
ção, e Livre Escolha da Diretoria, que abrange os cursos, congressos e eventos não 
previstos, porém estratégicos à organização. 

No segundo semestre do exercício 2019, foram priorizados os cursos de exigência legal.

Livre escolha
da Diretoria

Formação de
Líderes

Cursos de
Exigência Legal

Capacitação
Institucional

Capacitação
Técnica

Cursos de
Especialização
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No início de 2019, no intuito de aprimorar os processos de aprendizagem na organi-
zação, a CMB deu andamento ao plano de criação de um Ambiente Virtual de Apren-
dizagem - AVA próprio, deixando sob os cuidados de uma equipe multidisciplinar a 
missão de identificar solução no mercado que atendesse essa expectativa.

Em junho do mesmo ano, o Moodle©, um software de código aberto amplamente 
conhecido e utilizada no mercado de educação, foi submetido a uma avaliação de 
viabilidade que abarcou 78 empregados inscritos. O piloto consistiu em uma ação 
educacional com carga horária de duas horas para o cumprimento, em até trinta 
dias, das seguintes atividades: acesso a vídeo aula e ao material complementar; 
participação em um fórum de discussões; realização de uma avaliação de rendimen-
to e uma avaliação de reação ao treinamento; emissão de certificado de conclusão.

Ao final da avaliação de viabilidade da solução proposta, com um terço dos ins-
critos aprovados, restou demonstrado que o AVA em comento é ferramenta capaz 
de atender perfeitamente as necessidades mais prementes da CMB no que tange 
ao aprimoramento almejado, podendo trazer, com economicidade, benefícios como: 
informatização, automatização, flexibilidade, racionalidade e efetividade na sociali-
zação de conhecimentos críticos.

Dessa forma, o próximo passo em 2020 será o mapeamento deste processo para 
adoção oficial da citada ferramenta pela CMB, contemplando a produção de conte-
údo alinhado ao modelo de planejamento educacional vigente.

GESTÃO DO CONHECIMENTO
Dando continuidade a implantação da ferramenta de gestão do conhecimento na 
CMB, em 2019 foi ampliado o modelo para toda a Empresa, tendo como referência 
o Projeto Piloto nas áreas de Manutenção e de Matrizes e Projetos Artísticos.

Ao longo do exercício, foram implementadas as duas fases da Gestão do Conheci-
mento: mapeamento dos conhecimentos críticos e, posteriormente, planejamento 
do repasse e registro desses conhecimentos, junto aos respectivos detentores. 

Os conhecimentos críticos são os conhecimentos que impactam diretamente no ne-
gócio e, consequentemente, na continuidade da Empresa. Por estarem concentrados 
em um número reduzido de empregados, representam elevado risco para a gestão.

O repasse dos conhecimentos críticos se refere ao compartilhamento do know how, 
por meio de treinamentos em sala de aula ou on the job, reuniões, dentre outras for-
mas, em prol da capacitação e aperfeiçoamento das equipes. O registro de conhe-
cimentos críticos refere-se à externalização dos conhecimentos explícitos, por meio 
de vídeos, passo a passo das atividades, perguntas e respostas mais frequentes, 
dentre outras formas, visando a formalização dos saberes na Empresa, em espaço 
de fácil acesso a todos, resguardando os sigilos necessários. 

A área de Gestão de Carreiras adotou no ano a prática de análisar os conhecimentos 
críticos juntos às áreas e de acompanhar os repasses e registros, com incentivo a 
promoção e a efetividade de tal ferramenta, de forma a reter os conhecimentos já 
construídos ao longo da trajetória da CMB.
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ESTÍMULO À INOVAÇÃO
Em 2019, a Empresa implementou o Prêmio Inova CMB, a fim de estimular a criação 
e implementação de novas ideias, que envolvam aumento de receitas, aprimora-
mento de processos de trabalho e redução de despesas. A CMB recebeu 95 ideias 
dos empregados ao longo do ano, e o Grupo de Trabalho formado por cinco integran-
tes de diferentes áreas da empresa, analisou estas ideias, sem conhecimento dos 
nomes dos respectivos autores, selecionando as “Dez Mais”, conforme requisitos 
presentes no Edital do Prêmio Inova CMB, devidamente divulgado. No primeiro tri-
mestre de 2020, os autores apresentarão suas ideias para Diretoria Executiva, que 
classificará os três vencedores. 

O estímulo a Inovação tem o próposito de criar cultura e mentalidade institucio-
nal de melhoria contínua, promovendo mobilização e convergência interna com 
foco estratégico.

No segundo semestre de 2019, a nova Diretoria Executiva da Empresa instituiu um 
grupo de trabalho com a missão de implantar na CMB um Projeto Piloto voltado ao 
trabalho fora das dependências da CMB, na modalidade de Teletrabalho, com os 
seguintes o objetivos e especificações: 

• Testar a pertinência do teletrabalho na CMB e aos seus empregados;
• Identificar a melhor forma de administrar o trabalho remoto na CMB;
• Preparar o cenário para futura participação mais ampla;
• Verificar impactos de teletrabalho em termos de custos;
• Avaliar o desempenho funcional no contexto do teletrabalho;
• Avaliar os benefícios diretos e indiretos do teletrabalho na Empresa;
• Verificar a adaptação a nova realidade de trabalho;
• Verificar o impacto do trabalho remoto no desempenho individual;
• Verificar o impacto do trabalho remoto no ambiente familiar; e
• Identificar as adaptações necessárias na relação com o telegerente.

O projeto piloto levou em consideração a participação de 100 empregados, entre 
os meses de novembro e dezembro de 2019, dos quais 78 teletrabalhadores e 22 
telegestores foram avaliados sobre as perspectivas tecnológicas e administrativas.

Após análise dos resultados obtidos no projeto piloto, o grupo de trabalho concluiu 
pela viabilidade da implantação de um Programa de Teletrabalho na CMB, visto que 
a Empresa reúne condições para adoção dessa modalidade em caráter permanente.

PROJETO PILOTO DE TELETRABALHO
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SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
Consiste no compromisso de buscar o desenvolvimento sustentável e garantir um
ambiente seguro por meio de processos de gestão da qualidade, em consonância
com as regulamentações nacional e internacional.

A CMB mantém um sistema de gestão integrado e certificado dos processos de qua-
lidade, meio ambiente, segurança, saúde ocupacional, orientados pelas normas ISO 
9001/ 14001 e OHSAS 18001, respectivamente, tendo renovado em 2019 a Certificação 
do Sistema de Gestão de Segurança para Tecnologia Gráfica, NBR 15.540, que demons-
tra a solidez da estrutura de gestão de segurança da CMB para inibir ações criminosas. 

Em conjunto com as demais ISO, a certificação NBR 15.540 confirma o atendimento 
a todos os requisitos de segurança (infraestrutura, processos, qualificação de pes-
soal e sistemas) na produção de impressos de segurança com excelência gráfica. 

Executando todas as ações que são necessárias à manutenção destas certificações, 
a Empresa garante, consequentemente, a adoção de um modelo de gestão único, 
que permite administrar temáticas de maneira mais eficiente e eficaz e de extrema 
importância no âmbito industrial, que, apesar de possuírem fundamentos técnicos 
bastante diferentes, são complementares e igualmente relevantes para garantir a 
produção segura e sustentável de produtos de qualidade. 

Ações como essas culminaram em premiações, como, por exemplo, a da 16ª edição 
do prêmio Werner Klatt de Excelência Gráfica, que, em setembro de 2019, reconhe-
ceu a CMB premiando-a na categoria Impressos de Segurança.

 
 
 
 
 

   Nº 23.019/17 
 

A ABNT concede o certificado de conformidade de Sistema de Gestão da Qualidade à 
empresa: 
ABNT grants the conformity certificate of the quality management system to the company: 

 

Casa da Moeda do Brasil 
CNPJ: 34.164.319/0005-06  

 

Implementado para a(s) atividade(s) de: 
Implemented for the following activity(ies): 
 

Desenvolvimento de projetos, fabricação de produtos gráficos, produtos 
metalúrgicos e prestação de serviços tais como: 
 

I.     Todo o meio circulante brasileiro (cédulas e moedas); 
II.     Cédulas e moedas para exportação; 
III.    Medalhas, comendas e distintivos; 
IV.   Selos postais, de controle, de fiscalização, de autenticidade, outros 

papéis selos; 
V.    Caderneta de identificação profissional e do trabalhador, passaportes e 

outros documentos de viagens; 
VI.   Carteiras e cartões em papéis e plásticos; 
VII.  Formulário de segurança para impressão e folhas base de segurança 

para impressão de documentos diversos;  
VIII.  Bilhetes magnetizados; 
IX.   Instalação, gerenciamento e operação de sistemas de informação e de 

identificação; 
X.    Sistemas com Aplicação na Web e Dispositivos Móveis; 
XI.   Gerenciamento de Sistemas de Banco de Dados; 
XII.  Sistemas de captura de dados biográficos e biométricos, com tráfego 

de dados via rede segura criptografada e; 
XIII. Outros Documentos Fiduciários. 

 
Exercida(s) na unidade localizada em: 
Exerted in the unit located in: 

 

Rua René Bittencourt, 371 - Santa Cruz 
23565-200 - Rio de Janeiro  - RJ  
 

Atendendo aos requisitos da Norma: 
Meeting the requirements of the Standard:  
 

ABNT NBR ISO 9001:2015 
 

Primeira concessão: 13/09/2013 
First concession: 

  

Período de validade: 
Validity period: 
 

14/02/2019 a 14/08/2021 
 

                                                                 Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2019 
 

Guy Ladvocat 
Gerente de Certificação de Sistemas  
Systems Certification Manager 

  

Este certificado é suportado por contrato de atendimento à Norma e procedimentos da ABNT e é válido somente em original e com 
o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no 
seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315). 
This certificate is sustained by a contract of compliance with ABNT Standard and procedures and will be valid only its original form and with the ABNT 
stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager Its validity may be confirmed at the following eletronic address: 
www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315). 

Rev.: 05 

 
 
 
 
 

   Nº 38.005/15 
 

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Sistema de Gestão Ambiental à 
empresa: 
ABNT grants the Conformity Certificate of the Environmental Management System to the company: 
 

Casa da Moeda do Brasil 
CNPJ: 34.164.319/0005-06  

 

Implementado para as atividades de: 
Implemented for the following activities: 
 

Desenvolvimento de projetos, fabricação de produtos gráficos, produtos 
metalúrgicos e prestação de serviços tais como: 
 

I.     Todo o meio circulante brasileiro (cédulas e moedas); 
II.     Cédulas e moedas para exportação; 
III.    Medalhas, comendas e distintivos; 
IV.   Selos postais, de controle, de fiscalização, de autenticidade, outros 

papéis selos; 
V.    Caderneta de identificação profissional e do trabalhador, passaportes 

e outros documentos de viagens; 
VI.   Carteiras e cartões em papéis e plásticos; 
VII.  Formulário de segurança para impressão e folhas base de segurança 

para impressão de documentos diversos;  
VIII.  Bilhetes magnetizados; 
IX.   Instalação, gerenciamento e operação de sistemas de informação e de 

identificação; 
X.    Sistemas com Aplicação na Web e Dispositivos Móveis; 
XI.   Gerenciamento de Sistemas de Banco de Dados; 
XII.  Sistemas de captura de dados biográficos e biométricos, com tráfego 

de dados via rede segura criptografada e; 
XIII. Outros Documentos Fiduciários. 

 
Exercido(s) na unidade localizada em: 
Exerted in the unit located in: 

 

Rua René Bittencourt, 371 - Santa Cruz 
23565-200 - Rio de Janeiro  - RJ  
 

Atendendo aos requisitos da Norma: 
Meeting the requirements of the Standard: 
 

ABNT NBR ISO 14001:2015 
 

Primeira concessão: 06/07/2015 
First concession: 
 

Período de validade: 
Validity period: 
 

14/02/2019 a 14/08/2021 
 

                                              Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2019. 
 
 

Guy Ladvocat 
Gerente de Certificação de Sistemas  
Systems Certification Manager 

 

Este certificado é suportado por contrato de atendimento à Norma e procedimentos da ABNT e é válido somente em original e 
com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação Sistemas. Sua validade pode ser confirmada 
no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: (21) 3974-2300 / Fax: (21 3974-2315) 
This certificate is sustained by a contract of compliance with ABNT Standard and procedures and will be valid only its original form and with the ABNT 
stamp in dry high-relief, duly signed by the System Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: 
www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: 21 3974-2300 / Fax: 21 3974-2315) 

 
 
 
 
 

   Nº 100.006/15 
 

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Sistema de Gestão da Segurança e 
Saúde Ocupacional à empresa: 
ABNT grants the Occupational Health and Safety Management System Conformity Certificate to the 
company: 
 

Casa da Moeda do Brasil 
CNPJ: 34.164.319/0005-06  

 
Implementado para as atividades de: 
Implemented for the following activities: 
 

Desenvolvimento de projetos, fabricação de produtos gráficos, produtos 
metalúrgicos e prestação de serviços tais como: 
 

I.     Todo o meio circulante brasileiro (cédulas e moedas); 
II.     Cédulas e moedas para exportação; 
III.    Medalhas, comendas e distintivos; 
IV.   Selos postais, de controle, de fiscalização, de autenticidade, outros 

papéis selos; 
V.    Caderneta de identificação profissional e do trabalhador, passaportes 

e outros documentos de viagens; 
VI.   Carteiras e cartões em papéis e plásticos; 
VII.  Formulário de segurança para impressão e folhas base de segurança 

para impressão de documentos diversos;  
VIII.  Bilhetes magnetizados; 
IX.   Instalação, gerenciamento e operação de sistemas de informação e de 

identificação; 
X.    Sistemas com Aplicação na Web e Dispositivos Móveis; 
XI.   Gerenciamento de Sistemas de Banco de Dados; 
XII.  Sistemas de captura de dados biográficos e biométricos, com tráfego 

de dados via rede segura criptografada e; 
XIII. Outros Documentos Fiduciários. 

 

Exercido(s) na unidade localizada em: 
Exerted in the unit located in: 

 

Rua René Bittencourt, 371 - Santa Cruz 
23565-200 - Rio de Janeiro  - RJ 
 

Atendendo aos requisitos da Norma: 
Meeting the requirements of the Standard: 
 

OHSAS 18001:2007 
 

Primeira concessão: 06/07/2015 
First concession: 
 

Período de validade: 
Validity period: 
 

14/02/2019 14/08/2021 
 
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2019 

Guy Ladvocat 
Gerente de Certificação de Sistemas  
Systems Certification Manager 

 
Este certificado é suportado por contrato de atendimento à Norma e procedimentos da ABNT e é válido somente em original e 
com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação Sistemas. Sua validade pode ser confirmada 
no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: (21) 3974-2300) 
This certificate is sustained by a contract of compliance with ABNT Standard and procedures and will be valid only its original form and with the ABNT 
stamp in dry high-relief, duly signed by the System Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: 
www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: 21 3974-2300) 
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MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
Todos os processos produtivos e de apoio da CMB têm seus perigos identificados 
e riscos avaliados. Esta prática de prevenção confere eficiência aos controles de 
segurança e saúde ocupacional implementados na Empresa, desde a concepção dos 
projetos até sua execução. Alinhada com a Política Integrada de QSMS, a CMB con-
cluiu o inventário e diagnóstico de risco das suas máquinas e equipamentos. Este 
mapeamento, feito parceria com FIRJAN, permite que a empresa atue de forma es-
tratégica na adequação do seu parque fabril às normas de segurança mais recentes. 

Da mesma forma, na implantação do projeto de Teletrabalho, as medidas de contro-
le de risco ergonômico foram abordadas ostensivamente. As particularidades desta 
modalidade foram integradas ao “Programa Auto Prevenção: Conhecer para Preve-
nir”, atendendo às demandas dos empregados em seus novos postos de trabalho e 
à flexibilidade que os empregados têm agora para exercer suas atividades. 

Também em 2019, a CMB iniciou os trabalhos para implantar a ISO 45.001. Lançada 
em 2018, a nova norma de Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional 
manterá a perfeita integração dos requisitos deste sistema de gestão com os da ISO 
9.001 de Qualidade e ISO 14.001 de Meio Ambiente.  

SATISFAÇÃO DE CLIENTES
Desenvolvendo sistemas e estratégias para atender as necessidades de seus clien-
tes e superar suas expectativas, a CMB acompanha regularmente os resultados das 
Pesquisa de Satisfação do Cliente (PSC). 

A pesquisa de 2019 contou com as participações do Departamento de Polícia Fe-
deral – DPF, Ministério das Relações Exteriores – MRE, Receita Federal do Brasil 
– RFB, Tribunal Superior Eleitoral – TSE e Banco Central do Brasil – BCB e teve 
resultado satisfatório, considerando que as necessidade e expectativas são alvos 
móveis, com requisitos que variam ao longo do tempo de acordo com situações que 
surgem a partir da percepção dos clientes.

Congruente com a Política do Sistema de Gestão Integrado, a CMB tem como com-
promisso o atendimento às necessidades de todas as suas partes interessadas e para 
isso atua observando o princípio da abordagem de processo para promover melhoria 
contínua. Em 2019, a CMB monitorou as ações de melhoria das quais se destacaram 
as modificações realizadas na tela serigráfica, que gerou economia no consumo de 
tinta na produção; destacou-se também o desenvolvimento do software Grafana, que 
permite o acompanhamento em tempo real das informações incluídas no Sistema ERP. 

Todos os insumos e matérias-primas são monitorados e/ou transformados por meio 
de uma sequência de atividades que agrega valor aos clientes do processo, na forma 
de produto ou serviços. Como uma destas atividades, a CMB conta com 04 (quatro) 
laboratórios que realizam análise de materiais incorporados aos produtos e efluen-
tes, além de todo controle metrológico dos equipamentos sujeitos à calibração.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A Diretoria Executiva norteou a revisão do Planejamento Estratégico da CMB de 
forma a conjugar aumento da produtividade dos negócios tradicionais com foco na 
sustentabilidade e competitividade de cada linha de negócio, redução dos custos e 
despesas e ampliação do portfólio de produtos e serviços com expansão da área de 
atuação para o mercado externo.

CICLO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Em observância às questões legais, a revisão também abarcou os efeitos decorren-
tes da Resolução nº 17/2017 – 3º Reunião do Conselho do Programa de Parcerias 
para Investimentos – CPPI, de 23 de agosto de 2017, que opinou pela qualificação de 
medidas de desestatização relativas à CMB e recomendou a inclusão da empresa no 
Programa Nacional de Desestatização – PND.

Gerar resultado operacional
líquido positivo por linha
de negócio

Sanear as finanças e
o balanço da CMB

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

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

Ter todos os negócios
com tecnologia 
proprietária da CMB

Firmar contratos
plurianuais com os
principais clientes

Operar todos os
processos integrados
ao sistema ERP

Desburocratizar todos
os processos conectados
ao ERP

Estar aderente aos
requisitos da classificação
N1 da B3 / CVM

Prover condições para o
processo de desestatização
(cronograma BNDES)

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

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

Implantar políticas de 
meritocracia e remuneração
por entrega de resultado
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DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA

PERSPECTIVA FINANCEIRA

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

DIRECIONADORES 
2019

Ter DRE Gerencial Mensal por unidade de negócio e linha de produto Revisar saldos de estoque e iniciar destinação de ociosidade

Ter apuração de custos alinhadas às práticas de mercado via ERP Revisar ativos e iniciar destinação de ociosidade

Ter planos de conta e de centros de custos alinhados ao modelo de negócios Resolver pendências DRU, SICPA, UTE, Fedrigoni, PECLD (PDD), Scorpios

Fazer novo orçamento, fluxo de caixa e portfólio de projetos, realistas para 2020 Mapear pendências Tributárias para execução a partir de 2020

Adequar CMB ao CPC 33 (pós emprego devido PDV)

Atualizar “inventário” do contencioso (réu e autor)

Definir destino Parque Fabril e Flamengo, além do Museu sustentável (Fundação?)

Fazer planejamento tributário

AÇÕES 9 12

PRINCIPAIS  
RESULTADOS

Apuração do resultado financeiro operacional por cada produto (AGF por Negócio)

Redefinição da Estrutura Organizacional para modelo com definição clara de responsabilidades

Desmobilização dos imóveis de Brasília e do Flamengo (RJ)

Implantação de novo modelo para apuração dos custos no ERP

Ajustes nas provisões de perda (PECLD), contencioso e tributário para saneamento do balanço patrimonial

Implantado o modelo de TaxiGov

Iniciado o processo de destinação dos estoques ociosos de estampas semi-acabadas das cédulas do Haiti e de tintas.

Implantado o modelo de cessão onerosa para a CRECHE
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PERSPECTIVA MERCADO / CLIENTES

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

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

Ter todos os negócios com tecnologia 
proprietária da CMB

Firmar contratos plurianuais com os 
principais clientes

Ter 3 novos negócios factíveis, 
mapeados e desenhados para 
implantar em 2020, sendo uma para 
cada segmento (meios de pagamento, 
rastreabilidade e identificação)

Alcançar US$ 100.000 de receitas 
adicionais provenientes de negócios 
para o exterior

Firmar / Assinar 1 nova parceria 
(cooperação técnica) factível para 
iniciar no 1º trimestre de 2020

Conseguir compromisso formal de 
intenção de contrato plurianual 
(modelo, valor, prazo) com BACEN, 
DPF, MRE, Correios

DIRECIONADORES 
2019

Ter 3 novos negócios factíveis, 
mapeados e desenhados para 
implantar em 2020, sendo uma para 
cada segmento (moedas/medalhas, 
cédulas e rastreabilidade) 

Desenvolver completamente (produto 
pronto) 2 novos produtos para 
implantar no 1º trimestre de 2020

AÇÕES 1 3 4 4

PRINCIPAIS  
RESULTADOS

Retomada de relacionamento com os principais clientes e foco em novos mercados

Assinatura de 3 novos contratos para fornecimento de novos produtos

Assinatura do contrato 2020 com o BACEN ainda em 2019, fato que não ocorria desde 2001.

Aumento do faturamento em 11% em relação a 2018

Iniciado as tratativas de contrato plurianual para produção de passaportes junto a DPF
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PERSPECTIVA PROCESSOS

OBJETIVOS Operar todos os processos integrados 
ao sistema ERP

Desburocratizar todos os processos 
conectados ao ERP

Estar aderente aos requisitos da 
classificação N1 da B3 / CVM

Prover condições para o processos de 
desestatização (cronograma BNDES)

Implantar os módulos de Custos, 
Compras, Contratos, PCP, Folha (com 
impacto em custos), Estoque (ponto 
ressuprimento)

Definir quais processos e buscar 
benchmark e automação

Entregar painel comparativo de 
requisitos N1 X status atual X plano 
de ação

Compilar base de trabalho da CMB

DIRECIONADORES 
2019

Implantar todos os quickwins 
identificados pela Totvs Consulting

Levantar toda burocracia que se 
duplica ao ERP (foco eliminar papel)

Substituir auditor externo para 2020 Capacitar equipe envolvida da CMB 
nos processos do PND

Conseguir autorização para utiização 
do SEI ou definir outra ferramenta com 
cronograma de implantação e edital 
(caso necessário)

Adequações do estatuto social da 
CMB

Publicar o decreto de inclusão da 
CMB no PND ( não depende da CMB)

AÇÕES 2 3 3 3

PRINCIPAIS  
RESULTADOS

Implantação de sistema ERP para processos fundamentais como Suprimentos e PCP, em busca da desburocratização de processos

Reestruturação e empoderamento da estrutura de Compliance e Governança Corporativa

Publicação do Decreto 10.054/19 acerca da inclusão da CMB no PND
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PERSPECTIVA PESSOAS

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

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

Implantar políticas de meritocracia e remuneração 
por entrega de resultado

Mapear conhecimentos e capacitações atuais e 
necessárias (cursos e treinamento) para iniciar no 
1º trimestre de 2020

Mapear todas as duplicações de tarefas entre 
funcionários

Definir políticas e implantar piloto do Teletrabalho

DIRECIONADORES 
2019

Mapear, definir cronograma e todos os passos para 
desmobilizar excesso de pessoal, sendo cessão em 
2019

Mapear todas as duplicações de tarefas entre 
funcionários e terceirizados

Definir novo modelo de avaliação por entrega de 
resultado, com feedback

Mapear todas as oportunidades de internalizar 
terceirizações com mão de obra própria

Definir política de reconhecimento

Prepara todos os alicerces para implantar a 
remuneração variável mensal (foco) / trimestral / 
semestral (legal, indicadores, metas)

AÇÕES 5 3 4

PRINCIPAIS  
RESULTADOS

Implantação de programa amplo de cessão de funcionários

Redução dos contratos de terceirização, onde havia duplicidade de funções com os funcionários da CMB

Implantação da modalidade de teletrabalho

Publicado edital do Inova CMB para reconhecimento das três melhores ideias em 2019

Elaborado modelo para implantação de remuneração variável, restando aprovação dos órgãos superiores
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GOVERNANÇA E CONFORMIDADE
ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DA CMB
O aprimoramento das melhores práticas de governança corporativa pela CMB é uma 
busca constante que visa alinhamento com as melhores práticas realizadas pelo 
mercado, sem deixar de cumprir as exigências do ambiente regulatório vigente, em 
especial os requisitos da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e seu regulamenta-
do, o Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016.

Com as mudanças organizacionais ocorridas no exercício, que trouxe o foco na 
competividade, bem como eficiência e confiabilidade dos processos internos, 
buscou-se fortalecer a governança corporativa e a rede de integridade. Assim, a 
governança corporativa praticada veio exercer um papel determinante com vistas 
a auxiliar a identificação de pontos mais suscetíveis, com o propósito de compelir 
melhorias nessas áreas, bem como subsidiar melhor a tomada de decisão e a sua 
atuação institucional.

A estrutura de governança da CMB é constituída pelos seguintes órgãos estatu-
tários: Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria 
Executiva que buscam alinhamento às boas práticas, bem como atos de gestão 
com transparência e prestação de contas (accountability). A estrutura conta ainda 
com os comitês de apoio, Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD e Comitê de 
Elegibilidade – COELE.

Governança

Gestão

Acionista:
Assembleia-Geral

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

Elegibilidade, Comitê de Governança
Riscos e Controles

Alta Administração:
Conselho de Administração e

Diretoria Executiva

Superintendências 
e Gerências

CEP, CGPAR e ME. 
SEST, CGU e TCU

AUDITORIA EXTERNA

Sociedade
Governo Federal

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

COAUD, CET, AUDIT

Apoio Externo à Governança:
CEP - Comissão de Ética Pública
CGPAR - Comissão Interministerial de Governança e de Administração de Participações Societárias da União
CGU - Controladoria Geral da União
ME  - Ministério da Economia
SEST - Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
TCU - Tribunal de Contas da União

Rede de Integridade:
COAUD - Comitê de Auditoria
AUDIT - Auditoria Interna
CORREG - Corregedoria
DEGOV - Departamento de Governança Corporativa
DEJUR - Departamento Jurídico
OUVID - Ouvidoria
CET - Comissão de Ética 
CCGOV - Comitê de Governança, Riscos e Controles
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Dentre os Comitês instituídos, destaca-se o Comitê de Auditoria Estatutário – CO-
AUD, órgão colegiado, composto por 03 (três) membros independentes, que se re-
porta ao Conselho de Administração e tem por finalidade assessorar o mencionado 
Conselho no que se refere ao exercício de suas funções de acompanhar as questões 
ligadas aos riscos e à auditoria, às demonstrações financeiras, à conformidade em 
relação a normas e à legislação e a conformidade em relação a políticas internas.

O Comitê de Elegibilidade – COELE, constituído pelos titulares do Departamento de Go-
vernança Corporativa, Departamento de Pessoal e Escritório Compartilhado, cuja finali-
dade é auxiliar o acionista quanto ao preenchimento dos requisitos e ausência de veda-
ções para as eleições de indicados aos cargos de administradores e conselheiros fiscais.

A Comissão de Ética – CET é a responsável pelo zelo e cumprimento das disposi-
ções deste Código, assistindo e orientado a Alta Administração, Corpo Gerencial e 
demais empregados quanto à sua aplicabilidade direta no dia a dia da CMB.

Por fim, destacamos o Comitê de Governança, Riscos e Controles – CCGOV, com-
posto pelos 4 (quatro) Diretores e pelo Presidente, cuja finalidade é  assessorar o 
CONSAD no estabelecimento de um ambiente de governança, controle e gestão de 
riscos que respeite os valores, interesses e expectativas da organização, dos agen-
tes que a compõem e das partes relacionadas, entre outras.

A CMB ainda conta com órgãos internos de assessoramento e apoio às tomadas de 
decisões, em especial, Auditoria Interna, o Departamento Jurídico, Departamento 
de Governança Corporativa, Ouvidoria e Corregedoria, que compõem a Rede de In-
tegridade da CMB.

COMPLIANCE E INTEGRIDADE

A CMB apresenta instrumentos de integridade que pautam o cotidiano de emprega-
dos e administradores como a Política de Conformidade, Código de Conduta, Ética e 
Integridade, Ouvidoria, contendo canais e mecanismos de tratamento de denúncias 
e o Programa de Integridade. Quanto ao Programa de Integridade, o Departamento 
de Governança Corporativa é a área designada para seu monitoramento.

A Política de Conformidade norteia as atividades e as tomadas de decisões, sendo 
observada de forma integrada com as demais políticas internas, contendo as dire-
trizes de conformidade para alcançar seus objetivos estratégicos e conduzir seus 
negócios de forma sustentável, legal, ético e transparente.

O Programa de Integridade é gerido e monitorado pelo Departamento de Governan-
ça Corporativa. Trata-se de instrumento balizar para atuação de todos os envolvidos 
na operação da CMB, objetivando apresentar as medidas macro de integridade para 
o combate à fraude e corrupção, que garantam ambiente de negócios baseado no 
alto desempenho alinhando ética, integridade e transparência.

Outrossim, tem estabelecido Código de Ética, Conduta e Integridade que estabelece 
os princípios e valores a serem observados por todos os colaboradores, incluindo 
empregados e membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria 
Executiva e representa um forte componente da identidade cultural da empresa e de 
sua imagem junto ao mercado. Esses princípios são apresentados de forma clara e 
precisa, de modo que possam ser facilmente observados por todos.
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ADERÊNCIA AO NÍVEL 1 DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DA B3

A despeito de possuir certificação Nível 1 do indicador IG-SEST e não sendo exigida 
sua adequação à regras de governança privada em razão de sua natureza jurídica 
cujo capital social pertence 100% a União , a busca constante pela melhoria em 
governança corporativa fez com que em 2019 a Diretoria Executiva da CMB empre-
endesse ações que visam ao alinhamento com as melhores práticas de governança 
exigidas pelo segmento de listagem Nível 1 de Governança Corporativa da Brasil, 
Bolsa, Balcão - B3.

Resguardados os aspectos referentes à temática de emissão de ações e alteração 
do capital social que não são aplicáveis, tendo em vista a constituição da CMB, os 
demais requisitos são majoritariamente atendidos pela CMB.

O levantamento aponta que a CMB possui maturidade na estrutura e nas práticas 
de governança corporativa que superam o cumprimento de exigências oriundas 
do ambiente regulatório, visando a adequação com as práticas exigidas para o 
mercado e desenvolvimento do seu papel dentro do ambiente organizacional a 
qual está inserida.

CERTIFICAÇÃO NÍVEL 1 DO IG-SEST

O IG-SEST consiste em um questionário encaminhado periodicamente às em-
presas estatais federais, pela SEST, com o objetivo de mensurar o cumprimento 
dos requisitos exigidos pela Lei nº 13.303/2016, Decreto nº 8.945/2016, pelas 
diretrizes estabelecidas nas Resoluções da CGPAR e pelas boas práticas de go-
vernança corporativa. Ao final da apuração, é elaborado e divulgado ranking de 
acordo com a classificação em níveis do resultado do indicador obtido pelas 
entidades participantes.

A CMB participa da avaliação desde o primeiro ciclo, tendo um desempenho pro-
gressivo. No 1º ciclo obteve a certificação no Nível 2, com a nota 5,49 e a partir do 
2º ciclo atingiu o Nível 1, nível máximo de avaliação, mantendo esse estágio desde 
então. O resultado apurado no exercício de 2019 pela CMB para o 4º ciclo de avalia-
ção foi 9,1, superior à média geral das notas de 8,5.

Dessa forma, o ótimo desempenho da CMB, inicialmente no Nível 2 e desde 2º ciclo 
no Nível 1, considerando que a cada ciclo há um aumento da complexidade exigida, 
pode ser comparado com as outras empresas estatais federais participantes como 
as empresas do mesmo setor de indústria de transformação, bem como as empre-
sas listadas na B3, a partir dos níveis de certificação alcançados.



VISÃO 
GERAL

RESULTADOS
DA GESTÃO

DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS

32

POLÍTICA DE SELEÇÃO DE TITULARES DAS UNIDADES DE GOVERNANÇA

Com o objetivo de atender à resolução CGPAR nº 21, de 18/01/2018, foi aprovado 
pelo Conselho de Administração a Política de Seleção de Titulares das Unidades de 
Governança, que apresenta diretrizes para a indicação, nomeação e destituição dos 
titulares das unidades de governança, publicada em 06/02/2019.

Na CMB as unidades de Governança para fins de aplicação da Resolução CGPar 
n.21/2018 são: Auditoria Interna, Departamento de Governança Corporativa, Corre-
gedoria e Ouvidoria. Em 2019 houve a efetividade desta Política na nomeação e des-
tituição para as funções no Departamento de Governança, Corregedoria e Ouvidoria.

CARTA ANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

A CMB divulga a sua Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa, 
subscrita pelo Conselho de Administração, em consonância aos requisitos de trans-
parência e accountability exigidos.

A Carta consiste na síntese dos compromissos assumidos com os objetivos atingi-
dos para o exercício de referência sob a perspectiva de políticas públicas, ativida-
des desenvolvidas, estrutura de controle, dados econômico-financeiros, fatores de 
risco, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da 
remuneração da administração da companhia.

Esse é mais um instrumento de demonstração do comprometimento da CMB para o 
alinhamento às melhores práticas do mercado e aprimoramento de sua governança.

PRINCIPAIS AÇÕES

A CMB tem realizado diversas ações para fomentar as boas práticas e reforçar a 
governança e a sustentabilidade da empresa. Nesta perspectiva, destacam-se os 
esforços e medidas adotadas para ambientação organizacional em conformidade.

REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE

Houve a aprovação do Regimento Interno, instrumento que garante a governança da 
atuação do Comitê, disciplinando forma de escolha dos membros, deveres e forma 
de atuação. Disciplina também a necessidade de transparência das atas de reunião 
do colegiado.

POLITICA DE CONFORMIDADE

Em 2019 a CMB incluiu em sua Política a boa prática de promover a máxima trans-
parência na avaliação patrimonial e financeira com a alternância de auditores inde-
pendentes a cada 3 anos.

CRIAÇÃO DE SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS

A nova Seção visa gerenciar, avaliar, propor oportunidades de melhorias e redese-
nhos dos processos com o objetivo de otimizar, automatizar e racionalizar as ati-
vidades desenvolvidas por todas as áreas da empresa, com foco no alinhamento 
estratégico e cultura paperless.

ENFOQUE DA GESTÃO DE RISCOS

Em 2019, houve nova dinâmica para o mapeamento de riscos operacionais. Foram 
definidos pontos focais em cada Departamento com a finalidade de dar objetividade 
e maior conhecimento metodológico sobre gerenciamento de riscos.
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RISCOS
GESTÃO DE RISCOS
Identificamos, analisamos, avaliamos e monitoramos os riscos aos quais estamos 
expostos de forma sistemática e utilizamos a gestão de riscos como base para um 
adequado funcionamento dos nossos controles internos.

Para o estabelecimento da gestão de riscos, a CMB elaborou uma Política de Ges-
tão Integrada de Riscos, que foi revisada e devidamente aprovada pelo Conselho 
de Administração da CMB e publicada em outubro de 2018, com próxima revisão 
programada para 2020, alinhada com as orientações da ABNT NBR ISO 31000:2018, 
o COSO ERM:2017 e a lei  nº 13.303/2016 – Lei das Estatais.

No exercício de 2019, a CMB deu continuidade à gestão de riscos corporativos, 
através da realização da atualização da identificação, análise e avaliação dos riscos 
operacionais e da elaboração de mapas de riscos voltados para avaliações situacio-
nais ocorridas ao longo do ano. 

Atendendo a obrigação estabelecida na lei nº 13.303/2016 – Lei das Estatais, a 
CMB promoveu treinamento interno sobre Gestão de Riscos com a participação dos 
administradores, assim como estendeu o público para todos os gestores da CMB 
visando fortalecer a cultura de riscos da empresa. 

Em virtude do novo planejamento estratégico, no ano de 2019 também foi revisado 
todo levantamento dos processos organizacionais e sua vinculação com os objetivos 
estratégicos definidos.  

Cabe destacar que no ano de 2019 a CMB passou por reestruturação interna. Com 
isso, foi revisado todo levantamento dos processos organizacionais e sua vinculação 
com os novos objetivos estratégicos definidos.

MODELO DE GESTÃO DE RISCOS

O Conselho de Administração é responsável por determinar a implantação e super-
visionar o sistema de gestão de riscos para a prevenção e mitigação dos principais 
riscos aos quais a CMB está exposta. Além de estabelecer o apetite, o perfil e a 
tolerância a riscos, compete também ao Conselho de Administração a aprovação 
de Política de Gestão Integrada de Riscos e demais políticas estratégicas da CMB.

O Comitê de Governança, Riscos e Controles tem a atribuição de assessorar o 
Conselho de Administração no estabelecimento de um ambiente de governança, 
controle e gestão de riscos que respeite os valores, interesses e expectativas da 
organização, dos agentes que a compõe e das partes interessadas.

A Diretoria Executiva é responsável por implementar estratégia e as diretrizes de 
gestão de riscos aprovadas pelo Conselho de Administração, devendo monitorar a 
sustentabilidade dos negócios, os riscos estratégicos e as respectivas medidas de 
mitigação. O Presidente tem a atribuição de conduzir a área de Gestão de Riscos 
da CMB, de modo a possibilitar as condições essenciais para implementação da 
estrutura de gestão de riscos, incluindo a infraestrutura básica ao funcionamento do 
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sistema e o estabelecimento, a manutenção, o monitoramento e o aperfeiçoamento 
dos controles internos da gestão.

O modelo adotado na CMB na condução e execução da sua gestão de riscos, se-
gue diretrizes e orientações estabelecidas pelas práticas consagradas no mercado, 
como a estrutura de gestão integrada de riscos desenvolvida e disponibilizada pelo 
COSO e a ISO ABNT 31000:2018 – Gestão de Riscos. 

É importante destacar que a operacionalização da gestão de riscos adotada pela 
CMB, esquematiza-se estruturalmente pelas etapas de identificação, análise, ava-
liação e tratamento dos principais riscos que possam potencialmente vir a impedir 
a empresa de realizar a consecução de seus objetivos. Assim, a implementação 
estrutural do gerenciamento de riscos corporativos, possibilita o subsídio valorativo 
à Alta Administração na tomada de decisão consciente, resguardando e auxiliando 
a instituição no cumprimento de suas metas empresariais e no contínuo alcance de 
sua função social.

Em consonância com as práticas consagradas pelo The Institute of Internal Audi-
tors (IIA), utilizamos o modelo de Três Linhas de Defesa na gestão de riscos. Esse 
modelo cria três linhas de atuação na organização para uma gestão de riscos efi-
ciente e eficaz, na qual a primeira linha é realizada pelo gestor da área responsável 
pela atividade exposta ao risco; a supervisão de conformidade, gestão de riscos e 
controles internos representam a segunda linha; e a terceira linha com a avaliação 
independente realizada pela auditoria interna.

CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS
A CMB classifica seus riscos em operacionais e de estratégia. Os riscos operacio-
nais são inerentes às atividades desenvolvidas durante a execução dos seus proces-
sos e se dividem em: Processo, Tecnológico, Fraude/corrupção, Pessoal, Imagem, 
Ambiental e Financeiro.

PRINCIPAIS RISCOS

A CMB, na busca por seus objetivos, está sujeita a inúmeros riscos. Destacam-se a 
seguir os riscos relevantes e estratégicos com potencial de impactar o cumprimento 
da nossa missão.
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RISCOS FONTE PRINCIPAIS AÇÕES MITIGADORAS

DESABASTECIMENTO DO MEIO CIRCULANTE 

NACIONAL E PASSAPORTE BRASILEIRO
INTERNO/EXTERNO

a) Atuar para garantir a funcionalidade do parque industrial;

b) Atuar em conjunto com o cliente de modo a firmar demandas de médio e longo prazo.

FRAGILIDADE DOS ITENS DE SEGURANÇA 

DO MEIO CIRCULANTE NACIONAL E 

DO PASSAPORTE BRASILEIRO

INTERNO/EXTERNO

a) Fortalecer a atuação em pesquisa e concepção de produtos e serviços;

b) Fortalecer a atuação na concepção de originais artísticos e desenvolvimento de matrizes de produtos e serviços;

c) Fortalecer o desenvolvimento tecnológico de produtos e serviços;    

d) Participação periódica em feiras e eventos internacionais de produtos tecnológicos de segurança.

FRAGILIDADE NO CONTROLE E RASTREABILIDADE 

DE PRODUÇÃO NACIONAL DE CIGARROS
INTERNO/EXTERNO

a) Fortalecer o desenvolvimento tecnológico dos nossos produtos e serviços;

b) Aperfeiçoamento da solução visando uma melhora do seu custo x benefício.

DEFASAGEM TECNOLÓGICA EXTERNO
a) Fortalecer o desenvolvimento tecnológico dos nossos produtos e serviços;

b) Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação.

VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES INTERNO

a) Fortalecer a atuação da área de segurança da informação e do Comitê de Segurança da Informação e Comunicações;

b) Fortalecer a atuação das áreas de controle: Gestão de Riscos, Controles Internos, Conformidade: Corregedoria e 

Ouvidoria

FRAUDE / CORRUPÇÃO INTERNO
a) Fortalecer a atuação das áreas de controle: Gestão de Riscos, Compliance, Auditoria Interna, Comissão de Ética; 

Corregedoria e Ouvidoria.

DANO AMBIENTAL INTERNO

a) Sistema de Gestão Integrada;

b) Tratamento de efluentes e descarte adequado de resíduos sólidos;

c) Fortalecer a atuação das áreas Gestão de Riscos, Controles Internos e COnformidade.

MUDANÇA DE MARCOREGULATÓRIO QUE POSSA 

AFETAR A CMB
EXTERNO

a) Acompanhamento/monitoramento do cenário;

b) Adoção efetiva da gestão de riscos como ferramenta corporativa.

OPORTUNIDADES PRINCIPAIS AÇÕES

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
a) Participação em feiras de start up;

b) Programa interno de promoção de ideias para inovação.

FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA
a) Criação da Diretoria de Compliance, e Seção de mapeamento de processo;

b) Ações para aderência ao índice N1 da B3
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RESULTADO DA GESTÃO
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CADEIA DE VALOR
A Cadeia de Valor da CMB está alinhada a sua missão institucional, retratando os seus principais macroprocessos finalísticos, 
bem como os processos de suporte e de gestão, que juntos respondem pelas entregas à sociedade e ao Estado.

Auditoria Interna

Controle e Conformidade

Corregedoria

Segurança da Informação
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Órgãos de Controle Externo
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Realizar Gestão Contábil

Realizar a Fiscalização da produção

Gerir Pessoas e conhecimento

Realizar Gestão Jurídica

Gerir Manutenção

Realizar Gestão Financeira

Gerir Inovação

Gerir documentos e arquivos

Gerir logística

Realizar Suporte de Engenharia para Produção
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DESEMPENHO DOS  
PRODUTOS E SERVIÇOS

Com expressiva atuação no mercado nacional de documentos de segurança, a CMB 
tem em sua carteira de clientes o Banco Central do Brasil – BCB, Departamento da 
Polícia Federal – DPF, Ministério das Relações Exteriores – MRE, Receita Federal do 
Brasil – RFB, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. 

Há que se destacar a capacidade produtiva da CMB para atender a demandas do 
mercado internacional, tendo em seu histórico fornecimentos para países da Amé-
rica Latina. 

Múltiplos esforços no sentido de diversificar os produtos e serviços ofertados foram 
adotados, até como estratégia de conquista de mercado e ação para o fortalecimen-
to de sustentabilidade financeira da empresa. Projetos relevantes se encontram em 
desenvolvimento tanto no campo da expertise tradicional da empresa como na con-
cepção de um braço tecnológico, na linha do que vem sendo praticado por alguns 
players mundiais. 

O quadro ao lado demonstra a segmentação da receita pelos principais produtos 
e serviços:

Receita Bruta de Produtos e Serviços

Descrição R$ Milhões 

Cédulas Nacionais 486,0  

Passaportes DPF 223,2 

Moedas Nacionais 209,4  

SCORPIOS 109,6 

Selos Fiscais 88,1  

Documentos MRE 25,7  

Moedas Comemorativas e Medalhas 5,3  

Selos Postais 4,3  

Outros 15,6 

Total 1.166,8 
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CÉDULAS NACIONAIS
Em 2019 foram firmados três instrumentos contratuais para fornecimento de cé-
dulas nacionais ao Banco Central do Brasil – BCB dentro do próprio exercício. Tais 
contratos totalizaram o valor global de R$486,0 milhões para o fornecimento de 1,8 
bilhão de unidade de cédulas, representando um aumento de 5,8% em comparação 
com a quantidade contratada em 2018.

CONTRATO  
BACEN/MECIR-

50426/2019
(Firmado em Abr/2019)

CONTRATO  
BACEN/MECIR-

50426/2019-1
(Firmado em Set/2019)

CONTRATO  
BACEN/MECIR-

50426/2019-2
(Firmado em Dez/2019)

PROGRAMA 
TOTAL 
(Mil)

R$ 2,00 166.800 20.400 46.320 233.520
R$ 5,00 91.200 7.800 33.240 132.240
R$ 10,00 250.800 53.400 6.000 310.200
R$ 20,00 340.200 23.400 3.000 366.600
R$ 50,00 355.680 35.040 390.720
R$ 100,00 296.160 35.040 331.200
TOTAL 1.500.840 140.040 123.600 1.764.480

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

CONTRATO

DENOMINAÇÃO

A demanda do BCB mostrou-se crescente ao longo dos anos e, independente de 
novas tecnologias, a CMB estará preparada técnica e de forma operacional para 
atender aos pedidos efetuados e que buscam prover o meio circulante nacional, 
com qualidade, confiança e celeridade. Há que se destacar o diferencial competi-
tivo que a CMB dispõe frente aos seus concorrentes internacionais. São serviços 
de laboratório de amostras, perícia e custódia que traduzem confiança e chancela 
de análise técnica à disposição do Banco Central do Brasil, e que em regra não são 
precificados quando da realização de uma licitação internacional.

Fonte: Departamento de Gestão Contábil e Financeira - DECOF :: Elaboração Departamento de Planejamento - DEPLA

EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE FATURADA DE CÉDULAS NACIONAIS
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MOEDAS NACIONAIS 
Em 2019 foram firmados três instrumentos contratuais para fornecimento de mo-
edas nacionais ao Banco Central do Brasil – BCB dentro do próprio exercício. Tais 
contratos totalizaram o valor global de R$209,4 milhões para o fornecimento de 
880,7 milhões de unidade de moedas, representando um aumento de 21,2% em 
comparação com a quantidade contratada em 2018.

BACEN/MECIR-
50427-2019

(Firmado em Abr/2019)

BACEN/MECIR-
50891.2019

(Firmado em Set/2019)

BACEN/MECIR-
51265.2019

(Firmado em Dez/2019)

PROGRAMA 
TOTAL 
(Mil)

R$ 0,05 137.216 85.504 8.192 230.912
R$ 0,10 81.600 90.048 - 171.648
R$ 0,25 48.256 34.688 - 82.944
R$ 0,50 66.976 13.104 57.456 137.536
R$ 1,00 96.128 83.584 77.952 257.664
TOTAL 430.176 306.928 143.600 880.704

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

CONTRATO

DENOMINAÇÃO

EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE FATURADA DE MOEDAS NACIONAIS
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PASSAPORTE ELETRÔNICO BRASILEIRO
A CMB atendeu plenamente a demanda de passa-
porte eletrônico brasileiro, fornecido ao Departa-
mento da Polícia Federal – DPF, resultando no fatu-
ramento de R$223,2 milhões para o fornecimento de 
2,99 milhões de unidade de passaportes, re-
presentando um aumento de 3,82% 
em comparação a quantida-
de demandada em 2018. 

EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE FATURADA DE PASSAPORTES

Fonte: Departamento de Gestão Contábil e Financeira - DECOF :: Elaboração Departamento de Planejamento - DEPLA
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DOCUMENTOS MRE
A CMB atendeu plenamente a demanda de cadernetas de passaportes eletrônicos e 
demais produtos complementares fornecidos ao Ministério das Relações Exteriores 
– MRE, resultando no faturamento de R$25,7 milhões. 

SELOS DIGITAIS DE CONTROLE FISCAL 
E RASTREAMENTO
Em 2019 a Casa da Moeda do Brasil faturou R$109,6 milhões de Selos Digitais do 
Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros – SCORPIOS, repre-
sentando um aumento de 7,36% em comparação com o faturado em 2018.

SELOS DE CONTROLE FISCAL 
A CMB atendeu plenamente a demanda de selos de controle fiscal para bebidas, 
cigarros e relógios fornecidos à Receita Federal do Brasil – RFB, resultando no fatu-
ramento de R$88,1 milhões.
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IDENTIFICAÇÃO
No segmento de identificação, ressal-
tamos a comercialização de cartões em 
policarbonato com alta complexidade 
de segurança para o Conselho de Justi-
ça Federal – CJF e o Exército Brasileiro. 

Além disso, foi assinado contrato com 
o Conselho Federal de Biomedicina e 
suas respectivas regionais para o for-
necimento de identidade digital, tota-
lizando um faturamento na ordem de 
R$2,2 milhões no exercício 2019. 

DEMAIS IMPRESSOS
Ainda em 2019, a CMB produziu diversos 
produtos de relevância social e comercial 
para entes públicos e privados, atenden-
do de forma satisfatória as demandas de 
selos postais comemorativos, selos pos-
tais regulares, bilhetes magnetizados, 
certificados, apostilas de HAIA, diplomas 
e outros impressos, totalizando um fatu-
ramento na ordem de R$ 13,2 milhões.

MOEDAS COMEMORATIVAS E MEDALHAS 
A CMB, por meio do Clube da Medalha do Brasil, que tem por objetivo promover lançamentos medalhísticos homenageando 
personalidades e momentos relevantes da nossa história e difundir informações sobre a numismática no Brasil, homenageou, 
dentre outros, os 30 anos da Queda do Muro de Berlim; os 210 anos da Polícia Militar do Rio de Janeiro; os 25 anos do Plano 
Real; os 50 anos do 1° Homem a Pisar na Lua; 130 anos do Colégio Militar e também a série Festas Populares: Círio de Nazaré, 
Festa do Peão, Festas Juninas, Carnaval e Bumba meu Boi.

30 anos da queda do  
Muro de Berlim

25 anos do Plano Real 50 anos da chegada do 
homem na Lua

Série Festas Populares
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Na confecção destes produtos destacam-se o moderno processo de tampografia, utili-
zado para ressaltar detalhes específicos da medalha por meio de cores, e a anodização 
do nióbio, elemento químico encontrado em abundância no Brasil, cujas característi-
cas singulares foram exploradas para confecção da medalha de 25 anos do Plano Real. 

Em 2019 a CMB obteve o faturamento de R$ 5,3 milhões com a comercialização de 
medalhas comemorativas e moedas comemorativas. As medalhas comemorativas 
representaram cerca de 92% desse segmento.

O Clube da Medalha lançou também dois produtos inovadores que tiveram grande 
aceitação do público: o set de moedas comemorativo da família do real e a medalha 
de ouro ativo financeiro (Lei nº 7.766/89) tendo grande sucesso em vendas.

Cartão e Set de  moedas com 
a moeda comemorativa aos  

25 anos do Plano Real

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

Conforme demonstrado no quadro an-
terior, as realizações orçamentárias nos 
últimos exercícios se aproximaram do 
orçado em valores globais. No entanto, 
as rubricas analíticas apresentam dife-
rentes percentuais de realização.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA GLOBAL 2017 A 2019 (R$ MILHÕES)
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Neste sentido, demonstraremos a execução orçamentária do exercício 2019 por rubrica e seus respectivos percentuais de realização: De forma analítica, observa-se que as 
maiores variações na execução orça-
mentária 2019 ocorreram nas rubricas: 
Tributos, Outros Dispêndios e Investi-
mentos e decorrem, primordialmente, 
de tais fatores:

• Tributos: resultado de análise tribu-
tária que identificou e procedeu com a 
contabilização de IPI e ICMS referentes 
a exercícios anteriores;

• Outros Dispêndios: resultado da 
análise tributária, que reclassificou o 
lançamento contábil de perda de cré-
dito tributário para provisão para per-
da estimada.

• Orçamento de Investimentos: in-
vestimentos menos prioritários foram 
postergados para os exercícios subse-
quentes, devidamente suportados por 
reprogramação orçamentária alinhada 
com as disponibilidades financeiras 
da CMB. 
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DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
A comercialização dos produtos e serviços no exercício 
2019 proporcionou à CMB a Receita Bruta das Vendas de 
Produtos e Serviços na ordem de R$1.166,8 milhões, re-
presentando um aumento de 11,4% em comparação ao 
exercício 2018.

Este resultado foi influenciado pela receita das vendas de 
cédulas e moedas nacionais, passaportes DPF e do sis-
tema de controle de cigarros – SCORPIOS, que juntos re-
presentaram 88,1% da receita bruta, representando uma 
ligeira redução em relação ao exercício anterior que foi 
de 90,0%. 

As iniciativas de gestão e revisão de processos possibi-
litaram a redução do Custo dos Produtos e Serviços Ven-
didos – CPV em 0,7% em comparação com o exercício de 
2018, tendo sido apurado o valor de R$692,8 milhões no 
exercício de 2019.
 
Tais medidas proporcionaram o aumento da receita de 
vendas e a redução dos custos dos produtos e serviços, 
alavancando o Lucro Bruto Operacional do exercício 2019 
que totalizou R$468,9 milhões, representando um aumen-
to de 39,2% quando comparado ao exercício 2018.

A conjunção do aumento da receita com a redução dos custos propiciou a retomada da margem bruta, que 
alcançou 40,4% no exercício, demonstrando forte melhora na rentabilidade operacional da CMB, como pode 
ser observado no gráfico acima. 

As Despesas Operacionais que alcançaram R$588,2 milhões, 32,5% maior que no exercício 2018, representam o 
somatório das rubricas Despesas Administrativas, Despesas Tributárias e Outras Despesas Operacionais Líquidas. 

EVOLUÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA, LUCRO BRUTO OPERACIONAL E MARGEM BRUTA

Fonte: Demonstrações Financeiras da CMB :: Elaboração Departamento de Planejamento - DEPLA

0

500

1000

1500

2000

2500

3000 50%

40%

30%

20%

10%

0%

Receita Líquida              Lucro Bruto Opercional                 Margem Bruta

2017 2018 20192014 2015 2016

M
ilh

õ
es

2.136,4

677,6

2.406,8

781,0

2.403,6

537,0

956,8

262,0

1.034,7

336,7

1.161,6

31,7%

32,4%

22,3%

27,4%
32,5%

40,4%

468,9



VISÃO 
GERAL

RESULTADOS
DA GESTÃO

DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS

47

Dentre as Despesas Operacionais, destaca-se que as Despesas Administrativas, 
compostas pelas despesas com pessoal, materiais, serviços e depreciações e amor-
tizações, totalizaram R$351,3 milhões, representando uma redução de 15,4% em 
comparação ao exercício 2018.

Em contrapartida, o somatório das Despesas Tributárias e Outras Despesas Ope-
racionais totalizaram R$236,9 milhões, representando um aumento na ordem de 
734,7% quando comparado ao exercício 2018. Registra-se que tal variação decorre 

principalmente dos lançamentos contábeis realizados no exercício 2019, objetivan-
do a visão mais adequada da situação econômico-financeira da empresa, a saber: 

a. Constituição de perdas estimadas com créditos tributários a recuperar no mon-
tante de R$51,2 milhões; e 

b. Constituição Extraordinária de Perda Estimada em Crédito de Liquidação Duvi-
dosa – PECLD no montante de R$120,7 milhões decorrente da Desvinculação das 
Receitas da União – DRU retida de forma retroativa no exercício 2016.

Os referidos lançamentos decorrem de revisão dos créditos tributários contabilizados 
e dos repasses realizados pela RFB referentes aos serviços/produtos SICOBE, SCOR-
PIOS e selos físicos, que possibilitou a conciliação dos valores registrados no balanço. 

Neste sentido, em que pese as ações de redução de despesas adotadas no decorrer 
do exercício, os supracitados lançamentos contribuíram para a elevação de 32,5% 
nas Despesas Operacionais. 

Em decorrência das circunstâncias expostas, a CMB registra no exercício 2019 um 
resultado líquido negativo de R$86,8 milhões, desempenho 7,0% melhor comparativa-
mente ao exercício 2018 que registrou resultado líquido negativo de R$93,4 milhões.

Esse resultado evidencia que as medidas de gestão para a redução de gastos e efi-
ciência operacional vêm contribuindo gradativamente para a reversão do resultado 
negativo nos últimos três exercícios, posteriormente a descontinuidade do Sistema 
de Controle de Produção de Bebidas – SICOBE. 

COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS

Fonte: Demonstrações Financeiras da CMB :: Elaboração Departamento de Planejamento - DEPLA
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EVOLUÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO E LUCRATIVIDADE

Fonte: Demonstrações Financeiras da CMB :: Elaboração Departamento de Planejamento - DEPLA

Sob a ótica financeira, registra-se que a CMB iniciou o exercício 2019 com saldo de caixa na ordem de R$431,5 milhões, com 
previsão de redução na ordem de R$222,0 milhões. Em decorrência das ações de gestão adotadas ao longo do exercício, con-
siderando as entradas e saídas de caixa provenientes dos recebimentos das vendas de produtos e serviços, contratos adicio-
nais firmados, restituições de créditos tributários, pagamentos aos fornecedores de matérias-primas, prestadores de serviços, 
utilidades públicas, serviços de manutenção e conservação, tributos, despesas com pessoal, investimentos e amortização de 
empréstimos, a empresa encerrou o exercício com saldo final de caixa na ordem de R$408,8 milhões.
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EVOLUÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO EXERCÍCIO

Registra-se que os recebimentos de R$253,8 milhões em dezembro de 2018 e R$103,0 milhões no primeiro trimestre de 2019, 
referentes aos valores arrecadados pela RFB na prestação dos serviços SICOBE e SCORPIOS e fornecimento de selos fiscais, 
retidos desde 2016, contribuíram de forma positiva para os saldos de caixa citados nos parágrafos anteriores. 
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GESTÃO DE PESSOAS
CONFORMIDADE LEGAL

A CMB observa as diretrizes previstas na legislação trabalhista, na Lei 13.303/2016 
e demais normas aplicáveis à Gestão de Pessoas, bem como as orientações dos 
órgãos de controle e da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas 
Estatais – SEST.

READEQUAÇÃO DE EFETIVO
A Casa da Moeda encerrou o exercício de 2019 com 1.983 empregados efetivos, 
incluindo requisitados e nomeados em cargos de livre provimento. Em relação ao 
ano anterior, houve uma redução de 168 empregados, entre eles os desligados por 
meio do PDV, rescisão consensual e falecimentos, reduzindo em 7,81% o quadro de 
pessoal e a folha de pagamento na ordem de R$ 74,5 milhões.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
A avaliação de desempenho é uma ferramenta de gestão de pessoas que integra 
o atual Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS, vigente na CMB desde 2012.

Em um processo de melhoria contínua, no início de 2019 foram acolhidas contribui-
ções de diversas áreas da empresa, reunidas do decorrer do processo de avaliação 
anterior. Essas contribuições resultaram na reformulação dos Formulários de Ava-
liação de Desempenho, bem como no aprimoramento do Sistema de Avaliação de 
Desempenho.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 2019

INDICADOR 1º CICLO
(JAN, FEV, MAR)

2º CICLO
(ABR. MAI, JUN)

Quantidade de empregados avaliados 1.972 1.912

Nota média (mín. 10, máx. 50) 39,18 39,95

Com proposta de período avaliativo trimestral, o processo foi realizado em dois 
ciclos no primeiro semestre de 2019. Contudo, o mesmo foi paralisado no segundo 
semestre para ajustes, visando o estabelecimento de critérios mais objetivos.

ASSISTÊNCIA MÉDICA
O Regulamento de Pessoal da CMB prevê Assistência para seus empregados e de-
pendentes legais, com participação na mensalidade para os admitidos a partir do 
concurso público de 2001. O benefício é concedido por meio de plano de saúde 
contratado no mercado.

Fonte: Departamento de Pessoas – DEGEP

CRECHE/AUXÍLIO CRECHE

Benefício ofertado aos pais com filhos até 7 anos incompletos

TRANSPORTE/AUXÍLIO TRANSPORTE

A CMB fornece serviços de transporte coletivo por meio de frota contratada e/ ou vale 
transporte, em casos necessários que não são cobertos pelo serviço de transporte.
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SEGURO DE VIDA

Benefício previsto em Regulamento de Pessoal, com coparticipação dos empregados.

ALIMENTAÇÃO/AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

A CMB fornece alimentação no parque fabril e auxílio para os empregados que 
trabalham lotados fora do complexo industrial.

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DA CASA DA MOEDA DO BRASIL, abreviadamente 
CIFRÃO, abrange os planos de benefícios Definido CIFRÃO-PBDC E o Plano MOE-
DAPREV, patrocinados pela CASA DA MOEDA DO BRASIl.

O PBDC - Plano de Benefício Definido caracteriza-se pela modalidade de benefício 
definido denominado BD. Tal benefício está registrado no Cadastro Nacional de Pla-
nos de Benefícios- CNPB- sob o nº 1979.0039-47, na situação “Em Extinção”, não 
sendo permitida adesão de novos participantes. O PDBC foi instituído em 1º de abril 
de 1980 e se encontra fechado para novas adesões desde 27 de janeiro de 2011. 

O Plano MOEDAPREV é uma modalidade de contribuição variável –CV- e encontra-se 
inscrito sob o nº 2010.0036-83, na situação “Em funcionamento”. Está aberto para a 
adesão de novos participantes. O MOEDAPREV foi instituído em 2 de setembro de 2010.

Em decorrência dos déficits recorrentes do Plano PBDC, após diversos estudos, a 
CMB, a CIFRÃO e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PRE-
VIC) celebraram, no dia 12 de dezembro de 2014, Termo de Ajustamento de Conduta, 
denominado de TAC, em 11 de dezembro de 2019 por intermédio da portaria Nº 

1.077, artigo 1º, a diretoria de licenciamento autorizou as alterações propostas aos 
regulamentos do Plano de Benefício Definido Cifrão e MOEDAPREV. 

Em 2019 houve redução do déficit do PBDC e, o seu equacionamento de acordo 
com o TAC, está condicionado mediante a individualização das reservas dos partici-
pantes. Estes deverão quitar de forma plena a parcela de sua responsabilidade do 
déficit apurado na avaliação atuarial, sendo transferido o saldo remanescente para 
o Plano MOEDAPREV. 

Em detrimento de determinação expressa pela Comissão Interministerial de Go-
vernança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União-C-
GPAR- Resolução No 09 de 10 de maio de 2016 - artigo 2º , III - a diretoria executiva 
da Casa da Moeda do Brasil encaminha relatórios semestrais tanto à PREVIC - su-
perintendente da superintendência nacional de previdência complementa quanto à 
SEST -secretaria de coordenação e governança das empresas estatais.

Tais relatórios tem a finalidade de apresentar informações sobre a Fundação de 
Previdência dos Funcionários da CASA DA MOEDA DO BRASIL – CIFRÃO, Entidade 
Fechada de Previdência Complementar, e seus planos de previdência, com destaque 
para os seguintes tópicos:

a) a aderência dos cálculos atuariais;
b) a gestão dos investimentos;
c) a solvência, a liquidez e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial dos planos;
d) o gerenciamento de riscos e;
e) a efetividade dos controles internos.
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PRINCIPAIS DESAFIOS
Um dos principais desafios para a gestão de pessoas da Casa da Moeda do Brasil no 
próximo exercício é equilibrar sua força de trabalho com a necessidade de redução 
de despesas, principalmente com pessoal.

Para isto, uma das importantes frentes investidas pela CMB foi a de realizar a movi-
mentação de empregados por meio de cessão para outros órgãos, mediante ressar-
cimento, conforme estabelecido na Portaria 193 de 3 de julho de 2018.

GESTÃO DE TI
CONFORMIDADE LEGAL

As atividades de Tecnologia da Informação e Comunicação Corporativa são conduzi-
das pelo Departamento de TI Corporativo e Comunicação – DETIC, em consonância 
com a Norma de Organização NOR-E1000, de 05/12/2017. A cargo do DETIC tem 
o planejamento, a organização, a direção e o controle das atividades realizadas 
pelos órgãos que lhe são subordinados, garantindo o seu alinhamento aos objetivos 
definidos no Planejamento Estratégico e demais atividades correlatas à proposição 
e gestão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações, bem como 
realização das atividades relacionadas com infraestrutura, suporte e desenvolvi-
mento de soluções corporativas de tecnologia da informação da CMB. 

Para assegurar a conformidade legal da gestão de TI, a CMB observa e aplica um 
vasto conjunto de regras e diretrizes estabelecidas ou referenciadas pelo Governo 
Federal, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República – GSI/PR, 
órgãos de controle, padrões internacionais para a manutenção dos serviços de TI, 

conjugando o cumprimento aos normativos internos. Desse modo, evolui continua-
mente seus padrões referentes a acessibilidade, aprimoramento da governança e 
segurança da informação.

O Modelo de Governança de TIC da CMB tem como principal instância o Comitê de Tec-
nologia da Informação – COTIN, composto por representantes de áreas estratégicas da 
CMB dos seguintes órgãos: Presidência – PRESI; Departamento de TI Corporativo e Co-
municação – DETIC; Departamento de Governança Corporativa – DEGOV; Departamen-
to de Contratações – DEGEC; Departamento de Planejamento – DEPLA; Departamento 
de Engenharia e Tecnologia de Produtos e Serviços – DETEC e do Departamento de 
Produtos Tecnológico e Digitais – DETED. O coordenador do COTIN é o titular do DETIC.

O COTIN tem como objetivos:
• Assegurar que a governança de TI seja devidamente considerada como parte da 
governança corporativa;
• Aconselhar sobre o direcionamento estratégico dos projetos e ações de TIC;
• Deliberar sobre políticas, diretrizes e planos relativos à TIC;
• Determinar as prioridades dos programas orçamentários (Investimento e Custeio) 
em TIC de forma integrada com as estratégias e as prioridades da organização.

O COTIN, além de monitorar e avaliar sistematicamente o desempenho dos recursos 
de TI, é responsável pela a implantação das estratégias e planos e o cumprimento 
de políticas, diretrizes e planos relativos à TIC. 

O Plano de Governança de TI – PGTI/CMB descreve os arranjos institucionais de TIC 
na CMB com as áreas de negócios e o comitê de TIC, suas responsabilidades, os 
objetivos, os princípios e as diretrizes.
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PRINCIPAIS AÇÕES
Durante o ano de 2019 diversas ações foram realizadas pelo Departamento de Tec-
nologia da Informação e Comunicação, objetivando automação de processos, redu-
ção de custos e/ou inovação, tais como:

PROJETO REVITALIZA-ERP: visa agilizar as decisões e fortalecer o desempenho da 
organização com informações mais precisas, geradas pela integração dos processos 
para assegurar excelência, competitividade e sustentabilidade à CMB.

PRINCIPAIS OBJETIVOS:

Automatizar os processos operacionais, com geração de informação de qualidade, 
centralizada e de acesso on-line, eliminando o uso de interfaces manuais;

Aumentar a integridade e confiabilidade de informações que suportam os processos 
da CMB;

Aumentar a capacidade analítica, proporcionando controle, melhores previsões e 
planejamento, maior assertividade na identificação de problemas, fornecendo mais 
subsídios para um processo decisório seguro e eficiente, que dê suporte à estraté-
gia empresarial.

A estratégia de diagnóstico dos processos para revitalização foi definida com o 
seguinte escopo:

A primeira onda para estágio de entendimento e diagnóstico foi concluída em agos-
to/2019. Já a Sgunda fase, possui data de Go Live em 06/01/2020, onde todas as 
informações relacionadas a Centro de Custos para saber se um produto é viável ou 
não passarão a estar disponíveis no ERP.

ONDA 1

CARGOS E SALÁRIOS FATURAMENTO ATIVO FIXO

GESTÃO DE PESSOAL FINANCEIRO

MEDICINA E 
SEGURANÇA DO 

TRABALHO
FISCAL

PLANEJAMENTO 
E CONTROLE DA 

PRODUÇÃO 
CONTABILIDADE

ESTOQUE/CUSTOS
COMPRAS E  
CONTRATOS
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CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS – CSC

O CSC da CMB, implantado desde 2017, integrou e otimizou processos e rotinas 
administrativas, tornando os procedimentos mais eficientes. O modelo de comparti-
lhamento de serviços visa o atendimento às demais áreas da empresa.

Os resultados esperados são processos transparentes, executáveis e gerenciáveis; 
maior eficiência e eficácia na operação; aumento da rentabilidade a partir da re-
dução de custos com mão de obra terceirizada; maior agilidade; maior definição e 
delegação de responsabilidade.

Em 2019, as principais ações foram o mapeamento para configuração e realização 
de testes, treinamento, divulgação e suporte para a ferramenta Citsmart para os 
macroprocessos da área de Segurança, Engenharia de Produção, Tecnologia da In-
formação e Comercial.

O CSC da CMB apoia também os atendimentos do Centro de Controle Operacional – 
CCO do Departamento de Produtos Tecnológicos e Digitais - DETED, principalmente 
na Solução de Controle de Cigarros – SCORPIOS, que têm impacto significativo no 
desempenho operacional e, consequentemente, na receita e imagem da Empresa.

AUTORIDADE CERTIFICADORA INTERNA

O DETIC atuou no projeto para implantação de uma Autoridade Certificadora para 
documentos corporativos. Essa infraestrutura de AC traz uma série de benefícios que 
visam não somente o incremento da produtividade, mas traz facilidade, celeridade e 
promove, principalmente, diminuição de custos de impressão e consumo de papel. Os 
Certificados, com validade de 02 anos, utilizam uma infraestrutura de chaves internas.

DASHBOARDS ESTRATÉGICOS

O monitoramento e a avaliação de indicadores, como parte dos processos de trabalho 
da Diretoria Executiva, representam importantes instrumentos de análise da execução 
das ações à luz dos resultados alcançados e do cumprimento de metas, subsidiando 
a tomada de decisões e planejamento de ações por gestores e empregados da CMB.

Composto por 62 indicadores selecionados por meio de construção coletiva com as 
áreas técnicas da CMB, foi implementado o projeto de Analytics utilizando a pla-
taforma Grafana, transformando os dados em informação gerencial para suportar o 
processo de tomada de decisão da Diretoria Executiva - DIREX.

Visando economicidade, a proposta do projeto foi implementar uma plataforma de 
código aberto, identificar oportunidades de melhoria, promover mudança de cultura, 
além de atender aos requisitos quanto à funcionalidade e segurança.

HOTSITE PARA VENDA DE ATIVOS FINANCEIROS

Parceria firmada entre a área Comercial da CMB com a BP Trading para venda de 
ouro como ativo financeiro.

TRANFORMAÇÃO DA CMB EM UM SISTEMA AUTÔNOMO DE INTERNET (AS)

Permitir que as futuras trocas de operadoras não influenciem na prestação dos ser-
viços prestados pela CMB voltados para Internet.

IMPLANTAÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

Permite auxiliar no desenvolvimento e distribuição de conteúdo online e/ou semi-
presencial, permitindo a utilização de vários formatos de materiais de ensino para 
todos os empregados da CMB.



VISÃO 
GERAL

RESULTADOS
DA GESTÃO

DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS

55

GESTÃO DE CUSTOS DOS CONTRATOS DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE TI

Durante o ano de 2019 diversas ações foram realizadas pelo Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, objeti-
vando automação de processos, redução de custos e/ou inovação, tais como:

Serviço Ação executada

Resultado alcançado

Valor 
Economia

2018 2019

Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para o 
software Gibbscam pelo período de 12 meses.

Negociação contratual que permitiu uma redução de custo na 
ordem de 48% em relação a vigência anterior.

R$ 33.000,00 R$ 17.110,00 R$ 15.890,00

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

Negociação contratual que permitiu uma redução de custo na 
ordem de 14% na subscrição de atualização das licenças de 
antivírus, em relação a vigência anterior

R$ 61.067,91 R$ 57.640,56 R$ 3.397,35

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

Negociação contratual que permitiu uma redução de custo na 
ordem de 5% em relação a vigência anterior

R$ 223.074,00 R$ 189.842,00 R$ 33.232,00

Prestação de serviço de Fábrica de Software com a empresa 
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.

Encerramento contratual, em junho/2019, que permitiu uma 
redução de custo na ordem de 33,67% em relação a vigência 
anterior

R$ 486.807,89 R$ 322.883,95 R$ 163.923,94

Serviço acesso Ponto à Ponto com velocidade de 200 Mbps por 
meio de fibra Óptica, conectando o site principal da solução 
Scorpios na UOL DIVEO à CMB Santa Cruz

Descontinuidade (encerramento contratual) do serviço que atendia 
exclusivamente ao ambiente de contingência do sistema de 
rastreabilidade SCORPIOS. Redução de de custo na ordem  
de 73,35%.

R$ 592.048,36 R$ 157.752,47 R$ 434.295,89

Serviço acesso Ponto à Ponto, com velocidade de 2Mbps por meio 
de fibra Óptica, conectando o escritório de Brasília à CMB  
Santa Cruz

Descontinuidade (encerramento contratual) das atividades no 
escritório de Brasília. Redução de de custo na ordem de 73,35%.

R$ 37.124,88 R$ 23.236,18 R$ 13.888,70
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Serviço Ação executada

Resultado alcançado

Valor 
Economia

2018 2019

Serviço de acesso à Internet, com velocidade de 5 Mbps por meio 
de transmissão ADSL, atuando como contingência no escritório  
de Brasília

Descontinuidade (encerramento contratual) das atividades no 
escritório de Brasília. Redução de R$ 186,47 ao mês

R$ 2.237,64 R$ 1.491,76 R$ 745,88

Solução de segurança de perímetro da rede de dados (firewall)
Negociação contratual que permitiu uma redução de custo na 
ordem de 10% em relação a vigência anterior

R$ 898.749,41 R$ 784.882,98 R$ 113.866,43

Prestação de serviços terceirizados de Outsourcing de  
impressão Corporativo

Supressão de 68 impressoras no contrato vigente, reduzindo o 
custo fixo de R$ 45.581,00 para R$ 28.766,00, referente ao aluguel de 
impressoras mais o custo variável com base no volume impresso. 
Perfazendo uma redução na ordem de 24%.

R$ 944.968,76 R$ 718.295,12 R$ 226.673,64

Prestação de suporte de 1º e 2º nível aos usuários da rede

Encerramento das atividades terceirizadas de mão de obra e 
de serviços até 11/10/2019 em consonância aos direcionadores 
estratégicos aprovados pela Diretoria Executiva. Durante o 
período de execução do 2º Termo Aditivo realizado em 01/02/2019, 
foi realizado desembolso financeiro de aproximadamente R$ 
425.022,22 até setembro/2019, remunerado por meio de ordens de 
serviço sob demanda e aferição de indicadores de desempenho 
para cada atividade e cumprimento dos Níveis Mínimos de Serviço 
Exigidos, perfazendo um saldo de R$ 205.890,04

R$ 443.165,17 R$ 440.590,26 R$ 2.574,91

(*) O faturamento do contrato se iniciou no segundo mês de 2018, restando uma parcela de 37.500,00 a menos nesse ano, totalizando 412.500,00. 
Em 2019, a última parcela vencida em dezembro cobrava uma diferença de R$ 8.750,00, referente aos dias trabalhados no mês de outubro/2019 



VISÃO 
GERAL

RESULTADOS
DA GESTÃO

DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS

57

GESTÃO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
CONFORMIDADE LEGAL

Compete ao Departamento de Contratações – DEGEC o exercício das atividades de 
licitações e contratos da CMB, estando para tanto, sujeito aos comandos da Lei nº 
13.303/2016, de 30 de junho de 2016, e demais legislações que regem as contrata-
ções públicas aplicáveis a Administração Indireta.

A CMB estabeleceu como parâmetros inerentes à atividade de compras, os seguin-
tes instrumentos normativos: o Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RLC/
CMB), publicado em 26 de junho de 2017, a Política de Competências e Alçadas Deci-
sórias, de 10 de julho de 2018, a Política de Transação com Partes Relacionadas POL-A 
6000/001, de 8 de março de 2018, a Política de Conformidade POL- A 3202/001, de 
14 de outubro de 2016 e o Código de Ética e Integridade, de 26 de fevereiro de 2018.

Por meio da Portaria DICOP n.º 007/2020, de 04/02/2020, objetivou-se a revisão da 
Política da Alçadas, de forma a promover a racionalização do processo decisório e 
fomentar no âmbito da CMB a cultura da desburocratização dos processos adminis-
trativos relacionados a aquisição de insumos e contratação de serviços.

Ao longo do segundo semestre de 2019 foram empreendidas ações coordenadas 
de revitalização do Sistema Integrado de Gestão (ERP) que possibilitaram que os 
módulos definidos como prioritários, dentre eles o módulos de compras, estivessem 
em operação em 2020, criando, assim, condições para o registro de todas as con-
tratações no Sistema ERP, além de padronizar e tornar mais célere o processamento 
das aquisições/contratações.

SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA CMB

Transporte de empregados e terceiros por meio de 
ônibus e micro-ônibus R$ 21.223.479,44

Fornecimento de Alimentação R$ 10.060.677,83

Tratamento arquivístico e protocolar de documentos 
da CMB R$ 498.947,93

Transporte por meio de automóveis e vans R$ 1.977.563,47

Serviços de saúde ocupacional R$ 5.178.270,76

Transporte por meio de automóveis executivos R$ 1.007.261,82

Aquisição de vale-transporte eletrônico R$ 761.650,30

Assistência médica e hospitalar R$ 42.786.170,86

CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES

Os processos de aquisição de insumos, via procedimento licitatório, estão relacio-
nados, em sua maioria, à produção do meio circulante (cédulas e moedas), cuja 
atividade foi considerada serviço público até novembro de 2019, consoante enten-
dimento do Supremo Tribunal Federal por meio do Agravo Regimental no Recurso 
Extraordinário nº 610.517, de 3 de junho de 2014.

Todavia, com a incidência dos efeitos da MP 902/2019, houve necessidade de rever 
as estratégias de contratação e aquisição, utilizando-se das prerrogativas legais 
trazidas pelo Estatuto das Empresas Públicas e Sociedades de Economia mista, Lei 
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13.303/2016, dentre as quais a previsão contida no artigo 28 § 3º da referida lei, 
sempre com foco na busca da melhor oportunidade de compra, de modo a contribuir 
na sustentabilidade financeira da CMB.

Também foram efetivadas ações com vistas a ampliação dos meios de divulgação 
dos avisos de licitação e deu-se início a realização das sessões públicas dos pre-
gões eletrônicos  por meio do portal COMPRASNET. Com isso, houve um incremento 
no desenvolvimento de fornecedores para insumos considerados relevantes no pro-
cesso produtivo, destacando-se a redução de preços obtida por meio da realização 
do pregão 0037/2019 em que se adquiriu tintas utilizadas na fabricação de produtos 
gráficos do mercado  de uma nova empresa. 

Foram desenvolvidas estratégias relacionadas diretamente aos principais insumos 
finalísticos (papel fiduciário, tintas de segurança e discos eletrorrevestidos), de for-
ma a traçar cenários em prol da sustentabilidade da CMB frente aos desafios eco-
nômicos vivenciados e marcados pela volatilidade de mercado, com isso as compras 
desses insumos acompanham as melhores possibilidades de oferta de preço, com 
lotes e prazos mais ajustados aos praticados pelo mercado.

CONTRATAÇÃO VALOR

Discos R$ 124.203.363,00

Papeis passaporte R$ 94.998.856,00

Papel fiduciário R$ 93.081.345,00

Tinta para cédulas R$ 68.936.004,00

Serviços de manutenção de equipamentos 
(IAI, Buchi, Wista, KBA) R$ 3.254.021,00

Peças para equipamentos (IAI e Vacumatic) R$ 947.515,00

CONTRATAÇÕES DIRETAS

As principais contratações diretas realizadas pela CMB ocorrem por meio de inexi-
gibilidade de licitação e estão relacionadas à manutenção do maquinário do Parque 
Fabril, bem como com a aquisição de insumos de segurança para a produção de 
cédulas e passaportes. Cabe esclarecer que se tratam de contratações de natureza 
singular, com inviabilidade de procedimento competitivo, não verificadas em ne-
nhum outro órgão ou entidade da Administração Pública, em decorrência de suas 
características técnicas.

Igualmente importante é o fato de que deve ser conferido ao processo de produção 
fabril dos produtos CMB a segurança e a confiabilidade, o que na maioria dos casos 
se dá mediante a contratação do próprio fabricante dos equipamentos. Busca-se, 
assim, afastar riscos de paralisação da produção, garantindo-se a segurança opera-
cional dos equipamentos.
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Uma preocupação necessária refere-se à avaliação do preço, sendo certo que tal 
análise ocorre por meio de parâmetros objetivos, de forma a evidenciar que a con-
tratação se revela vantajosa, demonstrando a razoabilidade do valor ao ajuste con-
tratual pretendido. Com relação a este dever imposto ao gestor, o Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos – RLC/CMB estabeleceu que a proposta será ava-
liada mediante comparação com os preços praticados pelo fornecedor junto a outros 
entes, sem afastar, todavia, outros meios idôneos aptos a atender tal finalidade. 
Assim, constam dos autos documentos ou informações que atestam que a proposta 
é compatível com o preço cobrado pela proponente, tais como cópias de contratos 
ou instrumentos congêneres, extratos de inexigibilidade etc, ou, na sua impossibili-
dade, apresentação de outros meios idôneos.

OBJETO VALOR GLOBAL DO CONTRATO

Papeis passaporte (capa e contracapa) R$ 94.998.856,00

Tinta serigráfica Spark para cédulas R$ 34.992.000,00

Chapas fotopoliméricas R$ 3.029.730,00

Serviços em equipamentos R$ 2.127.595,00

Serviços em equipamentos, com fornecimento 
de peças R$ 1.126.425,00

Peças para equipamentos R$ 947.515,00

PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS 

Na trilha das novas possibilidades trazidas pelo estatuto jurídico das empresas pú-
blicas, vamos avançar na aquisição de insumos por inaplicabilidade de licitação 
e mediante a celebração de parcerias com fundamento no artigo 28 § 3º da lei 
13.303/16, racionalizando prazos de aquisição e maximizando eficiência no gasto, 
diante do grande desafio de apresentarmos preços competitivos aos nossos clien-
tes, nacionais e internacionais.

A virtualização dos processos de contratação e a utilização plena do sistema ERP, 
nos trará maior velocidade e transparência no atendimento das demandas, confe-
rindo agilidade com os clientes internos e externos.

Avançaremos na utilização de outros portais de pregão eletrônico e na tentativa de 
operacionalizar disputas de preços com a participação de licitantes estrangeiros 
sem a necessidade de realização de sessões presenciais.

Tudo no caminho da utilização dos mais modernos procedimentos relacionados à 
contratação, tendo como certo que tamanho desafio exigirá, além de maior capaci-
tação das equipes, melhor interação entre as áreas e necessária mudança na cul-
tura institucional.
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GESTÃO PATRIMONIAL
CESSÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS E IMÓVEIS  
A ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS

BANCO DO BRASIL S.A 

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

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

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF

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

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DA CASA DA MOEDA DO BRASIL

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

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

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

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

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



VISÃO 
GERAL

RESULTADOS
DA GESTÃO

DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS

61

DESMOBILIZAÇÃO DE ESCRITÓRIOS
Visando aumentar a eficiência e promover a redução de despesas, a Diretoria Execu-
tiva determinou o encerramento das atividades do escritório localizado em Brasília, 
que possuía custos anuais na ordem de R$432,0 mil. 

Na mesma linha, as atividades desempenhadas no escritório localizado no bairro 
do Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, foram transferidas para as demais ins-
talações da CMB, iniciando assim os procedimentos necessários para a venda do 
imóvel no exercício 2020.

PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS INSERVÍVEIS
Em 2019, foi constituída uma equipe de trabalho, denominada Grupo de Trabalho 
Alienação - GT Alienação, com o intuito de levantar ativos fabris que se encontra-
vam indisponíveis e ocupavam espaço físico nas dependências da CMB.

O foco do GT Alienação foi à produção de informações técnicas e administrativas 
relevantes para tomada de decisão quanto ao desfazimento de bens, equipamentos, 
insumos e outros materiais inservíveis, com previsão de ocorrer em 2020.

Cabe ressaltar que não há benefícios pecuniários e/ou financeiros decorrentes da 
referida cessão, tendo em vista que o objeto contratual consiste em “Autorização 
de uso de imóvel a título precário e gratuito”.
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
No decorrer de 2019, a CMB implementou, no âmbito do seu Sistema de Gestão 
Ambiental, diversas ações alinhadas ao Planejamento Estratégico, com o objetivo de 
ampliar a competitividade da empresa por meio do aprimoramento dos seus proces-
sos, tornando-os mais eficientes e, consequentemente, reduzindo a pressão sobre as 
fontes de recursos naturais, e gerando benefícios ambientais, sociais e financeiros.

Campanhas de conscientização para a redução do con-
sumo de água (Uma Gota Vale Muito!), e as ações para 
contenção de vazamentos realizadas pelo DEMAN, re-
duziram o consumo de água em 1,9%, cabendo des-
tacar que neste valor não foram contabilizados a uti-
lização da água nas torres de refrigeração e caldeiras.

Economia anual: R$51.158,26 

Em trabalho conjunto do Departamento de Matrizes e Projetos Artísticos – DE-
MAT e DECED, com apoio do DETEC e DEMAN foi possível desenvolver uma 
nova configuração da tela serigráfica para uso com a tinta magnética Spark. Os 
primeiros testes de campo comprovaram que tal iniciativa tem excelente rendi-
mento de produção, o que proporcionará uma economia de 15% no consumo da 
tinta, além de diminuir o gasto com a aquisição das telas propriamente ditas.

Economia anual: R$8.600.000,00

Caso 
identi�ique 

algum vazamento 
hidráulico, informe 
no ramal da SEUC 

2488

CADA
gota
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MUITOEvite o desperdício de água
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Trabalhando de maneira matricial em diferentes frentes de trabalho, diversos órgãos de produção e apoio da CMB contribuíram 
para garantir a manutenção do compromisso com um dos principais pilares do Sistema de Gestão da Empresa, que é a melhoria 
contínua, voltada para o consumo e a produção gradualmente mais sustentáveis.

Neste sentido, apresentaremos alguns dados que demonstram os resultados mais relevantes obtidos ao longo do último exercício:

Foi desenvolvido internamente ferramenta de 
controle de vazão em tempo real, capaz de 
apontar alguma anormalidade ou aumento 
abrupto de vazão da solução de limpeza utili-
zada pelo Departamento de Cédulas – DECED. 
Com a implantação deste recurso, o DECED foi 
capaz de produzir utilizando 8,3% a menos da 
solução (em volume) por milheiro produzido. 
Trata-se do resultado mais expressivo obtido 
pelo Departamento de Gestão da Qualidade, 
Meio Ambiente, Segurança e Medicina do 
Trabalho – DEMAQ, fruto da interação com 
Departamento de Engenharia e Tecnologia de 
Produtos e Serviços – DETEC e DECED.

Economia anual: R$442.996,19

A partir de intervenções nas estações de tratamento de efluen-
tes realizadas pela equipe de operação do DEMAQ, foi possível 
reduzir o consumo de insumos químicos para tratamento dos 
efluentes de cédulas em 24%. Ou seja, deixamos de utilizar 
mais de 35 toneladas de produtos com potencial poluidor.

Economia anual: R$58.063,51  

O projeto de substituição de lâmpadas do parque fabril pelo De-
partamento de Manutenção – DEMAN, possibilitou a redução da 
potência instalada em 39,6% para iluminação da CMB. Conse-
quentemente, houve redução de consumo.

Economia Anual Estimada: R$335.614,53 
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RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS

Em atendimento às diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), 
o Programa de Gestão de Resíduos da CMB adota, como princípio básico, sistemática de priorizar, na ordem 
de importância, 1) “a não geração”, 2) “a redução”, 3) “a reutilização” e 4) “a reciclagem” de resíduos, ob-
tendo, como pode ser observado no gráfico abaixo, resultados muito positivos na redução da quantidade de 
resíduo gerado e, por consequência, na redução dos impactos que potencialmente podem ser causados pelos 
resíduos no meio ambiente, como a poluição do solo, água e ar

Torna-se importante destacar o fato de que apesar de haver 
uma clara tendência de redução da quantidade de resíduo 
gerado pela CMB, percebe-se o aumento da quantidade 
relativa de resíduos que é encaminhada para os diversos 
processos de reciclagem ao longo dos últimos anos.
 
Para além do fato de que estes resultados impactam dire-
tamente, entre outros, na redução consumo de combustí-
veis fósseis utilizados no transporte desses resíduos e na 
redução dos custos envolvidos para tratamentos e disposi-
ções finais, o aumento do percentual de resíduos encami-
nhados para a reciclagem também reduz a necessidade de 
retirada de matérias primas da natureza e geram emprego 
e renda para catadores de materiais reciclados. 

Neste sentido, em atendimento às exigências estabeleci-
das pelo Decreto nº 5940/2016, que instituiu a separação 
dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e enti-
dades da administração pública federal direta e indireta, 
na fonte geradora, e a sua destinação às associações e 
cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, a 
CMB, por intermédio do Programa de Coleta Seletiva So-
lidária, destina parte destes resíduos para Associações e 
Cooperativas de catadores, que participam de processos 
públicos de seleção.
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PROJETO DE REFLORESTAMENTO NA RESERVA BIOLÓGICA DA UNIÃO

Entre os anos de 2014 e 2019, a CMB realizou o projeto de reflorestamento voluntá-
rio na Reserva Biológica União (ReBio– União), localizada nos municípios de Rio das 
Ostras, Casimiro de Abreu e Macaé, no Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de 
garantir a neutralização das suas emissões de gases do efeito estufa, por meio do 
plantio de 205.506 mudas de mais de 80 diferentes espécies nativas da Mata Atlân-
tica, em uma área de, aproximadamente, 130 hectares da Reserva. A ReBio-União, 
vale ressaltar, abriga, em especial, 20% da população mundial de micos-leões-dou-
rados, animal que estampa a cédula de R$20,00.

Ao longo desses quase 05 anos, a CMB, juntamente com a contratada e com a equi-
pe técnica do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 
além de ter neutralizado mais de 6.000 toneladas de CO2, também gerou emprego, 
renda e capacitação para a mão-de-obra da região e colaborou para o desenvolvi-
mento da economia local, uma vez que todas as mudas e materiais utilizados na 
execução do reflorestamento foram adquiridos junto a viveiros que atuam ao redor 
da reserva.

O fornecimento de mudas adequadas foi fundamental para o sucesso do projeto. 
Estas mudas necessitam ser da região (espécies endêmicas), pois um dos objetivos 
foi recuperar a biodiversidade da Mata Atlântica a partir dos próprios espécimes 
existentes no local. Este reflorestamento também objetivou a união dos fragmentos 
de Mata Atlântica, de forma que as populações de mico-leão dourado passassem 
a ter condições de transitar e se conectar, aumentando as chances de reprodução e 
de diversidade da espécie.

Para que a execução do projeto fosse adequadamente gerida, foram empregados in-
dicadores e diferentes métodos de avaliação que demonstraram não só a evolução 
da ocupação da área por indivíduos de espécies nativas, mas também a distribuição 
dessas espécies em grupos funcionais, avaliando a riqueza e diversidade do plantio, 
a quantidade de biomassa arbórea e a absorção de CO2 (dióxido de Carbono), reali-
zada pelos indivíduos do plantio e da regeneração natural.

A recuperação da cobertura vegetal favoreceu bastante a proteção da fauna da re-
serva, em especial, algumas espécies como o mico-leão dourado e também alterou 
o clima e a hidrologia da região. Isto, pois, ao ter mais cobertura vegetal, menos 
radiação solar atinge o solo, de forma a reduzir a temperatura. Além disto, com mais 
cobertura vegetal, houve alteração do volume de água dos córregos e rios da região, 
disponibilizando mais água para a população ribeirinha.

Contudo, deve-se ressaltar que, até o fechamento do terceiro inventário florestal, o 
reflorestamento não atingiu a absorção de carbono planejada, muito em função da 
ausência de chuvas durante a chamada “crise hídrica”, ocorrida em 2014 e 2015 no 
Estado do Rio de Janeiro, o que atrasou o plantio e o desenvolvimento das mudas. 
Apesar disto, é sabida que a quantidade de carbono absorvida chegará ao valor de-
sejado em mais algum tempo, tendo em vista o desenvolvimento das mudas e o sur-
gimento de mais indivíduos vegetais pela regeneração natural e pela reprodução.

Somados a outras ações do Departamento de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente, 
Segurança e Medicina do Trabalho – DEMAQ, os resultados apurados ao fim des-
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te projeto traduzem bem o sucesso do modelo de Gestão Ambiental adotado pela 
CMB, demonstrando ser possível superar o desafio de conciliar o desenvolvimento 
de processos industriais com a sustentabilidade socioambiental, mantendo ou apri-
morando os níveis de eficiência e competitividade da CMB.

Assim, a CMB deixa como legado para o Estado do Rio de Janeiro e sua população 
uma expressiva área de Mata Atlântica reflorestada, já com dinâmica de autossusten-
tabilidade, que representa um estágio avançado de evolução, alinhando-se às melho-
res práticas e políticas para a proteção da biodiversidade e recursos dessa floresta

RECURSOS ENERGÉTICOS

Taxa de intensidade energética 2016 2017 2018 2019

Fabricação de Cédulas  
(kWh/ Milheiro produzido 8,6 8,07 5,89 5,91

Fabricação de Moedas e Medalhas 
(kWh/ milheiro produzido) 6,53 3,02 3,19 2,33

Foi utilizado como base as informações de produção incluídas no Inventário Anual do INEA e o consumo de energia elétrica 
medido em cada departamento fabril, pela Seção de Gestão de Utilidades Elétricas - SEUE. 
Cédulas - kWh/milheiro de cédulas 
Moedas, Medalhas e Distintivos - kWh/milheiro de produtos fabricados 

Levando-se em consideração dois dos principais produtos da CMB, cédulas e moedas, 
torna-se importante destacar, em geral, que, apesar de percebermos um considerável 
aumento nos níveis de produção da empresa, aproximadamente 3,0% e 21%, respec-
tivamente, o consumo total de energia registrado para o ano de 2019 registrou uma 
queda de 2,5%. No caso específico do DEMOM, o resultado foi ainda melhor, alcan-
çando uma redução da taxa de intensidade energética na ordem de 27%. 

No que tange à pauta energética, em 2019, a Comissão Interna de Conservação de 
Energia (CICE) da CMB apresentou 11 (onze) projetos na 6ª Chamada Pública de Pro-
jetos do Programa de Eficiência Energética - PEE, executado pela Light e regulado 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, com aprovação de todos, a um 
investimento de R$4.737.520,82, sem nenhum custo para a CMB. A implantação 
destes projetos trará, a partir de 2020, uma economia financeira para a CMB na 
ordem de R$ 2.400.000,00 anuais, devido à redução do consumo de energia elétrica, 
através das novas tecnologias que serão implantadas.

Trata-se de um projeto perfeitamente alinhado ao Planejamento Estratégico da CMB 
e à necessidade de aprimorarmos a eficiência operacional da empresa, que também 
contribuirá para reduzir a pressão sobre os meios de produção de energia e os con-
sequentes impactos ambientais decorrentes do consumo e da produção de energia.
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A CMB tem adotado uma série de medidas que visam racionalizar o uso da água para 
o consumo humano e para os processos industriais, com o objetivo de assegurar a 
sua plena disponibilidade, em qualidade e quantidade, compatíveis com as necessi-
dades de cada segmento e, além disto, de garantir que os esgotamentos sanitários e 
industriais atendam a todos os padrões de descarte exigidos pelos órgãos ambientais 
de fiscalização competentes. No que diz respeito ao consumo, em 2019, observamos 
(vide tabela abaixo) uma queda de mais de 6% no consumo da água da concessionária, 
mesmo havendo um incremento de, aproximadamente, 8% na produção de cédulas.

RECURSOS HÍDRICOS

Consumo de água 2016 2017 2018 2019

Consumo de água da Concessionária 173.000 177.930 207.485 194.190

Total 173.000 177.930 207.485 194.190

Fonte: Dados da Concessionária de Abastecimento

Água Reciclada e Reutilizada

2016 2017 2018 2019

Volume Total de Água Reciclada (m3) 6.265 9492 16.740  13.778

Índice de Recirculação (%) 3,69 5,44 8,25 7,10 

Fonte: Dados da Concessionária de Abastecimento e Planilha de Controle da Estação de Tratamento de Efluentes Industriais 
Gráficos—Sistema Aquaseve (ETEI-Gráficos-Aquasave)

Além das ações que adotamos para tornar os processos produtivos mais eficientes e 
do processo de conscientização dos empregados e terceirizados para o uso racional 
dos recursos hídricos, é importante destacar que este resultado também foi influencia-
do pela significativa redução do quadro de empregados da Empresa.
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As Demonstrações Contábeis foram preparadas utilizando-se a base contábil de continuidade 
operacional e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as normas interna-
cionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(IASB), em vigor em 31 de dezembro de 2019.

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

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

As demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Casa da Moeda do Brasil, em 31 de dezembro de 2019, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
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BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A  T  I  V  O 31.12.2019 31.12.2018 P  A  S  S  I  V  O 31.12.2019 31.12.2018

CIRCULANTE NOTA 839.918.434,24 874.274.342,21  CIRCULANTE NOTA 308.154.813,47 623.312.207,00

    CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  408.798.368,50  431.511.574,02      FORNECEDORES (7.1)  107.363.024,48  35.921.428,19 

            BANCOS CONTA MOVIMENTO (4.1)  713.196,27  8.722.243,79      EXIGIBILIDADE COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (7.2.a)  9.571.614,54  9.454.586,10 

            APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4.1.1)  408.085.172,23  422.789.330,23      PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NO LUCRO (7.3)  3.675.944,37  3.675.944,37 

     VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO  159.857.239,13  207.998.565,30      IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (7.4)  7.566.808,92  9.767.761,49 

            CONTAS A RECEBER DE CLIENTES (4.2)  22.020.418,83  35.042.637,33      EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (7.5) 0,00  75.710.977,18 

            (-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉDITO LIQ.DUVIDOSA (4.2)  (4.665.344,44)  (160.057,82)      ADIANTAMENTOS DE CLIENTES (7.6)  42.159.429,38  300.855.910,74 

            SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR (4.3)  55.775.900,01  102.077.620,29      PROVISÃO PARA CUSTOS E SERVIÇOS A FATURAR (7.7)  94.061.042,56 144.171.294,10 

            ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (4.4)  3.963.227,92  5.393.050,13      PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS (7.2.b)  34.170.274,97  37.939.335,84 

            TRIBUTOS A COMPENSAR (4.5)  34.009.869,64  51.305.936,81      OUTRAS OBRIGAÇÕES (7.9)  9.586.674,25  5.814.968,99 

            OUTROS VALORES A RECEBER (4.6)  48.753.167,17  14.339.378,56 

     ESTOQUES (4.7)  270.877.474,49  234.322.500,94 

            PRODUTOS ACABADOS  154.651.226,34  76.124.408,46 

            PRODUTOS EM PROCESSO  3.598,48  39.617.869,22 

            MATÉRIA-PRIMA  110.004.575,88  98.390.662,90 

            ALMOXARIFADO  6.212.003,72  19.148.967,86     

            IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO  6.070,07  1.040.592,50     

     DESPESAS ANTECIPADAS (4.8)  385.352,12  441.701,95     

 NÃO CIRCULANTE NOTA 1.697.062.836,31 2.267.550.008,61  NÃO CIRCULANTE NOTA 373.745.680,46 515.843.878,74

     REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  1.101.530.413,94  1.612.925.474,08      OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (15)  138.463.128,95  77.691.924,23 

            CONTAS A RECEBER DE CLIENTES (5.1) 48.511.023,53  48.120.347,18      IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER (8.1)  13.225.558,82 0,00

            (-) PERDA ESTIMADA COM CRÉDITO DE LIQ. DUVIDOSA (5.1)  (30.393.202,09) 0,00      PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES (8.2)  26.152.509,84  21.013.767,51 

(Em Reais)
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            SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR (5.1) 205.890.885,16  717.115.500,83      PROVISÃO P/CUSTOS DE SERVIÇOS A FATURAR (8.3)  172.117.729,03 394.251.111,50 

            VALORES A RECEBER EC 93/2016 (5.1) 311.014.931,77 0,00      OUTRAS CONTAS A PAGAR (8.4) 23.786.753,82  22.887.075,50 

          (-) PERDA ESTIM CRÉD SERV A FAT / EC 93 (5.1)  (392.884.460,90)  (59.016.779,64)     

          TRIBUTOS A COMPENSAR (5.2)  885.320.440,80  879.602.905,22     

          CRÉDITOS A RECEBER POR AÇÕES JUDICIAIS (5.3)  16.313.871,23  13.246.568,12     

          DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL (5.4)  55.646.989,81  11.866.495,17     

          INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (5.5)  569.139,92  569.139,92 

          (-) PERDA ESTIMADA COM INVEST. TEMPORÁRIOS (5.5)  (569.139,92)  (569.139,92)     

          OUTROS CRÉDITOS (5.6)  2.109.934,63  1.990.437,20 

      INVESTIMENTOS                        494.739,63  494.932,63     

           PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS (6.1)  1.669.906,59  1.669.906,59     

            (-) PERDA ESTIMADA COM INVEST. POR INCENT. FISCAIS (6.1)  (1.666.133,87)  (1.665.940,87)  PATRIMÔNIO LÍQUIDO NOTA 2.002.668.265,08 2.116.687.633,48

           OBRAS DE ARTE (6.1)  490.966,91  490.966,91      CAPITAL SOCIAL (10)  1.360.677.814,09  1.360.677.814,09 

      IMOBILIZADO (6.2.1.1)  589.471.389,28  647.342.805,31      RESERVAS DE LUCRO (11.1)  494.402.962,53  641.990.450,99 

           BENS VALORES CORRIGIDOS  1.489.755.351,49  1.485.783.754,31           RESERVA LEGAL (11.1.a)  18.576.654,14  18.576.654,14 

          (-) DEPRECIAÇÕES  (896.123.657,95)  (839.869.028,57)           RESERVA PARA INVESTIMENTOS (11.1.c)  512.092.238,60  598.908.522,36 

          (-) PERDA EST. RED. AO VR. RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT) (6.2)  (6.484.797,18)  (3.305.035,14)           RESERVA ESPECIAL (11.1.b)  14.291.822,11 14.291.822,11 

          IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO (6.2)  2.324.492,92  4.715.495,16           SUPERÁVIT (DÉFICIT) ATUARIAL DE PREV. PRIVADA  (15)  (50.557.752,32)  10.213.452,38 

          IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO (6.2) 0,00  17.619,55     

     INTANGÍVEL (6.3)  5.566.293,46  6.786.796,59     

T O T A L  2.536.981.270,55 3.141.824.350,82 T  O  T  A  L  2.536.981.270,55 3.141.824.350,82

BALANÇO PATRIMONIAL (CONTINUAÇÃO)

(Em Reais)
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D  E  S  C  R  I  Ç  Ã  O
EM  REAIS

31.12.2019 31.12.2018

 I - RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS (12.a)  1.161.618.547,99  1.034.669.174,31 

 II - CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS                                    (12.b)  692.760.053,40  697.949.401,15 

 III - LUCRO BRUTO OPERACIONAL                                                                              468.858.494,59  336.719.773,16 

 IV - DESPESAS ( RECEITAS ) OPERACIONAIS                                           588.185.518,58  443.786.798,26 

         DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   351.273.531,39  415.404.704,28 

               DESPESAS COM PESSOAL (12.c.1)  263.060.464,39  311.831.706,04 

               DESPESAS COM MATERIAIS (12.c.2)  8.717.268,26  7.157.763,55 

               DESPESAS COM SERVIÇOS (12.c.3)  60.045.043,47  73.649.168,81 

               DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (12.c.4)  19.450.755,27  22.766.065,88 

         DESPESAS TRIBUTÁRIAS (12.c.5)  61.883.001,23  29.974.250,76 

          OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) - LÍQUIDAS (12.c.6)  175.028.985,96  (1.592.156,78)

  V - RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E  
DESPESAS FINANCEIRAS

 (119.327.023,99)  (107.067.025,10)

 VI  - RESULTADO FINANCEIRO  32.510.740,23  13.708.498,99 

          RECEITAS FINANCEIRAS (12.d)  42.181.878,87  35.445.114,31 

          DESPESAS FINANCEIRAS (12.d)  9.671.138,64  21.736.615,32 

 VII  - RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO                  (86.816.283,76)  (93.358.526,11)

 VIII - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  
SOBRE O LUCRO                                                         

(7.8) 0,00 0,00

 IX  - RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (9)  (86.816.283,76)  (93.358.526,11)
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

MÉTODO INDIRETO

D  E  S  C  R  I  Ç  Ã  O 31.12.2019 31.12.2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

     LUCRO LÍQUIDO  (86.816.283,76)  (93.358.526,11)

     AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM  ENTRADA OU SAÍDA DE CAIXA:

     DESPESAS FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO 0,00  (81.327,62)

     PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA  178.473.295,48  5.894.639,83 

     PROVISÃO/REVERSÃO  P/PERDA DE INVEST. TEMPORÁRIOS  
     E P/INCENTIVOS FISCAIS

 193,00  529.932,63 

     DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO  59.503.388,87  78.276.914,22 

     REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DO ATIVO (IMPAIRMENT)  3.179.762,04  3.305.035,14 

     PROVISÃO PARA PERDA ESTIMADA COM ESTOQUES  21.945.776,65 0,00

     REVERSÃO/PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES  5.138.742,33  6.444.911,88 

     LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO  181.424.874,61  1.011.579,97 

     (AUMENTO) REDUÇÃO  NOS ATIVOS OPERACIONAIS:

     CONTAS A RECEBER DE CLIENTES  12.631.542,15  21.185.183,30 

     SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR  436.804.278,67  (102.077.620,30)

     ADIANTAMENTO DE FÉRIAS  1.429.822,21  (1.047.326,24)

     IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR  11.578.531,59  131.826.562,39 

     DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS  (43.780.494,64)  15.993.481,38 

     OUTROS CRÉDITOS  (34.413.788,61)  (10.838.574,66)

     ESTOQUES  (58.500.750,20)  (49.998.646,22)

     DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  56.349,83  (55.222,42)

     TOTAL: AUMENTO NOS ATIVOS OPERACIONAIS  325.805.491,00  4.987.837,23 

MÉTODO INDIRETO

D  E  S  C  R  I  Ç  Ã  O 31.12.2019 31.12.2018

     AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS OPERACIONAIS:

     FORNECEDORES  (200.802.037,72)  (29.250.667,29)

     EXIGIBILIDADES COM PESSOAL E ENCARGOS  117.028,44  (13.406.367,82)

     PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS E DIRIGENTES NO LUCRO 0,00  (882.294,41)

     IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES  11.024.606,25  (199.415,05)

     OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 0,00  1.219.327,23 

     PROVISÃO PARA  FÉRIAS, 13º E ENCARGOS  (3.769.060,87)  817.027,16 

     ADIANTAMENTOS DE CLIENTES  (258.696.481,36)  269.893.181,06 

     OUTRAS OBRIGAÇÕES  4.671.383,58  (3.503.451,74)

     TOTAL: AUMENTO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS  (447.454.561,68)  224.687.339,14 

     CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  59.775.803,93  230.686.756,34 

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

     REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO  (3.186.800,54)  2.890.629,77 

     AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO  (3.591.231,73)  (15.087.352,66)

     CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  (6.778.032,27)  (12.196.722,89)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

     REDUÇÃO EM EMPRÉSTIMOS  E FINANCIAMENTOS  (75.710.977,18)  (28.558.449,26)

     CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS  (75.710.977,18)  (28.558.449,26)

VARIAÇÃO LIQUIDA DO CAIXA  (22.713.205,52)  189.931.584,19 

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA

D  E  S  C  R  I  Ç  Ã  O R$

          SALDO DO CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO  431.511.574,02  241.579.989,83 

          SALDO DO CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO  408.798.368,50  431.511.574,02 

VARIAÇÃO LIQUIDA DO CAIXA  (22.713.205,52)  189.931.584,19 
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

D E S C R I Ç Ã O CAPITAL
RESERVAS DE LUCROS

LUCRO (PREJUÍZO)
ACUMULADO

TOTAL
LEGAL INVESTIMENTOS ESPECIAL

SUPERAVIT (DÉFICIT) 
ATUARIAL

SALDO EM 31/12/2017 1.360.677.814,09 18.576.654,14 706.558.870,58 0,00 30.874.294,67 0,00 2.116.687.633,48

 1. REVERSÃO DA COMPENSAÇÃO DO RESULTADO DE 2017 CONFORME AGO 0,00 0,00 103.304.595,74 14.291.822,11 0,00 0,00 117.596.417,85

 2. COMPENSAÇÃO DO RESULTADO DE 2017 CONFORME AGO 0,00 0,00  (117.596.417,85) 0,00 0,00 0,00  (117.596.417,85)

 3. PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  (93.358.526,11)  (93.358.526,11)

 4. COMPENSAÇÃO DO RESULTADO: 0,00 0,00  (93.358.526,11) 0,00 0,00  93.358.526,11 0,00

     COMPENSAÇÃO DE RESERVA P/ INVESTIMENTOS 0,00 0,00  (93.358.526,11) 0,00 0,00  93.358.526,11 0,00

 5. DÉFICIT ATUARIAL DE PREVIDENCIA PRIVADA: 0,00 0,00 0,00 0,00  (20.660.842,29) 0,00  (20.660.842,29)

SALDO EM 31/12/2018 1.360.677.814,09 18.576.654,14 598.908.522,36 14.291.822,11 10.213.452,38  (0,00) 2.002.668.265,08

 1. PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  (86.816.283,76)  (86.816.283,76)

 2. COMPENSAÇÃO DO RESULTADO: (9)

     COMPENSAÇÃO DE RESERVA P/ INVESTIMENTOS (11.1.c) 0,00 0,00  (86.816.283,76) 0,00 0,00 86.816.283,76 0,00

 3. DÉFICIT ATUARIAL DE PREVIDENCIA PRIVADA: (15) 0,00 0,00 0,00 0,00  (60.771.204,70) 0,00  (60.771.204,70)

SALDO EM 31/12/2019 1.360.677.814,09 18.576.654,14 512.092.238,60 14.291.822,11  (50.557.752,32) 0,00 1.855.080.776,62
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

D E S C R I Ç Ã O
EM REAIS

31.12.2019 31.12.2018

 I  -  LUCRO/(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                                         (86.816.283,76) (93.358.526,11)

        (+/-) Superávit (Deficit) Atuarial de Previdência Privada (60.771.204,70) (20.660.842,29)

II -  TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO             (147.587.488,46) (114.019.368,40)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

DESCRIÇÃO
EM  REAIS

31.12.2019 31.12.2018

1 - RECEITAS 987.637.360,57 1.041.697.288,46

1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços 1.166.622.722,85 1.047.174.619,28

1.2) Outras Receitas 134.175,90 452.661,40

1.3) Receitas relativas à construção de ativos próprios 0,00 0,00

1.4) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - Reversão/(Constituição)  178.473.295,48  5.894.639,83 

1.5) Deduções de Vendas 646.242,70 35.352,39

2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
(inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS) 596.110.091,14 478.261.651,90

2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos 438.580.456,16 389.425.809,13

2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 86.397.843,21 84.901.667,34

2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 71.131.791,77 3.934.175,43

2.4) Créditos Tributários 0,00 0,00

3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) 391.527.269,43 563.435.636,56
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DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (CONTINUAÇÃO)

DESCRIÇÃO
EM  REAIS

31.12.2019 31.12.2018

4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 59.503.388,90 78.361.536,09

5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4) 332.023.880,53 485.074.100,47

6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 66.031.688,07 61.658.687,94

6.1) Receitas financeiras 42.172.935,10 35.376.380,75

6.2) Dividendos 8.943,77 68.733,56

6.3) Outras Receitas 23.849.809,20 26.213.573,63

7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) 398.055.568,60 546.732.788,41

8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 398.055.568,60 546.732.788,41

8.1) Pessoal 408.319.974,62 493.199.331,33

8.1.1 - Remuneração direta 285.040.236,36 344.339.408,42

8.1.2 - Benefícios 104.100.636,44 109.295.251,04

8.1.3 - F.G.T.S. 19.179.101,82 39.564.671,87

8.2) Impostos, taxas e contribuições 65.577.251,92 123.216.104,63

8.2.1 - Federais 58.134.238,61 115.989.178,29

8.2.2 - Estaduais 6.855.607,29 6.088.656,76

8.2.3 - Municipais 587.406,02 1.138.269,58

8.3) Remuneração de Capitais de Terceiros 10.974.625,82 23.675.878,56

8.3.1 - Juros 8.020.051,69 20.461.782,71

8.3.2 - Aluguéis 2.954.574,13 3.214.095,85

8.4) Remuneração de Capitais Próprios  (86.816.283,76)  (93.358.526,11)

8.4.1 - Dividendos 0,00 0,00

8.4.2 - Lucros retidos / Prejuízo do exercício  (86.816.283,76)  (93.358.526,11)
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As Notas Explicativas referentes as demonstrações 
contábeis do exercício de 2019, bem como, o parecer 
dos Auditores Independentes podem ser consultados 
no site da Casa da Moeda do Brasil - Canal de Acesso a 
Informação, seção Demonstrações Financeiras, através 
do endereço - http://www.casadamoeda.gov.br/portal/
transparencia/acesso-a-informacao.html

NOTAS EXPLICATIVAS
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DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE:
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CRÉDITOS:
Presidência da Casa da Moeda do Brasil: 
Presidente Eduardo Zimmer Sampaio

Diretoria Executiva:
Diretor de Gestão - Fábio Rito Barbosa
Diretor de Inovação e Mercado - Saudir Luiz Filimbert
Diretor de Operações - Cláudio Tavares Casali
Diretor de Compliance - Marcelo da Silva Corletto

Coordenação e Supervisão Geral: 
Superintendente do Departamento de Planejamento - Rodrigo Fernandes do Couto  

Execução: 
Gerente de Planejamento Estratégico: Anderson Alves Medina  
Equipe de Planejamento Estratégico 

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

Arte: 
Projeto Gráfico - Michelle Coelho Gomes 
Diagramação - Loreine Araujo
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