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esse valor se concretiza em uma série de publicações e 
reportes que a instituição lança periodicamente para prestar 
contas sobre as decisões de gestão, os resultados financeiros 
e o relacionamento da CMB com o governo e com a 
sociedade brasileira. 

Com seu primeiro relatório de sustentabilidade, a Casa da 
Moeda reforça sua postura transparente ao unir, em um 
único documento, dados sobre seu desempenho nas áreas 
econômica, social e ambiental nos anos de 2015 e 2016. 
o relatório resume os principais destaques em relação a 
projetos realizados, inovações em processos internos e outras 
conquistas. 

o documento foi produzido de acordo com as diretrizes da 
Global reporting initiative, organização não governamental 
que estabelece padrões globais para reporte de informações  
e de indicadores de desempenho corporativo. 

Boa leitura!

  CoMo navegar pelo pdF

este é um PdF navegável. Use as setas no topo das páginas 
pares para saltar até a próxima página dupla. o menu no topo 
das páginas ímpares traz atalhos para cada um dos capítulos 
(que também podem ser acessados pelo sumário). 

 ApresentAção sumário
a transparência é um  
dos valores fundamentais da  
Casa da Moeda do Brasil (CMB) 
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mensAgem  
da PresidênCia 
[GRI G4-1]

a Casa da Moeda do Brasil tem 
procurado, ano a ano, ampliar a 
transparência de sua gestão, por 
meio da divulgação de informações 
sobre o seu desempenho e 
a sua capacidade produtiva. 
nesse contexto, o relatório de 
sustentabilidade 2015/2016, o 
primeiro da história da CMB, é uma 
ferramenta fundamental. a empresa 
vive uma fase de transformação e 
passou, no período compreendido 
pelo relatório, por momentos que 
marcaram sua história tricentenária. 

ao mesmo tempo, enfrentamos 
grandes desafios ligados a 
circunstâncias internas e externas, 
que exigiram esforço redobrado de 
todos os empregados e da atual 
direção, que assumiu em julho de 
2016. as principais realizações de 
2015 e 2016 estão resumidas nesta 
publicação, que presta contas sobre 
o que se passou e sobre como nos 
preparamos para o futuro.

em 2016, assistimos à entrega de 
um dos mais importantes projetos 
da história da CMB: a produção de 
medalhas, moedas comemorativas 
e impressos de segurança para os 
Jogos olímpicos e Paralímpicos 
do rio de Janeiro – rio 2016. a 

parceria com o Comitê organizador 
dos Jogos foi um processo que 
trouxe grandes aprendizados. além 
de alavancar negócios e trazer 
grande retorno em visibilidade, 
serviu para acelerar avanços em 
sustentabilidade, com a busca de 
materiais de origem ambiental e 
socialmente responsável. 

essas lições foram incorporadas 
aos processos de gestão ambiental, 
que receberam em 2015 duas 
importantes certificações: a 
iso 14001 (sistema de Gestão 
ambiental) e a oHsas 18001 
(sistemas de Gestão de segurança e 
saúde ocupacional).

são conquistas que se deram em 
um contexto de muitas mudanças. 
Uma reestruturação interna dos 
nossos departamentos e diretorias, 
realizada em 2015, reorganizou os 
principais negócios da empresa e a 
forma de atendimento aos clientes. 
Temos interesse em estudar os 
resultados obtidos com essa 
reestruturação no decorrer de um 
ano e avaliar se será necessária uma 
arrumação na estrutura. Com foco 
no capital humano, aprimoramos 
os processos de disseminação 
de conhecimento e capacitação 

e investimos em um comitê de 
gestão de pessoas. a revisão do 
Código de Ética e a elaboração de 
uma Política de Compliance, ambos 
ajustados à realidade da CMB, visam 
trazer celeridade aos projetos, sem 
deixar de lado as boas práticas 
de governança e a adequação às 
normas e leis cabíveis. 

Para literalmente “arrumar a Casa” 
durante este período atípico, 
estamos em fase de implantação de 
algo que chamamos de “Programa 
Óbvio” – focar soluções simples e o 
funcionamento correto de processos 
já estabelecidos. exemplos foram o 
reestabelecimento da produção de 
passaportes, com a devida atenção 
à manutenção do maquinário e à 
comunicação entre as equipes; 
o início da adequação à nova lei 
das estatais, vigente desde julho 
de 2016; e a busca de novas 
aplicações para nossa tecnologia de 
rastreamento e identificação digital 
de produtos. 

essas (e outras) “arrumações” 
possibilitaram que a Casa da 
Moeda cumprisse sua meta de 
produção de meio circulante sem 
atrasos. Com esse foco em ideias 
funcionais, que permitam aumentar 

“Para literalmente 
‘arrumar a Casa da 
Moeda’, focamos 
soluções simples 
e ideias funcionais 
que permitam 
aumentar a 
produtividade e 
a eficiência sem 
elevar custos.” 

“em 2016, assistimos à entrega de um 
dos mais importantes projetos de nossa 
história: a produção de medalhas, moedas 
comemorativas e impressos de segurança 
para os Jogos olímpicos e Paralímpicos 
rio 2016 – um processo que trouxe 
grandes aprendizados.”

a produtividade e a eficiência sem 
elevar custos, é que vamos seguir 
adiante – prestando um serviço cada 
vez melhor e prospectando novos 
mercados no Brasil e no exterior. 

Todo esse panorama está descrito 
nas páginas a seguir, que contam 
um pouco do passado e do 
presente de nossa empresa e 
delineiam o caminho que está por 
vir. Fundamentado em dois dos 
Valores da CMB – a transparência e 
a sustentabilidade –, este relatório 

MensageM da presidÊnCia

demonstra o trabalho incessante 
que dedicamos ao cumprimento de 
uma Missão: atender os clientes 
com soluções de segurança nos 
segmentos de meios de pagamento, 
identificação e controle fiscal, de 
forma sustentável.

 
alexandre borges Cabral 

 
Presidente da  

Casa da Moeda do Brasil
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a Casa da Moeda do 
Brasil (CMB) foi fundada 
em 1694. em seu parque 
industrial, um dos mais 
modernos do mundo, 
são produzidos cédulas, 
passaportes, selos 
fiscais, selos rastreáveis, 
selos físicos fiscais 
e diversos tipos de 
impressos de segurança

a Casa da Moeda
do brasil
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a Casa da Moeda do Brasil (CMB) é a 
instituição responsável pela produção 
do meio circulante brasileiro há 
mais de 300 anos e mantém hoje 
um dos maiores parques industriais 
do mundo em seu segmento. seu 
complexo, no município do rio de 
Janeiro (rJ), agrupa três fábricas, 

Para iniciar a construção de seu 
primeiro relatório de sustentabilidade, 
a Casa da Moeda do Brasil passou 
por um processo de definição de 
seus temas materiais, ou de sua 
matriz de materialidade – a relação de 
questões consideradas mais relevantes 
e essenciais para a estratégia e a 
perenidade de uma organização. são 
os tópicos que mais influenciam as 
decisões, as ações e o desempenho 
de uma empresa e seu relacionamento 
com diversos públicos de interesse. 

com capacidade anual de produção 
de 3 bilhões de cédulas e 4 bilhões 
de moedas em três turnos de 
trabalho, de segunda a sexta, 
além de passaportes com chip, 
selos de controle fiscal, medalhas 
e uma variedade de impressos 
de segurança para os mercados 
brasileiro e internacional. 
[GRI G4-2, G4-3, G4-5, G4-9]

Missão 
atender os clientes com soluções de 
segurança nos segmentos de meios de 
pagamento, identificação e controle 
fiscal, de forma sustentável.

visão 
ser reconhecida pelos mercados nacional 
e internacional e pela sociedade por sua 
excelência em soluções de segurança 
nos segmentos de meios de pagamento, 
identificação, controle fiscal e numismática 
com inovação e sustentabilidade.

valores 
Ética 
Transparência 
Comprometimento 
atitude para resultados 
Qualidade 
inovação 
sustentabilidade

 mAteriAlidAde [GRI G4-18]

a materialidade foi definida em um 
processo que incluiu análises de 
documentos e publicações referentes 
à instituição e a seu contexto 
socioeconômico, consultas aos 
principais públicos com os quais a 
Casa da Moeda do Brasil mantém 
contato (funcionários, porta-vozes do 
poder público, fornecedores, clientes, 
sindicato e representantes da 
sociedade civil e do meio acadêmico) 
e entrevistas com os principais líderes 
e gestores da CMB. 

os temas materiais apontados ao 
fim desse processo foram validados 
pela alta direção da instituição e estão 
refletidos não apenas no conteúdo 
deste relatório, mas também na 
gestão e no planejamento de longo 
prazo da entidade. 

Conheça mais sobre os sete temas 
materiais da Casa da Moeda do Brasil.  
[GRI G4-2, G4-19, G4-20, G4-21] 

teMa por que é iMportante CoMo a CMb aborda o teMa

1 promover sustentabilidade 
financeira

representa a busca pelo equilíbrio financeiro 
no longo prazo, conquistado por meio da 
diversificação da carteira de clientes e do lan-
çamento de novos produtos, o que contribui 
para o fluxo de caixa, traz mais previsibilidade 
para as receitas e reduz a dependência da 
CMB em relação a seus clientes mais repre-
sentativos (Banco Central e receita Federal) 

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

2
transparência, prestação 
de contas e mecanismos 
anticorrupção

Protege a reputação e as boas práticas de 
gestão; é um tema central na atualidade 
brasileira

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

3
gestão do relacionamento 
com clientes e órgãos 
públicos

aumenta a oferta de produtos e de serviços 
e abre novas oportunidades de negócios. 
Também amplia o alcance social dos produ-
tos e serviços da CMB, o que beneficia os 
clientes e a sociedade, além de mitigar riscos 
atrelados à atividade fundamental da CMB 

Garantindo entregas de qualidade e a satisfa-
ção dos clientes e demais usuários. a rees-
truturação interna promovida em 2015 trouxe 
mais foco ao atendimento das demandas dos 
clientes

4 desenvolvimento  
do capital humano

o investimento em formação e capacitação 
estimula o pensamento inovador na criação de 
produtos e na execução de processos; reduz 
a dependência de terceiros; eleva o nível de 
conhecimento interno e aprimora a formação 
de mão de obra especializada

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

5 ecoeficiência operacional 
(água, energia e resíduos)

É importante para o alinhamento da CMB às 
diretrizes de sustentabilidade do Ministério do 
Meio ambiente e a outras políticas públicas; 
oferece oportunidades de aumento da compe-
titividade

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

6
desenvolvimento tecnoló-
gico (segurança e qualidade 
dos materiais) 

Pelo potencial de expandir o valor agregado 
aos produtos e conquistar novos mercados; 
oportunidades de melhoria contínua em pro-
dutos e serviços

Buscando conhecimento para internalização 
de tecnologias e do estabelecimento de par-
cerias (ou convergências estratégicas) para o 
desenvolvimento de novas aplicações 

7 Fortalecimento e  
visibilidade da marca

Gera repercussão e reconhecimento; valoriza 
diferenciais do negócio; ajuda na projeção 
local e global da CMB

explorando oportunidades de posicionar a 
entidade por seus atributos e diferenciais 
competitivos

a Casa da Moeda  
do brasil

Missão, visão 
& valores 
[G4-56]
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a Casa da Moeda do Brasil é uma 
empresa pública federal vinculada 
ao Ministério da Fazenda, dotada 
de personalidade jurídica de direito 
privado, com patrimônio próprio, 
autonomia administrativa e capital 
social pertencente integralmente à 
União. detém a exclusividade, no 
território nacional, da fabricação das 
cédulas e das moedas metálicas 
nacionais, da impressão dos selos 
postais e fiscais federais e de 
títulos da dívida pública federal, 
cadernetas, passaportes e atividades 
de controle fiscal de que tratam as 
leis n.º 11.488/2007 e 10.833/2003. 
Tem sede e foro em Brasília (dF), 
além de representação e unidades 
fabris na cidade do rio de Janeiro 
(rJ). desde 1975, a empresa está 
apta a atender, além de clientes 
brasileiros, o mercado internacional. 
a lista de países que já contrataram 
produtos e serviços da CMB inclui 

 perfil
angola, argentina, Bolívia, Costa rica, 
equador, Guiné-Bissau, Haiti, Paraguai, 
Peru, suriname, Uruguai, Venezuela e 
Zaire. [GRI G4-2, G4-6, G4-7, G4-8]

Fundada em 8 de março de 1694, foi 
criada pelo então rei de Portugal, d. 
Pedro ii, para permitir a fabricação, 
na colônia, de moedas feitas do 
ouro proveniente das minerações. 
sua primeira sede foi a cidade de 
salvador (Ba). a produção da Casa da 
Moeda do Brasil hoje se concentra 
em um parque industrial no bairro 
de santa Cruz, zona oeste do rio 
de Janeiro, onde estão instaladas 
as fábricas de cédulas; de moedas 
e medalhas; e de impressos de 
segurança.

  Marcos históricos da  
Casa da Moeda do Brasil

1694
Fundação, em Salvador.

2016
Fornecimento de medalhas, certificados e diplomas de premiação e 

de participação dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.

Cunhadas as primeiras moedas oficiais do 
Brasil, de 1.000, 2.000 e 4.000 réis, em ouro, e 

de 20, 40, 80, 160, 320 e 640 réis, em prata.

1695
Transferência para a Junta do 
Comércio do rio de Janeiro. 

1698

Transferência para a cidade de recife 
(Pe), onde permanece até 1702.

1700
instalação da nova sede da Casa da Moeda 
no rio de Janeiro, na Praça do Carmo (atual 
Praça XV). a instituição funcionaria lá até 
1714, quando retorna para salvador. 

1706

É extinta a Casa da Moeda em salvador e a 
sede única passa a ser no rio de Janeiro. 

1830

inauguração das novas instalações na Praça 
da aclimação (atual Praça da república).

1868

inauguração da fábrica de cédulas na Praça 
da república. 

1969

início do refino (recebimento, fundição e 
avaliação) do minério de ouro.

1980

lançamento do olho de Boi, primeiro selo 
postal das américas a ter validade nacional e 
o terceiro do mundo.

1843

Primeira cédula integralmente 
produzida no Brasil.

1961

início da mobilização de transferência da 
Casa da Moeda da Praça da república 
para santa Cruz.

1982

início da produção de passaportes pela 
CMB.

1976

Produção da primeira cédula nacional 
em substrato de polímero (r$ 10).

2000

inauguração oficial do Parque industrial 
no dia 1.º de novembro, no bairro de 

santa Cruz, no rio de Janeiro.

1984 

implantação da unidade fabril de 
eletrorrevestimento de discos 

para moedas.

1998

lançamento da família do real, em 1.º 
de julho, com recorde de produção e 
substituição de toda uma família de 
cédulas nacionais em um único ano.

1994

Fornecimento de medalhas de premiação para 
os Jogos Pan-americanos do rio de Janeiro.

2007

lançamento das moedas comemorativas  
da Copa do Mundo Fifa 2014 (Brasil).

2014

início da implantação em todo o Brasil do serviço 
de controle e rastreabilidade da produção de 

cigarros para a receita Federal do Brasil.

2008

Início do projeto artístico e de produção  
das medalhas de premiação e de participação 

para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos  
Rio 2016 e da produção do Passaporte  

Brasileiro com validade de 10 anos.

2015

lançamento oficial do novo Passaporte 
Brasileiro personalizado, de acordo com o padrão 
da international Civil aviation organization (icao).

2005

início da implantação em todo o Brasil do sistema 
de controle e rastreabilidade da produção de 
bebidas frias para a receita Federal do Brasil. 
início do projeto de modernização tecnológica 
do parque fabril e ampliação de capacidade 
de produção de cédulas nacionais e moedas 
metálicas destinadas ao Banco Central do Brasil.

2009

início da produção da segunda família do real, 
com novos dispositivos de segurança.

2010

Fornecimento de medalhas para os Jogos 
Mundiais Militares do rio de Janeiro.

2011

a Casa da Moeda  
do brasil

desde  

1975
a empresa está apta 
a atender o mercado 
internacional
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a Casa da Moeda  
eM núMeros

3 bi 
de cédulaS  

 
caPacIdade anual da FáBRIca 

de cédulaS, FuncIOnandO 
em 3 tuRnOS de tRaBalhO, de 

SeGunda a Sexta-FeIRa

3 FábriCas 
• cédulaS 
• moedas 

• impressos 
(PaSSaPORteS e 

demaIS ImPReSSOS 
de SeGuRança)

cOmPlexO 
InduStRIal cOm 

121.257 m2 
de áRea 

cOnStRuída

4 bilhões 
de mOedaS POdem SeR 
PROduzIdaS POR anO, 

em tRêS tuRnOS de 
tRaBalhO

R$ 600 mI 
valOR InveStIdO na 
mOdeRnIzaçãO daS 

lInhaS de FaBRIcaçãO 
de cédulaS e mOedaS 
entRe OS anOS de 2009 

e 2012

 3 Milhões 
de PaSSaPORteS 

POdem SeR PROduzIdOS 
POR anO

8 bilhões 
de SelOS FIScaIS 

PROduzIdOS anualmente

Conheça mais sobre a capacidade industrial, 
a estrutura fabril e a variedade de produtos e 
serviços disponibilizados pela CMB

a Casa da Moeda  
do brasil

   Inspeções detalhadas garantem 
o nível de qualidade dos 
produtos 

tecnologia: modernos 
recursos de computação 

gráfica são usados no 
design das peças 
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principAis  
ProdUTos e ClienTes 
G4-dma Rotulagem de produtos e serviços

além de seus produtos principais 
(cédulas, moedas e impressos de 
segurança, detalhados na página ao 
lado), a empresa provê serviços de 
desenvolvimento de projetos e artes 
gráficas, metalurgia (produção de 
distintivos e emblemas metálicos 
de identificação), lacres e envelopes 
de segurança, perícia laboratorial 
de impressos de segurança, 
rastreamento, impressões diversas 
e codificação, entre outros.

a geração de matrizes para 
produção de produtos gráficos é 
feita por CTPs (computer to plate, 
método que gera as chapas de 
impressão diretamente dos arquivos 
digitais), o que garante a segurança 
e o sigilo das informações. Com 
o uso de softwares destinados 
a projetos de documentos, são 
traçados os fundos e outros itens de 
segurança de cada produto. 

produtos CaraCterístiCas Clientes

Cédulas (r$ 2, r$ 5, r$ 
10, r$ 20, r$ 50 e r$ 100)

as cédulas nacionais têm recursos como marca d’água, 
fio de segurança magnético, imagem latente, registro 
coincidente (anverso/reverso) e impressão calcográfica 
em relevo perceptível ao tato e holografia, dentre outros 
elementos de segurança 

Banco Central do Brasil

Moedas de circulação  
(r$ 0,05, r$ 0,10, r$ 0,25, 
r$ 0,50 e r$ 1)

Produzidas em aço revestido de bronze (r$ 0,10 e r$ 0,25), 
aço revestido de cobre (r$ 0,05) e aço inoxidável (r$ 0,50). 
as moedas de r$ 1 são de aço inoxidável (núcleo) e aço 
revestido de bronze (anel)

Moedas comemorativas 
e medalhas/distintivos e 
comendas

Produtos numismáticos e não numismáticos para o mercado 
nacional e para o exterior com acabamentos especiais e 
metais nobres como o ouro, a prata e outras ligas

Banco Central do Brasil, Comitê organizador 
dos Jogos olímpicos rio 2016 (leia mais 
na página 32), Polícia rodoviária Federal e 
receita Federal do Brasil, entre outros

passaportes 

desde 2005, a Casa da Moeda do Brasil personaliza 
internamente o Passaporte Brasileiro, que conta com 
elementos de segurança como fibras coloridas e reativas à 
luz ultravioleta, marca d’água e fio de segurança, além de 
ser impresso em offset e calcografia. a CMB também é a 
fabricante exclusiva das cadernetas com chip

Polícia Federal e Ministério  
das relações exteriores

Cartões inteligentes de 
identificação com certifi-
cação digital

incluem dados biométricos e biográficos personalizados 
impressos (a laser, retransfer e inkjet) e digitalizados 
(gravação de dados variáveis em chip) em substratos de 
PVC e policarbonato. além de produzir os cartões, em 
2010 a Casa da Moeda do Brasil se tornou uma autoridade 
certificadora de primeiro nível, o que a credencia a emitir, 
renovar, revogar e gerenciar certificados digitais – docu-
mento eletrônico usado para garantir a segurança e o sigilo 
de informações que circulam pela internet

Conselho Federal de Medicina (CFM) e 
agência nacional de aviação (anac) 

selos de rastreamento

Cigarros e bebidas recebem esses selos, produzidos 
com exclusividade pela Casa da Moeda. Com o uso de 
tecnologia rastreável, os selos de cigarros têm um código 
único e invisível a olho nu

receita Federal do Brasil

diplomas e certificados
Confeccionados em papel filigranado. incorporam matérias-
-primas de segurança, como tintas e papéis especiais, e 
podem conter hologramas e numeração personalizada 

diversos, como a agência nacional de 
aviação Civil (anac), o instituto estadual 
do Meio ambiente (inea) e universidades 
públicas e privadas

bilhetes magnetizados
sua produção envolve impressoras rotativas, impressão 
offset a seco e inkjet. Para a impressão da tarja magnética, é 
utilizada uma tinta especial denominada induto magnético

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 
(CPTM) e Metrô são Paulo

selos postais

a Casa da Moeda é a fabricante exclusiva de selos postais 
brasileiros, por força de lei. eles são reconhecidos por 
filatelistas do mundo todo pelo seu valor cultural e bom 
gosto artístico

empresa Brasileira de Correios e  
Telégrafos (eCT)

documentos de  
identidade funcional  
e civil

Produzidos a partir da captura de dados biométricos e 
biográficos e produzidos por impressão a laser, em papéis 
filigranados de segurança

agência Brasileira de inteligência (abin), 
Fundação osvaldo Cruz (Fiocruz) e secretaria 
da receita Federal, entre outros 

 portFólio de ProdUTos [GRI G4-4]

a casa da moeda do Brasil mantém padrões  
de qualidade de nível mundial em seus projetos 
artísticos e em seus processos de produção,  
que operam em regime de fluxo contínuo  
e automatizado de trabalho

a Casa da Moeda  
do brasil

geração  
de Matrizes via  

ctp
garante segurança e 
sigilo das informações 
(computer to plate)

a Casa da Moeda do Brasil produz 
ainda matrizes metalúrgicas 
geradas pelo processo de usinagem 
mecânica de precisão ou a laser, 
o que lhes confere alto grau de 
sofisticação. 
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  CiClo de vida e  
avaliação de iMpaCtos 
[GRI G4-2, PR1], G4-dma Saúde e segurança 

do cliente; G4-dma conformidade 

o controle de qualidade dos produtos 
da Casa da Moeda passa por todas 
as fases de produção e inclui todo 
o ciclo de vida dos produtos, desde 
a avaliação de matérias-primas, 
insumos e embalagens utilizados 
em seus processos produtivos, no 
momento em que são recebidos. 
o controle começa na etapa de 
concepção (durante a elaboração 
dos projetos artísticos) e vai até o 
momento anterior à entrega dos 
produtos aos clientes, nas operações 
de crítica e inspeções de controle de 
qualidade no produto acabado. 

nos laboratórios, os itens de 
segurança inseridos nos materiais são 
avaliados em análises regulamentadas 
por normas técnicas, procedimentos 
e instruções de trabalho. Profissionais 
especializados acompanham a 
produção e avaliam as características 
físicas dos produtos, com o resguardo 
dos parâmetros estabelecidos em 
normas técnicas e nas especificações 
dos clientes. 

as cédulas passam por controles 
de seus materiais e processos de 
fabricação; 100% do material impresso 
é avaliado. os produtos metalúrgicos 
(medalhas e moedas) passam por 
inspeções de qualidade nas quais são 
respeitados padrões reconhecidos 
internacionalmente. as matrizes 
produzidas são avaliadas segundo os 
critérios estabelecidos pela engenharia 
e liberadas para uso somente após a 
sua validação em análise crítica. 

além disso, foram reformuladas 
em 2015 áreas de engenharia 
responsáveis pela gestão da qualidade 
de produtos e matérias-primas e 
pela manutenção das máquinas 
empregadas na produção de cédulas 
e moedas. Para aprimorar essa gestão 
e o controle dos materiais, a CMB 
dispõe de laboratórios especializados 
em análise de tintas, papéis e outras 
análises químicas. 

estudos internos são feitos para 
aprimorar o controle de qualidade 
das moedas especiais, que hoje são 
inspecionadas individualmente. a CMB 
ainda avançou no estudo de moedas 
de outros países, buscando inspiração 
para novos produtos.

Por sua vez, os impressos de segurança 
têm suas matérias-primas avaliadas 
em relação à resistência, além de sua 
conformidade com normas técnicas 
aplicáveis. Também é realizado o 
autocontrole da produção, que assegura 
a adequada impressão dos produtos 
em todas as etapas. a concepção e o 
desenvolvimento dos projetos de todos 
os produtos gráficos de segurança da 
CMB são realizadas por equipes com 
alto nível de especialização.

governAnçA 
corporAtivA e 
esTrUTUra de GesTão

a alta administração da Casa da 
Moeda é exercida pelo Conselho 
de administração e pela diretoria 
executiva. o conselho é composto 
de cinco membros: um presidente, 
indicado pelo ministro da Fazenda; 
o presidente da Casa da Moeda do 
Brasil; e outros três integrantes, 
indicados respectivamente pelo 
ministro do Planejamento, pelo 
presidente do Banco Central do 
Brasil e pelos empregados da CMB. 
o mandato é de três anos, permitida 
a recondução. [GRI G4-34]

o Conselho de administração fixa 
a orientação geral dos negócios 
da empresa e acompanha sua 

execução; fiscaliza o trabalho 
da diretoria executiva; e decide 
sobre os planos plurianuais e seus 
respectivos programas de atividades 
e projetos de investimento, entre 
outras atribuições.

Conselho de administração (em dezembro de 2016)  

memBRO RePReSenta

Julio alexandre menezes da Silva Ministério da Fazenda

alexandre Borges cabral Presidência da CMB

vania lucia Ribeiro viana Ministério do Planejamento

luiz edson Feltrim Banco Central do Brasil

Paulo Saltoris de matos empregados da CMB

Já a diretoria executiva é constituída 
por cinco membros (um presidente 
e quatro diretores), todos nomeados 
pelo presidente da república. Cabe 
à diretoria elaborar o regimento 
interno da CMB, seus orçamentos 
e o conjunto de normas e diretrizes 
para os processos internos, entre 
outras funções. 

o trabalho da diretoria executiva 
é fiscalizado pelo Conselho Fiscal 
(Confis), constituído de três 
membros efetivos e igual número de 
respectivos suplentes, designados 
pelo ministro da Fazenda. dois dos 
efetivos representam o Ministério da 
Fazenda e o terceiro, a secretaria do 
Tesouro nacional. 

diretoria executiva (em dezembro de 2016) 

alexandre Borges Cabral

roberto alfredo Paulo

Jehovah de araújo silva Junior

lara Caracciolo amorelli

Vagner de souza luciano

Conselho Fiscal (em dezembro de 2016)

memBRO RePReSenta

Fábio Franco Barbosa Fernandes Ministério da Fazenda

mauro Iunes Okamoto secretaria do Tesouro nacional

edson leonardo dalescio Sá teles Ministério da Fazenda

a Casa da Moeda  
do brasil

Profissionais 
especializados 
acompanham a 
produção e avaliam 
as características 
físicas dos produtos, 
com o resguardo 
dos parâmetros 
estabelecidos em 
normas técnicas e 
as especificações 
dos clientes

100% 
daS cédulaS ImPReSSaS 

SãO avalIadaS
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o Planejamento estratégico revisado e aprovado 
no final de 2015 procurou identificar os principais 
desafios para a gestão da Casa da Moeda nos 
próximos anos. o processo de planejamento 
incluiu a revisão da Missão, da Visão e dos 
Valores da CMB (consulte-os na página 8) e 
a aprovação de um Mapa estratégico com os 
objetivos da empresa entre 2015 e 2022. em 
dezembro de 2016, o Planejamento estratégico 
foi revisto e aprovado, contemplando o período 
de 2017 a 2022. 

cOnSelhO de admInIStRaçãO

dIRetORIa executIva
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• audit: auditoria interna

• Consad: Conselho de administração

• Confis: Conselho Fiscal

• Gabin: Gabinete da Presidência

• dejur: departamento Jurídico

•  depac: departamento de Controle e 
Conformidade

•  deemp: departamento de análise 
econômica e empresarial

• dicem diretoria de Cédulas e Moedas

•  dipim: diretoria de Passaportes e 
impressos

• disel: diretoria de selos

• diges: diretoria de Gestão

• ouvid: ouvidoria

  plano estratégiCo  
2015-2022 [GRI G4-2]

a Casa da Moeda  
do brasil

 organograMa

o Plano estratégico 2015-
-2022 procurou identificar 
os principais desafios para 
a gestão da Casa da Moeda 
nos próximos anos

Mapa Estratégico CMB
“Ser reconhecida pelos mercados nacional e internacional e pela sociedade por sua 

excelência em soluções de segurança nos segmentos de meios de pagamento, 
identificação, controle fiscal e numismática com inovação e sustentabilidade.”

Promover 
Sustentabilidade 

Financeira

Ampliar a 
participação no 

mercado 

Aumentar a 
satisfação dos 

clientes

Fortalecer a 
marca CMB

Perspectiva
Processos
Internos

Perspectiva
Aprendizado 
e Crescimento

Promover 
cultura de 
inovação

Aprimorar 
clima 

organizacional

Desenvolver 
competências 
orientadas ao 

negócio

Buscar excelência 
em sistemas de 

informação e 
comunicação

Ampliar o portfólio 
de fornecedores 

estratégicos

Investir em 
pesquisa e 

desenvolvimento

Desenvolver 
tecnologicamente 

a CMB

Alinhar a CMB às 
melhores práticas 

de Governança

Desenvolver 
mecanismos de 

convergência 
estratégica

Aprimorar os 
processos de 

negócio

Aprimorar a 
gestão de 

custos

Valores CMB:
. Ética  . Transparência  . Atitude para Resultado  . Qualidade  

. Inovação  . Sustentabilidade  . Comprometimento

Perspectiva
Clientes e 
Sociedade

Perspectiva
Financeira

OuvIdORIa

a
u

d
It

O
R

Ia
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t
e

R
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em 2016, foram promovidas ações 
educacionais com conteúdos práticos 
sobre ética e corrupção. a programação 
incluiu duas palestras sobre ética, 
destinadas a todos os empregados, 
e orientações sobre procedimentos 
anticorrupção. além disso, iniciou-se 
um processo de integração dos jovens 
aprendizes, com a apresentação do 
Código de Ética da CMB. [G4-SO4]

Todo empregado que ingressa na CMB 
recebe o código. a empresa promove 
palestras sobre ética no ingresso de 
novos empregados e capacitação 
periódica para todos os empregados.

os principais referenciais para a 
gestão da ética na Casa da Moeda 
são as orientações do Tribunal de 
Contas da União (TCU), do Ministério 

  reestruturação 
organizaCional [GRI G4-13]

em julho de 2015, um novo modelo de 
gestão foi aprovado pelo Conselho de 
administração da Casa da Moeda. a 
empresa foi reestruturada por unidades 
de negócio com o objetivo de torná-la 
mais competitiva, ágil e eficiente. entre 
as mudanças, destacam-se a extinção e 
a criação de diretorias e departamentos 
a partir da fusão e/ou segmentação 
de áreas, que implicaram a migração 
de projetos entre os diversos setores 
da CMB; a realocação interna de 
funcionários que estavam em setores 
de pouca demanda produtiva; e a 
preparação de uma nova estrutura de 
capacitação e gestão do conhecimento.

a diretoria de Gestão (diges) é 
encarregada de cuidar da estrutura 
administrativa e dos processos 
organizacionais, enquanto as outras três 
diretorias – Cédulas e Moedas (dicem), 
Passaportes e impressos (dipim) e 
selos (disel) – respondem por cada 
um dos três segmentos de atuação da 

CMB (cédulas e moedas, passaportes e 
impressos e selos fiscais). 

desde 2012, a governança matricial da 
empresa passa por aprimoramentos 
para aumentar a eficácia da 
comunicação entre as diretorias. o 
modelo pressupõe pontos de controle 
para os processos e atividades 
estratégicas, com acompanhamento 
de resultados e responsabilização 
proporcional às competências de cada 
nível gerencial. 

a Casa da Moeda do Brasil iniciou 
o ano de 2015 sob a presidência de 
Francisco de assis leme Franco, que 
assumiu o posto em fevereiro de 2012. 
em outubro de 2015, Franco deixou o 
cargo e foi nomeado para seu lugar, 
pela presidente da república dilma 
rousseff, Maurício Visconti luz, que 
permaneceu no cargo até abril de 
2016. Visconti luz foi substituído, em 
caráter interino, por lara Caracciolo 
amorelli. em julho de 2016, alexandre 
Borges Cabral foi nomeado de forma 
definitiva como presidente da CMB. 

da Transparência, Fiscalização e 
Controladoria-Geral da União (CGU) 
e do Ministério do Planejamento, 
desenvolvimento e Gestão (MPoG), 
além das resoluções da Comissão 
interministerial de Governança 
Corporativa e de administração de 
Participações societárias da União 
(CGPar). 

Temas materiais para a Casa da Moeda 
do Brasil, a transparência, a prestação de 
contas e os mecanismos anticorrupção 
da instituição são preservados com 
base nas boas práticas recomendadas 
pelo instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa (iBGC). essas práticas da 
CMB são referendadas periodicamente 
por avaliações do TCU, que aplica 
o Questionário levantamento da 
Governança, e da secretaria de 

seus princípios são os seguintes:

 “a Casa da Moeda do Brasil, 
buscando elevar seus padrões de 
conformidade, alcançar seus objetivos 
estratégicos e conduzir seus negócios 
de forma sustentável, legal, ética e 
transparente, compromete-se a:

a) atuar de forma preventiva, buscando 
evitar riscos de perdas e fraudes, e 
combater possíveis atos de corrupção 
e suborno ou condutas que possam 
causar prejuízos materiais e danos à 
imagem da empresa;

b) estar em conformidade com as leis, 
com os normativos externos, com 
as diretrizes internas e com as boas 
práticas de governança corporativa;

c) estimular o comprometimento, para 
que a empresa e seus empregados 
desenvolvam suas atividades com 
excelência e segurança; 

d) formalizar e manter atualizadas as 
políticas e diretrizes internas, bem 
como promover a divulgação dessas ao 
quadro de empregados, por meio de 
sistemas e treinamentos específicos;

e) garantir a adequação, o 
fortalecimento e o funcionamento de 
controles internos confiáveis, de forma 
a mitigar os riscos, considerando a 
complexidade de cada processo, e 
proteger as informações institucionais; 

f) observar o princípio da segregação 
de funções em suas atividades, 
processos e alçadas, de forma a 
prevenir os conflitos de interesse;

g) promover a capacitação do seu 
corpo funcional para o exercício de 
suas funções;

h) promover um ambiente 
participativo e inclusivo, por meio de 
comunicação aberta e transparente 
entre todos os níveis da organização, 
e incentivar o questionamento 
respeitoso, propositivo e construtivo 
em todas as suas atividades;

i) promover uma cultura 
de integridade por meio da 
conscientização e educação de seus 
empregados e parceiros de negócios, 
baseada nos seus princípios e 
valores e no seu Código de Ética.”

desde 2012,  
a governança 
matricial da 
empresa passa por 
aprimoramentos 
para aumentar 
a eficácia da 
comunicação  
entre as diretorias 

  étiCa, compliance e  
gestão de risCos 
[GRI G4-2, G4-56], G4-dma combate à corrupção

Para a Casa da Moeda do Brasil, 
ética é a promoção dos costumes 
e atos considerados os melhores 
e mais justos, sem distinção ou 
discriminação de qualquer natureza. 
em 2015, foi iniciado um processo 
de revisão do Código de Ética da 
CMB, conduzido pelo Conselho de 
Ética. a observação da conformidade 
e das boas práticas administrativas 
é exercida pelo departamento de 
Controle e Conformidade (depac), 
que coordena a gestão de risco da 
entidade, em observância aos princípios 
determinados pela Política de Gestão 
integrada de riscos.

a Casa da Moeda possui uma ouvidoria 
(ouvid), responsável por receber 
sugestões, queixas e denúncias ligadas 
aos procedimentos de governança 
e de ética. Todas as manifestações 

recebidas são registradas no sistema 
de ouvidorias do Poder executivo 
Federal, do Ministério da Transparência, 
Fiscalização e Controladoria-Geral da 
União (CGU), que monitora a publicação 
de relatórios e o cumprimento dos 
prazos de resposta. a Casa da Moeda 
ainda conta com uma Comissão de 
Ética, composta de três empregados 
de carreira e três suplentes, que trata 
de assuntos ligados à conduta de 
empregados.

em 2016, um total de 1.014 
empregados – 244 de nível 
administrativo (24% do total de 
empregados treinados), 660 de nível 
operacional (65% do total) e 110 
aprendizes (11%) – foram capacitados 
sobre o tema anticorrupção. o número 
foi muito maior que o registrado em 
2015 (quatro empregados: um da 
diretoria, um de nível administrativo e 
dois de nível operacional), pois no ano 
de 2016 houve palestras destinadas a 
todos os empregados da empresa.

a Casa da Moeda  
do brasil

polítiCa de 
ConForMidade

a Casa da Moeda 
elaborou uma 
proposta de 
política formal de 
conformidade para 
seus processos, 
aprovada pelo 
Conselho de 
administração em 
2016

 1.014 
eMpregados 

 
de váRIOS níveIS 

hIeRáRquIcOS PaRtIcIPaRam 
de tReInamentOS InteRnOS 

antIcORRuPçãO em 2016

Coordenação e Governança das 
empresas estatais (sest, antigo 
departamento de Coordenação e 
Governança das empresas estatais), 
por meio do Questionário sobre Gestão 
e liderança das empresas estatais 
Federais.
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a Casa da Moeda 
procurou racionalizar 
seus processos internos 
e não deixou de investir 
em produtos inovadores 
e na busca por novos 
mercados e clientes 
G4-dma desempenho econômico

a CMb eM  
2015 e 2016
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além da instabilidade política 
e das mudanças no governo, o 
cenário econômico sofreu com a 
deterioração de seus principais 
indicadores. Houve desequilíbrio 
nas contas públicas, crescimento 
negativo do Produto interno 
Bruto, elevações seguidas da 
taxa básica de juros, retração 
na atividade industrial e no 
setor de serviços, aumento da 
inflação, desvalorização do real e 

desemprego em alta. Tudo isso 
se refletiu no desempenho e na 
gestão da Casa da Moeda do 
Brasil, cuja receita provém quase 
integralmente de contratos com 
o governo federal. Para mitigar 
os efeitos mais adversos desse 
cenário, a instituição procurou 
racionalizar seus processos 
internos e não deixou de investir 
em produtos inovadores e na busca 
de novos mercados e clientes.

Análise  
do ConTeXTo

dois indicadores econômicos 
importantes estiveram em alta 
em 2015 e 2016: a inflação e as 
taxas de juros. o Índice de Preços 
ao Consumidor amplo (iPCa), 
que mede a evolução da inflação, 
chegou a 10,67% ao fim de 2015; 
em 2016, o índice ficou em 6,28%, 
segundo o instituto Brasileiro de 
Geografia e estatística (iBGe). 
Como tentativa de conter o avanço 
inflacionário, o Banco Central 
promoveu sucessivos aumentos da 
taxa básica de juros da economia, 
que começou 2015 em 11,65% 
e chegou a 14,15% efetiva em 
julho daquele ano. em 2016, duas 
reduções foram aprovadas, em 
outubro e novembro. 

além disso, em 2014, 2015 e 2016 o 
Banco Central enfrentou restrições 
orçamentárias, o que repercutiu na 
redução na quantidade de cédulas 
e moedas a serem produzidas. o 
resultado foi uma contração no 
faturamento advindo da produção 
do meio circulante. em vista 
dessas perspectivas, a Casa da 
Moeda adotou uma estratégia para 
minimizar os impactos decorrentes 
do cenário negativo. Com a projetada 
queda na produção das fábricas de 
cédulas e de moedas, a compra de 
insumos foi reduzida e os estoques 
foram adequados à demanda. os 
contratos com fornecedores foram 
revistos, em busca de possíveis 
renegociações de valores e 

a CMb eM 2015 e 2016

condições, e os novos parâmetros 
de demanda de materiais 
foram informados aos setores 
contratantes. de modo a reduzir 
despesas de custeio, também foram 
impostos limites para gastos com 
horas extras (autorizadas apenas 
em casos de necessidade extrema) 
e houve limitação no número de 
cargos e funções comissionadas. os 
esforços de melhoria de controles 

o Brasil enfrenta desde 2014 duas crises  
intimamente relacionadas – uma político-
-institucional e outra econômica – que 
perduraram nos dois anos seguintes e 
impactaram de forma negativa quase todas 
as atividades produtivas no país

Com a projetada queda na produção 
das fábricas de cédulas e de moedas, 
foi recomendada a redução da 
compra de insumos e os estoques 
foram adequados à demanda

para a gestão do fluxo de caixa da 
empresa contribuíram para uma 
redução do endividamento financeiro 
da ordem de r$ 50 milhões, em 
agosto de 2015, seguida por outra 
redução de r$ 50 milhões, em 
outubro de 2016. essa redução do 
endividamento contribuiu para uma 
diminuição do custo financeiro da 
CMB na ordem de r$ 10 milhões. 

   transporte de 
material em uma 
das fábricas: 
estoques 
adequados à baixa 
demanda

r$ 10 Milhões  
de redução

daS deSPeSaS FInanceIRaS  
da cmB em 2015/2016

13,75% 
eRa a taxa BáSIca de JuROS 

aO FIm de 2016. em dezemBRO 

de 2015, a taxa eRa de 14,15%

6,28% 
FOI a InFlaçãO ReGIStRada  

aO FIm de 2016 (IPca) 
SeGundO O IBGe – aBaIxO 

dO tetO da meta PROPOSta
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a diretoria de Cédulas e Moedas se 
concentra no atendimento ao cliente 
principal (Banco Central) e busca 
também a prospecção de clientes 
no exterior. a diretoria de selos atua 
na internalização da tecnologia de 
rastreamento da cadeia produtiva de 
produtos como cigarros e bebidas 
frias. Para isso, investe na revisão de 
processos internos de capacitação 
e em projetos conjuntos com 
universidades e centros de pesquisa. 
Já a diretoria de Passaportes e 
impressos trabalha em prol do 

aumento de sua competitividade 
para conquistar clientes em 
segmentos nos quais não há 
monopólio da CMB. 

Quanto aos negócios no mercado 
exterior, em 2015 e 2016 a CMB 
produziu 167,8 milhões de cédulas 
de 100 pesos para a argentina.

  estratégia  
e perspeCtivas [GRI G4-2] 

as atividades que a Casa da 
Moeda exerce em caráter de 
exclusividade – como a produção do 
meio circulante nacional, de selos 
postais e fiscais e das cadernetas 
dos passaportes brasileiros 
– implicam um compromisso 
permanente da entidade com 
seus principais clientes no setor 
público. entretanto, a busca 
pela diversificação da carteira de 
produtos e pelo desenvolvimento 
de novos mercados também é 
constante, para aproveitar ao 
máximo sua capacidade instalada e 
diminuir a dependência em relação 
aos clientes mais representativos 
no governo federal, o Banco Central 
e a receita Federal do Brasil.

os grandes investimentos em 
tecnologia efetuados entre 2009 
e 2013 garantiram a atualização 
do parque industrial. Também de 
acordo com a estratégia de ampliar 
a diversificação do portfólio de 
produtos e serviços, em 2015 
foram aplicados r$ 18 milhões em 
novos equipamentos e outros r$ 
12,6 milhões em manutenção e 
adequação das instalações. 

o gráfico abaixo mostra que,  
desde 2010, também se verifica a 
elevação do faturamento proveniente 
de serviços.

 evolução do faturamento bruto r$ milhões

Fonte: demonstrações Contábeis anuais.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

959,3

1.274,4 1.235,3

1.521,4

1.160,5

1.566,1
1.436,2

1.548,3

555,1
705,0

1.706,5
1.650,1

758,7

1.609,6

2.233,7

2.756,7 2.726,6

2.984,5

2.164,7

2.411,5 2.408,8

 Produtos gráficos e metalúrgicos     serviços de rastreabilidade     Total

a CMb eM 2015 e 2016

os grandes 
investimentos 
em tecnologia 
efetuados entre 
2009 e 2013 
garantiram a 
atualização do 
parque industrial

r$ 18,3 Milhões 
FOI O InveStImentO em nOvOS 
equIPamentOS em 2015 e 2016

R$ 26,3 mIlhõeS 
veRBa deStInada à 

manutençãO e à adequaçãO  
daS InStalaçõeS em 2015 e 2016

167,8 
Milhões  
de Cédulas 

de 100 PeSOS PROduzIdaS Pela 
cmB PaRa a aRGentIna

   notas de 100 pesos 
argentinos: exemplo 
de produto de 
exportação da casa 
da moeda
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destAQues  
de 2015 e 2016

a CMb eM 2015 e 2016

  medalhas e moedas 
comemorativas  

2015

em março, os 450 anos da cidade do 
rio de Janeiro foram celebrados com 
uma medalha produzida em ouro, 
prata e bronze, com design inspirado 
no relevo do Morro dois irmãos e 
na Praia do leblon. a CMB também 
produziu a Medalha 1.º de Março, 
concedida pela Prefeitura do rio a 
cidadãos que tenham prestado bons 
serviços à cidade. 

Uma medalha comemorativa dos 
150 anos de nascimento do marechal 
Cândido rondon, criada pelo exército 
Brasileiro e modelada por artistas 
da CMB, foi lançada em maio. a 
produção foi de 500 peças (150 de 
bronze dourado, 250 de bronze, 95 
de prata e 5 em ouro). outra medalha 
ligada às Forças armadas foi lançada 
no mês seguinte, em celebração aos 
150 anos da Batalha do riachuelo. 

o esporte foi tema de duas peças. 
o aBC Futebol Clube, de natal 
(rn), recebeu em junho a medalha 
comemorativa de seu centenário, 
produzida em ouro, prata, prata 
resinada, bronze dourado resinado, 

bronze resinado, bronze dourado 
e bronze. Já o Clube de regatas 
Flamengo (rJ) festejou em novembro 
seu 120.º aniversário com uma 
medalha criada e modelada pela CMB. 

no campo da cultura, foram 
lançadas três medalhas: em agosto, 
comemorativa aos 30 anos do 
festival de música rock in rio; em 
setembro, em celebração aos 50 
anos de existência da fundação do 
Museu da imagem e do som do rio 
de Janeiro (Mis-rJ); e, em outubro, 
em homenagem aos 80 anos de 
idade do desenhista Maurício de 
sousa, criador da Turma da Mônica.

em dezembro, salvador (que já foi 
sede da Casa da Moeda) ganhou 
uma moeda comemorativa. a peça 
integra a série Cidades Patrimônio da 
Humanidade no Brasil. 

2016

o grande destaque foi o lançamento 
das medalhas de licenciamento da 
rio 2016. Foram cinco modelos: 
Tocha olímpica (elo entre o antigo 
e o moderno), Jogos olímpicos 
na era Moderna, Mascote Tom e a 
Cidade, Mascote Vinícius e a Cidade 
e Mascote Ginga e Time Brasil. a 
medalha da tocha era de ouro, a dos 
jogos, de prata, e as demais foram 
feitas em bronze. 

  Clube da Medalha

Criado em 1977, o Clube da Medalha da Casa da Moeda do Brasil é um órgão 
cultural que reúne pessoas com um interesse em comum: a paixão por medalhas. 
o principal objetivo do clube é difundir informações sobre a numismática no Brasil 
por meio de exposições e lançamentos públicos de medalhas comemorativas a 
fatos históricos, culturais, religiosos e esportivos relevantes para o país. 

as medalhas são fabricadas de acordo com o alto padrão de qualidade da CMB. 
são consideradas peças únicas, pois, além de serem cunhadas uma a uma, 
recebem acabamento manual específico como pátina (efeito de envelhecimento), 
contraste (mescla de polido e fosco) ou inserção de cores por aplicação manual de 
resina colorida. 

em agosto, a CMB lançou uma 
medalha em homenagem aos 100 
anos da aviação naval brasileira, 
em versões produzidas em ouro, 
prata e bronze. no mês seguinte, 
foi a vez de homenagear o segundo 
centenário da escola de Belas artes 
da Universidade Federal do rio de 
Janeiro; as moedas foram oferecidas 
em versões de ouro, prata com 
resina e bronze com resina. 

no dia 12 de outubro, foi 
lançada uma série de medalhas 
comemorativas dos 300 anos da 
aparição da imagem de nossa 
senhora. em cerimônia realizada 
na Basílica do santuário nacional 
de nossa senhora aparecida 
(aparecida, sP), foram apresentadas 
as medalhas (em prata dourada, 
prata e bronze). em novembro, 
dentro da série Cidades Patrimônio 
da Humanidade, houve o lançamento 
de uma moeda em homenagem a 
olinda (Pe).

o último lançamento de 2016 foi 
no rio de Janeiro: três medalhas 
em homenagem aos 100 anos da 
primeira gravação de um samba 
(“Pelo Telefone”, 1916), produzidas 
em prata dourada, prata e bronze. 

ProdUTo lançado TeMas P/ 
lançaMenTo

2014 2015 2016

1.º lançaMenTo 2.º lançaMenTo 3.º lançaMenTo 4.º lançaMenTo

Moedas de ouro 1 5.011 5.011 5.011 5.011

Moedas de prata 4 75.320 70.600 70.600 55.400

Moedas 
bimetálicas

Cartela individual

4

80.520 78.720 54.520 58.520

Cartela c/ 4 moedas 5.020 5.020 5.020 5.020

Circulação comum 79.900.000 79.901.800 79.926.000 79.922.000

totais 9 80.065.871 80.061.151 80.061.151 80.045.951

Com um total de 320.234.124 unidades produzidas, a CMB teve um faturamento de R$ 145.513.118,63 e um lucro estimado de R$ 14.551.311,86. 
Fonte: Seção de Atendimento ao Sistema Monetário (Semo).

  PROduçãO e vendaS daS mOedaS cOmemORatIvaS RIO 2016
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prêmio benchmarking brasil  
a Casa da Moeda foi premiada em 2015 e em 2016 
pelo Programa Benchmarking Brasil, promovido pelo 
instituto Mais. a iniciativa seleciona os melhores 
cases de gestão ambiental coorporativa, com o 
objetivo de fortalecer e incentivar a adoção das boas 
práticas socioambientais nas empresas e instituições 
brasileiras. Com a inscrição do case “reflorestamento 
voluntário para neutralização das emissões de 
gases efeito estufa”, a empresa obteve índice 
técnico superior a 7.1, que garantiu a 11.ª colocação 
na premiação em 2015. no ano seguinte, o case 
premiado foi “Produção sustentável”, que obteve nota 
superior a 7.4, suficiente para atingir a 8.ª colocação. 

prÊMios 
reCebidos 
eM 2015 e 2016

premio Melhores práticas 
de sustentabilidade a3p  
a premiação é promovida pelo Ministério do 
Meio ambiente, com o objetivo de internalizar os 
princípios de sustentabilidade socioambiental nos 
órgãos e entidades públicos. em 2016, entre mais 
de 90 empresas inscritas, a Casa da Moeda foi uma 
das finalistas do prêmio na categoria Uso/Manejo 
sustentável dos recursos naturais, com o projeto 
“reflorestamento para neutralização dos gases de 
efeito estufa”.

  O lançamento do 
passaporte de 10 anos

o novo passaporte comum brasileiro, 
com validade de 10 anos, foi lançado 
em julho de 2015 em um projeto 
conjunto entre a Casa da Moeda do 
Brasil, o departamento de Polícia 
Federal (dPF), o Ministério das 
relações exteriores e o serviço 
Federal de Processamento de dados 
(serpro). Fabricado exclusivamente 
pela CMB, o documento incorpora 
algumas mudanças com o objetivo 
de assegurar a validade de 10 anos. 
elas incluem o uso de uma nova 
tinta de segurança e a introdução 
de um modelo criptográfico que 
garante a integridade e o controle de 
acesso aos dados biográficos e às 
informações biométricas do portador 
gravadas no chip. a Casa da Moeda 
investiu r$ 7,5 milhões em novos 
equipamentos, que ampliaram a 
capacidade de produção anual para 
mais de 3 milhões de passaportes.

a produção de passaportes sofreu 
interrupções não previstas em 2016. 
ocorreu um descompasso no fluxo 
normal de fornecimento de insumos 

  apostila de haia

 
em 15 de agosto de 2016, a Casa 
da Moeda lançou (em conjunto com 
o Conselho nacional de Justiça) a 
apostila de Haia. sua finalidade é 
permitir que um documento público 
nacional seja reconhecido em um 
país estrangeiro, nos termos da 
Convenção de Haia, tratado assinado 
pelo Brasil no segundo semestre de 
2015. a apostila torna a legalização 
de documentos entre os 112 países 
signatários mais simples e ágil, 
com o reconhecimento mútuo de 
documentos brasileiros no exterior 
e de documentos estrangeiros 
no Brasil. o produto é fabricado 
exclusivamente pela CMB, conforme 
a resolução 228 do CnJ (22/06/2016), 
e pode ser obtido nos cartórios em 
todo o território nacional.

  certificações da aBnt

a CMB já era uma empresa 
certificada na iso 9001 (sistema de 
Gestão da Qualidade) e, em julho de 
2015, conquistou duas certificações 
concedidas pela associação 
Brasileira de normas Técnicas 
(aBnT), a comprovação de que sua 
Política de Qualidade, segurança, 
Meio ambiente e saúde (QsMs) 
cumpre as normas estabelecidas 
pela iso 14001 (sistema de 
Gestão ambiental) e pela oHsas 
18001 (sistemas de Gestão de 
segurança e saúde ocupacional). 
as certificações, conquistadas 
após auditorias da aBnT para 
verificação e conformidade, atestam 
a implementação dos requisitos para 
gestão ambiental e gestão de saúde 
e de segurança do trabalho. 

  Selo Pró-equidade 
de Gênero e Raça

a Casa da Moeda recebeu, 
em novembro de 2015, o selo 
Pró-equidade de Gênero e raça 
da secretaria de Políticas para as 
Mulheres. em sua quinta edição, 
a premiação reconhece o trabalho 
de empresas em favor de um 
ambiente e relações de trabalho 
livres de situações de discriminação 
e preconceito de gênero e raça. a 

a CMb eM 2015 e 2016

para a produção, situação que se 
estendeu por aproximadamente 
dois meses e que foi regularizada 
em junho. no mesmo mês, um dos 
equipamentos de perfuração a laser 
usado na produção das cadernetas 
apresentou um problema crítico, o 
que levou à paralisação da produção e 
ao início imediato de um processo de 
diagnóstico e reparo da peça avariada. 

Com tudo isso, o prazo normal para a 
entrega dos passaportes aos cidadãos 
foi ampliado. Para atender à demanda 
reprimida, a Casa da Moeda foi 
autorizada pelo dPF a produzir uma 
série especial de passaportes sem a 
numeração perfurada (mas totalmente 
válidos e munidos de todos os demais 
itens de segurança). a produção 
foi estabilizada em outubro, com 
a retomada dos prazos usuais. a 
regularização exigiu um esforço 
extra de diversos departamentos 
envolvidos direta e indiretamente 
com o processo, para dar conta da 
finalização e entrega de um total de 
190 mil passaportes acumulados. 

CMB aderiu voluntariamente ao 
Programa Pró-equidade de Gênero 
e raça em 2013. desde então, já 
realizou várias iniciativas em prol da 
equidade, como a inclusão cadastral 
de companheiros homoafetivos 
como dependentes para fins de 
dedução no imposto de renda, a 
utilização do nome social no âmbito 
da empresa e a promoção de 
palestras sobre intolerância religiosa, 
diversidade humana e questões de 
gênero e raça. [GRI G4-15]

Já em 2016, a empresa foi certificada 
pela aBnT nBr 15.540, que tem 
como objetivo demonstrar o grau de 
solidez da estrutura do sistema de 
Gestão de segurança para Tecnologia 
Gráfica. seu escopo especifica os 
requisitos necessários para que uma 
empresa possa ser reconhecida 
comprovadamente como participante 
da cadeia produtiva do impresso de 
segurança.

as certificações atestam a 
implementação dos requisitos para 
gestão da qualidade, ambiental, da 
saúde, da segurança do trabalho e 
da segurança gráfica

A
B

NT  N B R  I S O  14001

SI
ST

EMA CERTIFICADO

CERTIFICADORA

    Sistem
a de Segurança (ABNT NBR 1

55
40

)Nº SP 0540/0
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arte, tecnologia e 
sustentabilidade em 
nome do esporte: 
saiba como a CMB 
empregou inovação e 
habilidade para criar as 
medalhas, as moedas 
comemorativas e os 
impressos de segurança 
para os Jogos olímpicos 
e Paralímpicos do rio de 
Janeiro

a Casa da Moeda  
e a rio 2016

33



relatório de sustentabilidade  
casa da moeda do brasil 2016

os impressos de segurança 
produzidos para o evento – 
diplomas de premiação, certificados 
de participação e certificados 
comemorativos – também saíram 
das gráficas da CMB. os projetos 
das moedas comemorativas foram 
desenvolvidos pelas equipes do 
Banco Central e da Casa da Moeda 
do Brasil, com o suporte técnico 
do Comitê organizador dos Jogos 
olímpicos e Paralímpicos. Já as 
medalhas dos projetos olímpico e 
paralímpico foram desenvolvidas 
em conjunto pela CMB e o Comitê 
organizador dos Jogos olímpicos rio 
2016. 

em abril e agosto de 2015 foram 
lançados novos modelos de moedas 
comemorativas dos jogos: duas 
edições especiais, em ouro e prata, 
e uma versão da moeda de r$ 1, 
destinada a circular no mercado. as 
peças fazem referências a paisagens do 
rio de Janeiro e a esportes olímpicos. 
Um quarto conjunto de moedas foi 
lançado em fevereiro de 2016.

em 2014, a Casa 
da Moeda foi 
escolhida como 
fornecedora oficial 
de medalhas de 
premiação e de 
participação dos 
Jogos olímpicos 
e Paralímpicos rio 
2016, realizados na 
cidade do rio de 
Janeiro

em julho de 2016, as moedas 
comemorativas passaram a ser 
comercializadas pelo Clube da Medalha 
da Casa da Moeda e nas lojas oficiais 
da rio 2016, em Copacabana e no 
Parque olímpico. a moeda de ouro 
homenageava, além do Cristo redentor, 
a corrida de 100 metros rasos. Já as 
de prata prestavam tributo ao rio de 
Janeiro: os anversos, com paisagens 
conhecidas onde o carioca pratica 
esportes como remo, corrida, ciclismo 
e vôlei de praia; os reversos, com 
aspectos da cultura e da natureza da 
cidade e do Brasil. Toninha (espécie 
de golfinho), Bromélia, arcos da 
lapa e Bossa nova inauguraram as 
quatro séries temáticas: Fauna, Flora, 
arquitetura e Música, respectivamente. 

a Casa da Moeda e a rio 2016

36 
mOedaS  

cOmemORatIvaS

93.754 
Medalhas de 
partiCipação

70.698 OlímPIcaS, 
23.056 PaRalímPIcaS 

composição dAs medAlhAs 

500 g 

PeSO de cada medalha

5.130 
medalhaS de 

PRemIaçãO

OuRO: 98,8% prata, 1,2% ouro

PRata: 100% prata

BROnze: 97% cobre, 3% zinco
   montagem de uma das 
medalhas paralímpicas, com 
destaque para os elementos 
sonoros internos

detalhes das 
medalhas:  

desenhos foram 
criados pelos 

profissionais da 
cmB
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as medalhas 
paralímpicas 
ganharam elementos 
que emitem sons 
distintos para 
os atletas com 
deficiência visual 
diferenciarem as 
medalhas de ouro, 
de prata e de bronze

a Casa da Moeda e a rio 2016

as MedalHas  
Mais sustentáveis  
da história [G4-en2]

os processos de produção das 
peças olímpicas renderam um 
legado de conhecimento para 
a Casa da Moeda. a empresa 
já havia produzido as medalhas 
para os Jogos Pan-americanos do 
rio de Janeiro (2007) e para os 
Jogos Mundiais Militares de 2011, 
também realizados no rio, mas 
o escopo e as especificações do 
projeto olímpico representaram 
um desafio muito maior, que exigiu 
soluções inovadoras em design, 
materiais e manufatura. Mais de 
100 empregados participaram das 
diversas etapas da produção. 

desenvolvidos em parceria com o 
Comitê organizador dos Jogos, os 
projetos artísticos das medalhas 
foram assinados por profissionais 
da CMB. a equipe teve liberdade 
para os desenhos, que incluíram 
uma nova representação da deusa 
grega nike (que personifica a 
vitória) e elementos recorrentes 
como seixos e arcos. Pela primeira 
vez, as medalhas paralímpicas 
ganharam, internamente, elementos 
(esferas de aço) que emitem sons 
distintos, que permitiram aos atletas 
com deficiência visual diferenciar 
as medalhas de ouro, de prata 

e de bronze. Para tanto, a CMB 
alinhou inovação em design com 
o reaproveitamento de materiais. 
as esferas foram extraídas de 
equipamentos antigos e sem uso; 
as caixas de ressonância instaladas 
dentro das medalhas foram feitas 
de sobras de metais que seriam 
descartadas. 

em 2015, a Casa da Moeda deu 
início ao processo de obtenção da 
certificação do Forest stewardship 
Council® (FsC® – FsC-C128498), 
organização não governamental de 
atuação internacional representada 
no Brasil pelo Conselho Brasileiro 
de Manejo Florestal. a certificação 
FsC foi uma exigência para a parceria 
firmada entre a Casa da Moeda e 
o Comitê organizador dos Jogos. 
Todo o material de origem florestal 
produzido pela CMB para os jogos 
deveria, por determinação do comitê, 
ser fornecido por empresas que 
observassem os preceitos do FsC.

o FsC divulga princípios e 
recomendações para o uso 
sustentável de recursos oriundos 
de operações florestais. sua 
certificação é a garantia de que 
toda a matéria-prima de origem 
florestal usada pela empresa 
certificada provém de um processo 
ecologicamente responsável, 
socialmente justo e adequado às 
leis. depois de definir procedimentos 
para o controle e a gestão de 
toda a cadeia de fornecedores 
da organização, e um plano de 
treinamento baseado nos requisitos 
normativos aplicáveis, a Casa da 
Moeda obteve, em março de 2016, 
a certificação FsC. a CMB é a 
primeira entidade de seu segmento 
na américa latina a receber o 
certificado.

além disso, vários outros avanços 
em sustentabilidade foram obtidos 
nos produtos feitos para os jogos. 
o emprego de materiais reciclados 

   O Forest Stewardship 
council (FSc) certificou 
a casa da moeda pelo 
emprego de madeira 
ecologicamente 
responsável na produção 
dos estojos

um detalhe 
do processo de 
cunhagem das 

medalhas olímpicas 
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foi uma novidade para a Casa da 
Moeda, que desenvolveu processos 
novos de prospecção e avaliação 
de fornecedores. a seleção das 
matérias-primas recicladas incluiu 
exigências de rastreabilidade e 
controle de procedência, até mesmo 
nos materiais oriundos da própria 
CMB, além de vistorias e visitas 
a fornecedores, cooperativas de 
reciclagem, minas e refinadoras. 

o ouro utilizado nas medalhas foi 
proveniente de jazidas que não 
empregam mercúrio no processo de 
extração, o que evita o impacto do 
metal pesado sobre o solo e as águas. 
Também foram empregados metais 
reciclados (cobre e prata) nas ligas. 
Parte da prata adquirida e utilizada foi 
proveniente de resíduos de espelhos, 

de desembaçadores de para-brisas 
automotivos traseiros (tinta condutiva 
extraída de peças descartadas da frota 
da CMB), soldas que contém prata 
e chapas de raios-x (fotolitos). Todo 
o material passou por processos de 
extração, fundição e purificação. 

Mais de 40% de todo o cobre 
utilizado na produção das medalhas 
de bronze foi oriundo de resíduos 
industriais da própria CMB, na forma 
de barramentos e aparas. o material 
foi descontaminado e fundido na 
própria empresa para dar origem 
à liga necessária à confecção das 
medalhas. Todo o processo de 
reciclagem desenvolvido foi verificado 
e monitorado pelo Comitê rio 2016. Já 
as fitas para as medalhas de premiação 

a Casa da Moeda e a rio 2016

olímpicas e paralímpicas têm perto 
de 50% de sua composição oriunda 
de fios de material PeT reciclado. a 
madeira dos estojos que acondicionam 
as medalhas é de origem certificada e 
ambientalmente responsável. 

Todo esse cuidado com a origem e com 
o manuseio dos materiais empregados 
na produção foi reconhecido 
internacionalmente. em reportagem da 
agência de notícias reuters publicada 
em junho de 2016, as medalhas foram 
descritas como “as mais sustentáveis 
na história das olimpíadas”, com grande 
destaque dado ao emprego de metais 
provenientes de reciclagem e ao uso 
de ouro extraído de forma ambiental e 
socialmente sustentável. 

o ouro utilizado nas medalhas foi 
proveniente de jazidas que não empregam 
mercúrio no processo de extração, o que 
evita o impacto do metal pesado sobre  
o solo e as águas

5.130 
estojos para 

Medalhas
de madeIRa  

cOm ceRtIFIcaçãO FSc

5.130 
Fitas para Medalhas

PROduzIdaS cOm  
FIOS de mateRIal  
RecIcladO (Pet)

374 mIl
unIdadeS de  

PROdutOS GRáFIcOS 
FORnecIdOS cOm 
ceRtIFIcaçãO FSc

11 kg de ouro
extRaídOS POR meIO de 

PROceSSO Sem utIlIzaçãO 
de meRcúRIO, em 

cOndIçõeS de tRaBalhO 
SeGuRaS e SOcIalmente 

ReSPOnSáveIS

ceRca de

1.700 kg  
de Cobre

PROceSSadOS  
a PaRtIR de SucataS  

da PRóPRIa cmB

500 kg  
de prata
PROvenIenteS de 
RecIclaGem, cOm 

PROcedêncIa GaRantIda 
PelOS FORnecedOReS  
e ateStada Pela cmB  

em vIStORIa

até novembro de 2016, a Casa da 
Moeda havia recebido 15 medalhas 
olímpicas para diversos tipos de 
reparos. as peças foram submetidas 
a polimento e banhos de verniz para 
recuperar suas características originais, 
comprometidas por manuseio e 
acondicionamento incorretos. antes 
de serem devolvidas, as medalhas 
passaram também por análises que 
fundamentaram um relatório sobre o 
processo de restauração. o número 
de medalhas devolvidas (cerca de 
0,3% do total produzido) está dentro 
dos níveis previstos pelo planejamento 
da CMB. 

   as medalhas olímpicas 
(no alto) e paralímpicas 
de ouro (à esquerda), 
prata (ao centro) e bronze

38 39



relatório de sustentabilidade  
casa da moeda do brasil 2016

Um resumo dos 
principais indicadores 
econômicos da Casa 
da Moeda no biênio 
2015/2016 e os 
destaques da produção 
de cédulas e moedas, 
passaportes e selos 
fiscais G4-dma desempenho econômico

 

deseMpenho 
operaCional  
e FinanCeiro
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o faturamento bruto manteve-se 
praticamente estável, com 
destaque para o desempenho 
da receita com serviços de 
rastreamento para o sistema 
de Controle de Produção de 
Bebidas (sicobe) e para o sistema 
de Controle e rastreamento 
da Produção (scorpios), da 
receita Federal. esses serviços 
representaram, em 2015 e 2016, 
mais de 75% do volume total de 
negócios da CMB, por circunstância 
dos contingenciamentos 
orçamentários do Banco Central 
nos anos citados.

  evolução do faturamento [GRI G4-9] 

2014 2015 2016

2.164,7

2.411,5 2.408,8

-27,5

+11,4 -0,1

Fonte:  Demonstrações Contábeis Anuais.

  FaTUraMenTo BrUTo  
(r$ MilHões)

  Variação soBre  
o ano anTerior

FaTUraMenTo Por CaTeGoria (r$ MilHões) 2014 2015 2016 Variação (%)
2015/2014

Variação (%)
2016/2015

serviços de rastreamento 1.609,6 1.706,5 1.650,1 +6,0 -3,3

Cédulas nacionais 223,3 278,6 279,6 +24,8 +0,4

Moedas nacionais 126,5 239,7 261,3 +89,5 +9,0

Passaportes brasileiros 108,7 129,2 157,3 +18,8 +21,7

selos postais/Correios 5,0 8,9 1,5 +78,0 -83,1

Cédulas estrangeiras 8,9 11,9 2,4 +33,7 -79,8

outros produtos/serviços 82,7 36,7 56,6 -55,6 +54,2

Faturamento total 2.164,7 2.411,5 2.408,8 +11,4 -0,1

 cOmPOSIçãO dOS FatuRamentOS comparativo 2014/2015/2016

Fonte: Demonstrações Contábeis Anuais.

deseMpenho operaCional e FinanCeiro

nos anos de 2015 e 2016, as principais 
fontes de receita da Casa da Moeda do 
Brasil foram os serviços de rastreamento, 
que geraram um faturamento total de r$ 
3,35 bilhões no biênio

estudos 
especializados 
visam aumentar 
a capacidade da 
linha de produção 
de cédulas sem 
a necessidade 
de novos 
investimentos  
em máquinas

  custos de produtos e serviços 
[GRI G4-9]

Fonte: Demonstrações Contábeis Anuais.

1.458,8

2014 2015 2016

1.625,8

1.866,7
67,4% 67,4%

77,4%

  CUsTos (r$ MilHões)

  PerCenTUal do FaTUraMenTo 

  decof

Fonte: Demonstrações Contábeis Anuais.

2014 2015 2016

223,2

311,4

60,2

10,4%

12,9%

2,5%

  lUCro lÍQUido (r$ MilHões)

  lUCraTiVidade 

  Cédulas e moedas  
nacionais

Problemas na aquisição e qualidade 
de insumos impossibilitaram o 
cumprimento integral do programa 
em 2015. as projeções iniciais do 
Programa de Produção e Vendas da 
CMB contemplavam o fornecimento 
de 1,05 bilhão de cédulas e 600,3 
milhões de moedas para o Banco 
Central em 2016, quantidades 
muito inferiores à capacidade de 
produção anual das fábricas. em 
outubro de 2016, a Casa da Moeda 
contratou técnicos especializados 
em maquinário gráfico que avaliaram 
a produtividade das linhas de 
produção de cédulas e o estado dos 
equipamentos da fábrica. a partir da 
avaliação, iniciaram-se estudos sobre 
as possibilidades de aumentar a 
produtividade sem a necessidade de 
novos investimentos em máquinas. 

  Produção de cédulas 
e moedas em 2016

Cédulas Moedas

1.061,6

648,5
600,3

  orçado (MilHões de Unidades) 

  ProdUZido (MilHões de Unidades) 

  PerCenTUal ProdUZido 

Fonte: Orçamento Empresarial CMB 2016.

101,1%
108,0%

1.050,0
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 passaportes

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

 selos rastreáveis

a produção de selos dos sistemas 
sicobe (bebidas) e scorpios (cigarros) 
ficou abaixo do volume estimado 
originalmente. 

Há uma tendência de queda no 
faturamento relativo a cigarros 
controlados, prevalente desde 2012, 
que reflete um declínio mundial no 
consumo de produtos de tabaco 
em função do reconhecimento dos 
malefícios à saúde decorrentes 
do hábito. Também contribuem os 
esforços do poder público na coibição 
ao tabagismo, com medidas que 
incluem a restrição do fumo em locais 
públicos, campanhas educativas e a 
elevação anual da alíquota tributária 
devida pelo setor. 

Já os produtos faturados pelo sicobe 
confirmaram uma tendência de 
estabilidade que vem de 2010, após 
um aumento expressivo registrado 
entre 2009 e 2011. a elevação naquele 
período se deveu, principalmente, 
à mudança de metodologia de 
fiscalização tributária da receita 
Federal.

 Passaportes vendidos em 2016

2016

1,9

2,3

  esTiMado  
(MilHões de Unidades) 

  ProdUZido  
(MilHões de Unidades) 

  PerCenTUal 
ProdUZido 

Fonte: Orçamento  
Empresarial CMB 2016.

117,6%

 quantidade de produtos faturados em 2016

Cigarros (scorpios) 

  esTiMado  
(MilHões de Unidades) 

  ConTrolado  
(MilHões de Unidades)

  PerCenTUal ProdUZido 

Bebidas (sicobe)

2.990 2.148

46.826

35.473
71,86%

75,75%

   a equipe de produção de 
passaportes: responsável 
pelo lançamento do 
passaporte de 10 anos

em outubro de 2016, a receita Federal 
do Brasil publicou um ato declaratório 
que desobrigou os estabelecimentos 
industriais envasadores de bebida 
da utilização do sicobe. a decisão 
impactou negativamente o faturamento 
da Casa da Moeda. em contrapartida, 
a CMB está desenvolvendo uma 
alternativa própria para entregar à 
receita Federal, cujos procedimentos 
de instalação devem se iniciar ainda  
em 2017. 

  projetos de inovação

Com a reestruturação interna 
promovida em 2015, a organização 
dos projetos de inovação e 
desenvolvimento de produtos 
e soluções também mudou. 
Cabe destacar a participação 
do departamento Técnico de 
impressos e Passaportes (detip) e 
do departamento de Tecnologia da 
informação e Comunicação (detic) no 
projeto destinado ao desenvolvimento 
de um novo chip para o passaporte 
brasileiro, capitaneado pelo Centro 
nacional de tecnologia avançada s.a. 
(Ceitec) e com tecnologia totalmente 
nacional. 

Criado no mês de julho de 2015, 
o departamento de Tecnologia e 
desenvolvimento de selos (detes) 
focou a versatilidade e as múltiplas 
aplicações que podem ser dadas aos 
produtos sob sua coordenação. a 
área iniciou um plano para internalizar 
processos de automação e de 
tecnologia da informação (Ti), antes 
prestados por empresas contratadas. 
o desmembramento dos processos 
de produção contribuirá para ampliar a 
carteira de fornecedores de tecnologia 
para a CMB.

deseMpenho operaCional e FinanCeiro
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  demonstração de valor 
adicionado  G4-ec1

no decorrer dos anos, verifica-
se um aumento substancial no 
faturamento bruto proveniente 
de transformações na carteira de 
soluções oferecidas pela CMB, com 
destaque para as linhas de selos 
fiscais digitais rastreáveis, aplicados 
no controle da produção de cigarros 
e de bebidas frias. a tendência 
de aumento no faturamento 
bruto foi interrompida em 2014, 
principalmente em decorrência da 
retração na demanda de produtos 
advindos do Banco Central do Brasil. 
Contudo, observa-se uma retomada 
em 2015, amparada pelo aumento do 
faturamento de serviços. 

nos anos de 2014 e 2015, a 
participação dos empregados nos 

lucros e resultados (Plr) da empresa 
representou 9,0% do lucro líquido 
de cada exercício anual. nesses 
mesmos exercícios, o recolhimento 
de dividendos à União representou 
38,2% do lucro líquido de cada 
exercício, deduzidas as constituições 
das reservas legais.

os incentivos fiscais de irPJ 
relativos à lei rouanet e ao 
Programa de alimentação do 
Trabalhador não são utilizados em 
decorrência do saldo credor na 
apuração do irPJ relativos à exclusão 
da base de cálculo de 98% das 
receitas, oriundas de operações 
de exclusividade na fabricação de 
produtos monopolizados. [G4-ec4]

Valor eConôMiCo direTo Gerado – reCeiTas (r$)* 2014 2015 2016

r$ 2.195.312.983,10 r$ 2.483.472.104,82 r$ 2.460.333.447,13

Valor eConôMiCo disTriBUÍdo (r$)* 2014 2015 2016

Custos operacionais r$ 1.494.856.478,07 r$ 1.768.201.399,06 r$ 1.665.647.868,49

salários e benefícios de empregados r$ 308.357.197,30 r$ 303.990.648,62 r$ 553.199.679,50

Pagamentos a provedores de capital r$ 136.936.449,25 r$ 157.826.955,62 r$ 52.688.472,58

Pagamentos ao governo r$ 112.976.377,96 r$ 55.087.563,43 R$ 128.621.387,45

total R$ 2.053.126.502,58 R$ 2.285.106.566,73 R$ 2.400.157.408,02

Valor eConôMiCo reTido (r$) (“Valor eConôMiCo direTo 
Gerado” Menos “Valor eConôMiCo disTriBUÍdo”) 2014 2015 2016

r$ 142.186.480,52 r$ 198.365.538,09 r$ 60.176.093,11

 Investimentos em tecnologia, série histórica

Total investido (r$ milhões)

17,9

2014

21,5

2015

9,9

2016

  investimentos  
em equipamentos

em 2015 e 2016 foram aplicados 
r$ 18,3 milhões na aquisição de 
novos equipamentos e outros 
r$ 11,2 milhões em reparos e 
adequação de máquinas. entre os 
projetos concluídos, destacaram-se 
a fase inicial de implantação de 
um forno de atmosfera controlada 
a vácuo, para o tratamento 
térmico de cunhos para produção 
de moedas, e a aquisição de 
impressoras tipográficas para 
reposição individual de cédulas 
e de máquinas tampográficas 
para aplicação de coloração nas 
moedas.

   entre 2014 e 2016, a casa 
da moeda investiu um 
total de R$ 49,3 milhões 
em tecnologias para seu 
parque industrial

  valOR ecOnômIcO GeRadO Pela cmB, SéRIe hIStóRIca

Fonte: Orçamento de Investimento.

Fonte: demonstrativo contábil (DVA).

deseMpenho operaCional e FinanCeiro
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a Casa da Moeda do 
Brasil se relaciona com 
diversos públicos, em 
vários níveis: como 
empresa estatal; 
como empregadora; 
como contratante de 
fornecedores; e como 
provedora de produtos e 
serviços

relaCionaMento 
CoM os públiCos
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além de seu compromisso 
permanente com o Governo Federal, 
na condição de fornecedora de 
papel-moeda e de moedas metálicas, 
a Casa da Moeda do Brasil se relaciona 

PúBliCo CaraCTerÍsTiCas relaCionaMenTo TiPo de enGaJaMenTo TÓPiCos Mais PerTinenTes ao 
PúBliCo

Público interno 

divide-se em três grandes 
grupos: empregados, geren-
tes e alta gestão (diretorias, 
presidência e conselhos)

a CMB conta com diferentes perfis profissionais 
empenhados na entrega de produtos de alta qua-
lidade. e oferece a eles espaço adaptado às suas 
necessidades e serviços que auxiliam no melhor 
desempenho das suas atividades e na qualidade 
de vida de cada empregado

 Constante, por meio de iniciativas 
de gestão de pessoas (treinamen-
tos, capacitações, pesquisa de 
clima, comunicados internos etc.)

Promover sustentabilidade finan-
ceira; políticas e práticas anticor-
rupção; gestão de relacionamento 
com clientes; desenvolvimento 
do capital humano; ecoeficiência 
operacional; relacionamento 
com o governo e com órgãos 
reguladores

Governo 
Federal

divide-se em órgãos 
supervisores (Ministério 
da Fazenda), reguladores 
(Ministério do Planejamento) 
e fiscalizadores (Tribunal de 
Contas da União, Ministério 
da Transparência, Fiscaliza-
ção e Controladoria-Geral da 
União – CGU, secretaria de 
Coordenação e Governança 
das empresas estatais)

além de principal cliente da CMB, o governo está 
presente na gestão da entidade, em seus contro-
les internos e na observação da conformidade de 
seus atos administrativos

Constante, nas reuniões do 
Conselho de administração e com 
a prestação de contas feita via re-
latórios de gestão e questionários 
periódicos sobre conformidade e 
controles

Promover sustentabilidade 
financeira; políticas e práticas an-
ticorrupção; prestação de contas 
e transparência; fortalecimento e 
visibilidade da marca da CMB

Clientes 

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

a Casa da Moeda investe em tecnologia de 
ponta para garantir o máximo de qualidade em 
seus produtos e processos, com foco em atendi-
mento eficiente e soluções para as necessidades 
dos clientes

Constante, por meio dos depar-
tamentos que fazem a gestão 
comercial e do relacionamento 
com clientes

Gestão de relacionamento com 
clientes; ecoeficiência operacio-
nal; desenvolvimento tecnoló-
gico; qualidade dos materiais 
produzidos; prestação de contas e 
transparência

Fornecedores
empresas que fornecem 
insumos e prestam serviços 
para a CMB

Fornecedores são contratados por licitação e 
precisam obedecer a uma série de requisitos, 
principalmente técnicos, de segurança, de quali-
dade e de sustentabilidade

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

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

sociedade
a população em geral e as 
organizações da sociedade 
civil

o meio circulante e os passaportes produzidos pela 
Casa da Moeda são usados pela população. além 
disso, a Casa da Moeda investe em projetos de 
responsabilidade socioambiental e na divulgação de 
sua imagem, de sua marca e de seus atos de gestão 
por meio de iniciativas como o programa Conheça a 
CMB e este relatório de sustentabilidade. leia mais 
a respeito na seção iniciativas de responsabilidade 
socioambiental

iniciativas pontuais como os 
projetos de responsabilidade 
social e as ações de comunicação 
(assessoria de imprensa, publi-
cações em geral, informações 
divulgadas no site oficial, relatório 
de sustentabilidade) 

Gestão de relacionamento com 
clientes; qualidade dos materiais 
produzidos

  PRIncIPaIS stakeholders [GRI G4-2, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27]

com diversos públicos, em vários 
níveis: como empresa estatal; como 
empregadora; como contratante de 
fornecedores; e como provedora de 
serviços e produtos fundamentais para 

principAis stAkeholders  
da caSa da mOeda dO BRaSIl

PúBlIcO interno [G4-dma emprego, G4-9]

entre os outros grupos de 
stakeholders, destacam-se os 
governos de outros países (clientes 
em potencial, que podem contratar 

a Casa da Moeda possuía, ao 
fim de 2016, 2.934 empregados 
(aprendizes e estagiários inclusos). 
o desenvolvimento desse capital 
humano é um dos temas materiais 
para a instituição, que mantém 

2014 2015 2016

HoMens MUlHeres HoMens MUlHeres HoMens MUlHeres

Conselho8 9 3 9 3 9 3

diretoria 4 1 4 1 4 1

Gerência1 149 70 140 70 141 69

assessoramento2 40 31 40 23 39 21

Coordenação/supervisão3 101 26 99 24 99 24

demais funções de confiança4 43 44 41 40 41 40

administração5 624 208 583 195 567 191

Produção6 742 354 727 334 723 334

apoio à produção7 369 78 356 71 354 70

aprendizes 39 52 30 66 42 68

estagiários 17 54 27 78 33 61

total por gênero 2.137 921 2.056 905 2.052 882

total 3.058 2.961 2.9349

  númeRO de emPReGadOS POR nível FuncIOnal*

1 Superintendente; superintendente adjunto; gerente executivo; gerente; chefe de Auditoria; chefe de Gabinete; ouvidor. 
2 Assessor especial; assessor de Diretoria Executiva; assessor; assistente técnico de Diretoria Executiva; assistente técnico. 
3 Coordenador; supervisor. 
4 Consultor sênior; consultor; especialista; inspetor; perito de valores; pregoeiro; secretária de Diretoria Executiva; secretária. 
5 Empregados sem função lotados em: Presi, Gabin, Dejur, Depac, Deemp, Audit, Disel, Dicem, Dipim, Diges, Detic, Decof, Degep, Decec, Delog, 
Desec, Degec. 
6 Empregados sem função lotados em: Deser, Deced, Demom, Depas, Depim. 
7 Empregados sem função lotados em: Detes, Decos, Detec, Demaq, Decem, Detip, Decop. 
8 Conselheiros titulares e suplentes
9 O número de empregados próprios da Casa da Moeda, descontados conselheiros, diretores, estagiários e jovens aprendizes, é de 2.713, como especi-
ficado na tabela da página 53.

Fonte: processo de materialidade 2016 conduzido pela Report Sustentabilidade.

várias iniciativas de valorização e 
reconhecimento de seu público 
interno. Todos os funcionários estão 
lotados na região sudeste do país (à 
exceção de um, lotado em Brasília). 
[G4-10]

relaCionaMento 
CoM os públiCos

Como parte do processo de definição da matriz de materialidade, foram 
feitas consultas aos gestores da CMB para identificar os principais 
grupos de stakeholders (partes interessadas) no negócio da entidade 

a sociedade brasileira. neste capítulo, 
estão resumidos os principais avanços 
que a entidade fez no contexto desses 
relacionamentos em 2015 e 2016.

a instituição para produzir seu 
meio circulante e/ou passaportes), 
terceirizados, o sindicato nacional 
dos Moedeiros, centros de pesquisa 

externos (que colaboram em projetos 
da CMB), concorrentes e empresas 
similares de outros países e a 
imprensa.
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2014 2015 2016

HoMens MUlHeres HoMens MUlHeres HoMens MUlHeres

Tempo indeterminado 2.079 814 1.996 760 1.976 752

Tempo determinado* 56 106 57 144 75 129

total por gênero 2.135 920 2.053 904 2.051 881

núMero de eMPreGados  
Por TiPo de eMPreGo

2014 2015

HoMens MUlHeres HoMens MUlHeres HoMens MUlHeres

Jornada integral 2.096 868 2.023 838 2.009 813

Meio período** 39 52 30 66 42 68

total por gênero 2.135 920 2.053 904 2.051 881

total 3.055 2.957 2.932

  emPReGadOS, POR tIPO de cOntRatO e GêneRO

a oscilação decrescente no número 
de empregados é justificada pela 
não realização de concursos públicos 
desde 2012 e pelo movimento de saída 
em decorrência de a programas de 

  evolução do quadro pessoal e 
da progressão profissional  

desde 2014, o número de 
empregados da Casa da Moeda 
tem caído ano a ano. a folha de 
pagamento, entretanto, segue 
tendência de alta, o que reflete os 
ganhos reais gerados pelo Plano de 
Cargos, Carreira e salários (PCCs) 
aprovado em 2014, os acordos 
coletivos negociados com o sindicato 
nacional dos Moedeiros (snM) em 
2015 e os processos de promoção 
e progressão profissional dos 
empregados.

2014 2015 2016

Masculino 57 96 31

Feminino 12 55 11

  n.º de deSlIGamentOS POR GêneRO*

2014 2015 2016

Masculino 0,020 0,035 0,011

Feminino 0,004 0,020 0,004

 taxa de ROtatIvIdade POR GêneRO (%)**

2014 2015 2016

abaixo de 30 anos 5 6 4

entre 31 e 50 anos 22 25 17

acima de 50 anos 42 120 21

 n.º de deSlIGamentOS POR FaIxa etáRIa**

2014 2015 2016

abaixo de 30 anos 0,002 0,002 0,001

entre 30 e 50 anos 0,008 0,009 0,006

acima de 50 anos 0,015 0,044 0,008

 taxa de ROtatIvIdade POR FaIxa etáRIa (%)**

2014 2015 2016

Masculino 11 14 9

Feminino 5 1 3

 n.º de cOntRataçõeS POR GêneRO*

2014 2015 2016

Masculino 0,004 0,005 0,003

Feminino 0,002 0,000 0,001

 taxa de nOvaS cOntRataçõeS POR GêneRO (%)*

2014 2015 2016

abaixo de 30 anos 6 0 1

entre 31 e 50 anos 9 6 5

acima de 50 anos 1 9 6

 n.º de cOntRataçõeS POR FaIxa etáRIa*

2014 2015 2016

abaixo de 30 anos 0,002 0,000 0,000

entre 30 e 50 anos 0,003 0,002 0,002

acima de 50 anos 0,000 0,003 0,002

 taxa de nOvaS cOntRataçõeS POR FaIxa etáRIa (%)*

2014 2015 2016

empregados 2.879 2.743 2.713

estagiários 71 105 94

Jovem aprendiz 91 96 110

  RelaçãO quadRO FuncIOnal x FOlha de PaGamentO 2014/2016 
(em R$ mIlhõeS)

em 2015, o processo de promoções 
resultou em 2.479 empregados 
promovidos, dos quais 2.210 foram 
promoções horizontais e 269, 
verticais. o processo de 2016 terá 
seus resultados apresentados apenas 
no exercício de 2017. em ambos os 
processos, os critérios utilizados para 
a avaliação de merecimento para a 
promoção anual foram: o cumprimento 
das metas empresariais e coletivas, a 
avaliação de desempenho individual 
e a participação em programas 
de capacitação institucional. as 
promoções foram apresentadas em 

editais com critérios objetivos, baseados 
na meritocracia ou na antiguidade para o 
reconhecimento profissional.

aprovado em 2014 pela secretaria de 
Controle e Governança das empresas 
estatais (sest), o Plano de desligamento 
Voluntário (PdV) da Casa da Moeda foi 
implementado em duas fases (PdV i 
e ii), sendo a primeira em 2014, com a 
saída de 109 empregados, e a segunda 
em 2015, quando 8 empregados se 
desligaram da CMB de acordo com os 
termos do plano, em data negociada no 
mesmo ano.

demissão voluntária, aposentadorias 
e demissões para ingresso em outras 
empresas e instituições públicas. o 
último concurso público foi realizado 
em 4 de março de 2012. 

   Parte da equipe 
operacional da fábrica 
de cédulas: mais 
funcionários passaram 
por avaliação em 2016

*Empregado, livre provimento, cedidos/requisitados.
**Desligamentos ou contratação/total de empregados (excluindo conselheiros, estagiários e jovens aprendizes).
Fonte: Sistema ERP – Módulo de Gestão de Pessoas.

*Estagiário e Jovem Aprendiz.
**Jovem Aprendiz.
Fonte: Sistema ERP – Módulo de Gestão de Pessoas.

Fonte: Sistema ERP – Módulo de Gestão de Pessoas.
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CaTeGoria FUnCional/Gênero 2014 2015 2016

conselho 0% 0% 0%

Homens 0% 0% 0%

Mulheres 0% 0% 0%

diretoria 100% 100% 0%

Homens 100% 100% 0%

Mulheres 100% 100% 0%

Gerência 58% 87% 87%

Homens 68% 85% 85%

Mulheres 32% 95% 92%

chefia/coordenação 98% 99% 99%

Homens 99% 99% 99%

Mulheres 95% 98% 100%

técnica/supervisão 91% 96% 100%

Homens 91% 98% 100%

Mulheres 92% 91% 100%

administrativo 86% 88% 93%

Homens 85% 88% 93%

Mulheres 89% 88% 92%

Operacional 97% 99% 99%

Homens 95% 99% 99%

Mulheres 100% 99% 99%

aprendizes 100% 100% 100%

Homens 100% 100% 100%

Mulheres 100% 100% 100%

estagiários 100% 100% 100%

Homens 100% 100% 100%

Mulheres 100% 100% 100%

total 92% 95% 96%

Homens 91% 95% 95%

Mulheres 94% 96% 97%

  % de emPReGadOS que ReceBeRam  
análISe de deSemPenhO [G4-la11]

conhecimento e as competências 
corporativas necessários à atuação 
eficiente e eficaz. a visão do 
departamento é obter, até 2018, o 
reconhecimento como universidade 
corporativa. 

outras ações incluem a reforma 
do Centro de Formação (Cefor, 
instalado na sede, em santa Cruz) 
e a utilização do palacete da Praça 
da república (centro do rio de 
Janeiro), prédio histórico tombado 
pelo Patrimônio Público. ainda 
está nos planos o investimento na 
capacitação e no desenvolvimento 
gerencial.

  Capacitação e gestão  
do conhecimento 
[G4-la10] G4-dma treinamento e educação

a CMB está em um momento de 
transição do modelo de treinamento 
e desenvolvimento (focado apenas 
na execução do trabalho) para a 
educação corporativa, com a missão 
de desenvolver competências 
técnicas e comportamentais com a 
criação, transferência e aplicação de 
conhecimentos.

em 2015 foi criado o departamento 
de Gestão do Conhecimento e 
ensino Corporativo, para desenvolver 
e implementar estratégias 
educacionais com foco nos objetivos 
de negócios. sua missão é garantir 

2.479 
 

PROmOçõeS  
cOncedIdaS  

em 2015

96%
dos FunCionários

PaSSaRam POR 
avalIaçõeS de 
deSemPenhO  

em 2016

aO FIm de 2016  
a caSa da mOeda  

cOntava cOm 

2.934 
eMpregados42 hORaS

médIa de hORaS  
de tReInamentO  
POR emPReGadO  

duRante 2016

69,9%  
hoMens

30,1%  
Mulheres

PROPORçãO 
de GêneRO 
dO PúBlIcO 
InteRnO:

a gestão do 
conhecimento 
na Casa da 
Moeda passa por 
uma transição: 
do modelo de 
treinamento e 
desenvolvimento 
para a educação 
corporativa

Fonte: Sistema ERP – Módulo de Gestão de Pessoas. Fonte: Sistema ERP – Módulo de Gestão de Pessoas.
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CaTeGoria FUnCional/Gênero
2014 2015 2016

e H H/e e H H/e e H H/e

conselho 10 0 0 9 0 0,0 12 6 0,5

Homens 7 0 – 6 0 0,0 9 6 0,7

Mulheres 3 0 –  3 0 0,0 3 0 0,0

diretoria 5 0 0,0 5 1 0,2 5 0 0,0

Homens 4 0 –  4 1 –   4 0 0,0

Mulheres 1 0 –  1 0 –   1 0 0,0

Gerência 105 238 2,3 95 595 6,3 76 47 0,6

Homens 77 234 –  74 204 –   56 35 0,6

Mulheres 28 4 –  21 391 –   20 12 0,6

chefia/coordenação 199 720 3,6 189 972 5,1 130 317 2,4

Homens 135 582 –  126 821 –   82 140 1,7

Mulheres 64 138 –  63 151 –   48 177 3,7

técnica/supervisão 187 526 2,8 180 1.231 6,8 123 595 4,8

Homens 112 451 –  111 737 –   98 486 5,0

Mulheres 75 75 –  69 494 –   25 109 4,4

administrativo 823 3.718 4,5 803 5.830 7,3 726 3.321 4,6

Homens 611 3.158 –  596 4.976 –   499 2.213 4,4

Mulheres 212 560 –  207 854 –   227 1.108 4,9

Operacional 1.564 8.130 5,2 1.475 7.801 5,3 1.574 14.080,9 8,9

Homens 1.132 6.485 –  1.078 6.472 –   1.163 9.926,9 8,5

Mulheres 432 1.645 –  397 1.329 –   411 2.284 5,6

trainees – – – – – – – – –

Homens –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Mulheres –  –  –  –  –  –  –  –  – 

aprendizes –  –  –  –  –  –  110 110 1,0

Homens –  –  –  –  –  –  42 42 1,0

Mulheres –  –  –  –  –  –  68 68 1,0

estagiários –  –  –  –  –  –  – – –

Homens –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Mulheres –  –  –  –  –  –  –  –  – 

total 2.893 13.332 4,6 2.756 16.430 6,0 2.646,0 1.7407,9 6,6

Homens 2078 1.0910 5,3 1.995 13.211 6,6 1.911 12.807 6,7

Mulheres 815 2.422 3,0 761 3.219 4,2 735 3.690 5,0

 

  médIa de hORaS de tReInamentO* [G4-la9]
e = eMPreGados

H = Horas
H/e = Horas Por eMPreGado

 sala de apoio à amamentação 

em março de 2015, foi inaugurada uma sala de apoio à 
amamentação, medida incentivada pelos ministérios da saúde e 
do Planejamento e pela sociedade Brasileira de Pediatria. Com 
a iniciativa, todas as mulheres do público interno (empregadas, 
estagiárias, jovens aprendizes e terceirizadas) em período de 
aleitamento – que, por recomendação da organização Mundial da 
saúde, deve ser de dois anos ou mais – passaram a contar com 
um espaço reservado e climatizado. 

  pesquisa de Clima

o aprimoramento do clima 
organizacional é um dos objetivos 
estratégicos da Casa da Moeda. 
em dezembro de 2015, foi aplicada 
a Pesquisa de Clima organizacional 
(PCo), com o objetivo de aferir o 
nível de satisfação dos empregados 
com a empresa e suas principais 
demandas sobre o ambiente 
de trabalho. o questionário foi 

respondido por 960 pessoas 
(36,5% do total de empregados) 
e o resultado mostrou que a meta 
estabelecida de satisfação do 
público interno foi batida, com 
uma margem de 5%. o destaque 
positivo apontado pelos funcionários 
foi o “sentimento de orgulho de 
trabalhar na CMB”; o negativo foi a 
“Burocracia na empresa”.

73 
cRIançaS

uSuFRuem a cReche 
PaRa FIlhOS de 
emPReGadOS

desde 1982, a Casa da Moeda 
conta com uma creche para os 
filhos de seus empregados. em 
2016, o espaço beneficiava 73 
crianças, que podem usufruir 
a creche até o fim do ano em 
que completam 4 anos de 
idade. a creche conta com uma 
nutricionista, uma psicóloga e uma 
pedagoga, além de professoras e 
recreadoras.

*Não foram considerados trainees e estagiários. Os aprendizes não foram considerados nos anos de 2014 e 2015. 
Fonte: Sistema ERP – Módulo de Gestão de Pessoas.
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manutenção e do desenvolvimento 
contínuo da cmB no ramo gráfico.

abaixo, encontra-se o quantitativo 
de participações e de investimentos 
em educação corporativa no período 
2014 a 2016. nos anos de 2014 e 2015 
foi realizado um quantitativo elevado 
de ações educacionais (palestras) 
corporativas sem custo para a cmB, 
com a participação de um número 
expressivo de empregados.

em 2016 ocorreu declínio no 
quantitativo de ações educacionais 
ofertadas e, por consequência, 
das participações, em função 
da mobilização interna para 

  iniCiativas  
de CapaCitação  
e desenvolviMento 
[G4-la11], G4-dma treinamento e educação

Os investimentos em educação 
corporativa na cmB contemplaram 
278 temas distintos em 
2016. Foram disseminados 
conhecimentos sobre gestão 
pela qualidade total, gestão de 
negócios, produção gráfica, 
metalurgia, sustentabilidade, ética, 
gestão da diversidade, oficina de 
ideação, alimentação saudável e 
sustentável, informática e outros. 

dentre os 278 temas, 107 
foram ações educacionais 
(formativas e informativas) 
ofertadas internamente, por 
meio de 187 multiplicadores 
internos. destacaram-se: curso 
de Fundamentos da Produção 
Gráfica, palestras sobre a 
história da casa da moeda e do 
dinheiro no Brasil, curso sobre 
mapeamento de Processos, 
nR- 10, Inglês e espanhol (Básicos) 
para os voluntários moedeiros 
da Rio 2016, curso Padronização 
das atividades de Segurança, 
logística, Flexografia, Serigrafia e 
visual Basic for applications (vBa).

ainda iniciou-se o curso técnico 
em Processos Gráficos no Serviço 
nacional de aprendizagem 
Industrial (Senai), com a 
capacitação de 28 profissionais do 
segmento de produção, em prol da 

 segurança e saúde ocupacional 
[G4-la6] G4-dma Saúde e segurança no trabalho 

a Casa da Moeda trata das ocorrências 
de incidentes de trabalho por meio de 
normas internas próprias de investigação, 
controle e registro. a instituição 
possui ambulatório com médico 
plantonista, técnico de enfermagem 
e motorista, disponíveis 24 horas por 
dia. a comunicação dos acidentes 
é feita por meio do ambulatório, 
local do atendimento de primeiros 
socorros. a metodologia de cálculo 
é baseada nos requisitos da aBnT 
nBr 14.280 e atende ao estabelecido 
na norma regulamentadora n.°4 da 
Portaria 3.214/78 do Ministério do 
Trabalho. os terceirizados não foram 
contabilizados nos índices; o controle 
de acidentes desses empregados é 
feito separadamente, com informações 
prestadas por contratadas, gestores de 
contratos e ambulatório médico da CMB.

o número total de acidentes típicos 
apresentou queda entre 2013 e 2015, 
reflexo da eficácia do programa de 
segurança do trabalho na CMB – 
que inclui mapeamento dos riscos 

ocupacionais, inspeções, intensificação 
de diálogos diários de segurança 
(dds) e auditorias internas, entre outras 
iniciativas. em 2016, houve uma piora na 
taxa (2,0% contra 1,2% em 2015), em 
decorrência da concentração da produção 
no final do ano. Técnicos de segurança 
passaram a acompanhar diariamente o 
trabalho nas seções que apresentaram 
maior ocorrência de incidentes. as 
observações foram incorporadas 
aos dds específicos sobre os riscos 
identificados. 

2014 2015 2016

taxa de lesões 20,76 13,73 16,99

total de acidentes típicos cPt1 7 10 15

total de acidentes típicos cPt e SPt2 43 33 57

acidentes típicos (%) 1,5% 1,2% 2,0%

total de acidentes (excluindo doenças) 143 90 110

total de doenças ocupacionais 7 4 2

total de óbitos 0 0 0

total de dias perdidos* 72 93 161

 taxaS de Saúde e SeGuRança de tRaBalhadOReS (emPReGadOS PRóPRIOS)

*Trata-se de dias corridos. Acidente típico: é aquele ocorrido durante a atividade fim do empregado. Os valores contemplam todas as 
unidades da CMB: parque fabril e escritório do Flamengo e de Brasília. 1: CPT: acidente com afastamento, indica o acidente no qual o 
empregado recebeu no mínimo um dia de abono médico para sua recuperação. 2: SPT: acidente sem afastamento, indica o acidente 
no qual o empregado não precisou se afastar de suas atividades em virtude do acidente sofrido. Os valores relatados não computaram 
acidentes de trajeto.
Fonte: ERP – Módulo Medicina e Segurança do Trabalho.

 açõeS educacIOnaIS

 inVesTiMenTo (r$)

 núMero de ParTiCiPanTes 

2014 2015 2016

1.282.305,02

17.891 14.279 11.073

745.107,00

900.991,22

r$ 15,2 
Milhões

é O InveStImentO em 
SIStemaS de PRevençãO 

de IncêndIOS até 2020

atendimento ao Planejamento anual 
de Produção/2016 e produção das 
medalhas e moedas comemorativas 
para as Olimpíadas. Por outro 
lado, houve aumento do valor 
investido em 2016, pelo perfil de 
contratações das ações educacionais 
para atendimento ao segmento 
técnico com público específico, tais: 
como curso técnico em Processos 
Gráficos (formação com longa 
duração), Formação de conselheiros 
(longa duração), coaching para 
conselheiros e Reciclagem de 
Brigadistas. 

em 2016 também foi construído 
um modelo de planejamento 
educacional que será pautado 
na Grade de competências 
alinhada ao Plano estratégico, 
ao Plano de cargos, carreiras e 
Salários (PccS) e ao Plano de 
Gerenciamento e assessoramento 
(PGa), abarcando as necessidades 
peculiares de cada área da cmB. a 
consolidação e aprovação da Grade 
de competências, que norteará 
a elaboração do Programa de 
educação corporativa 2017, é o 
próximo passo. 

a cmB investe em cursos 
previstos no planejamento de 
desenvolvimento ou solicitados 
pelas gerências imediatas dos 
empregados. a empresa efetua o 
pagamento integral das inscrições, 
alimentação, transporte e 
hospedagem, se for o caso. Fonte de dados para o gráfico: 

ERP: módulo Treinamento.

Quanto à ocorrência de doenças 
ocupacionais, houve uma redução 
em 2015 de 43% em relação ao 
ano anterior. algumas ações de 
promoção da qualidade de vida 
no trabalho contribuíram para o 
resultado alcançado, entre elas:

 – Programa de alimentação, 
nutrição e saúde (nutrivida), em 
consonância com as diretrizes da 
Política nacional de alimentação e 
nutrição (Pnan) e que propicia ações 
estratégicas de atenção nutricional 
para os empregados da CMB. em 
2015, o nutrivida registrou 2.146 
atendimentos, um aumento de 45% 
em relação ao ano anterior;

 – campanhas de vacinação, incluindo 
antigripal, hepatite a+B e HPV, entre 
outras. em 2015, a primeira dose 
da vacina contra a hepatite a+B foi 
ministrada a 749 empregados; a 
segunda dose, a 711 empregados; 
e a terceira, a 21 empregados. Já a 
vacinação contra HPV contabilizou 
1.418 empregados na primeira 
dose, 1.312 na segunda e 900 na 
terceira. a antigripal foi dada a 
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a Casa da Moeda do Brasil é uma 
empresa pública federal vinculada 
ao (e supervisionada pelo) Ministério 
da Fazenda. além disso, também 
está sujeita a regulações e à 
fiscalização do Tribunal de Contas 
da União (TCU), do Ministério 
da Transparência, Fiscalização e 
Controladoria-Geral da União e 
da secretaria de Coordenação 
e Governança das empresas 
estatais (sest, do Ministério do 
Planejamento, desenvolvimento e 
Gestão). 

segundo o decreto n.º 2.122, de 
13 janeiro de 1997, o Conselho de 
administração da CMB conta com 

governo

representantes dos ministérios da 
Fazenda e do Planejamento, além 
do Banco Central do Brasil. Como 
empresa federal, a Casa da Moeda 
tem como prioridade o atendimento 
às necessidades da União, sem 
deixar de lado a atenção a sua 
própria sustentabilidade financeira e 
operacional. 

no relacionamento com as 
instâncias de fiscalização e 
regulação, a Casa da Moeda tem 
procurado atuar de forma proativa, 
com a intensificação dos contatos 
regulares e a busca por agilidade 
e antecipação ao atendimento de 
demandas. 

clientes [GRI G4-2]

o relacionamento com esses clientes 
é conduzido por três áreas de negócio 
distintas, a depender do tipo de 
produto ou serviço fornecido.

a área comercial de cédulas e moedas 
é responsável pelo contrato com o 
Banco Central do Brasil, que define a 
demanda do meio circulante brasileiro, 
bem como pelo relacionamento com 
instituições de outros países que 
contratem a CMB para a produção 
de suas cédulas e moedas. Também 
está a seu cargo o planejamento, a 
orientação, a coordenação e o controle 
das atividades referentes a vendas e 
gestão de clientes de medalhas. 

em 2015, o principal projeto da área de 
negócios de cédulas e moedas foi o 
atendimento às demandas relacionadas 
ao Comitê organizador dos Jogos 
olímpicos e Paralímpicos – rio 2016. as 
ações incluíram a entrega de moedas 
comemorativas e o desenvolvimento 
dos projetos de medalhas e outras 
peças para os Jogos (leia mais em a 
Casa da Moeda e a rio 2016). além 
do contato usual com o Banco Central 
do Brasil, que também inclui o apoio à 
venda de moedas comemorativas, o 
departamento Comercial de Cédulas, 
Moedas e Medalhas se encarregou do 

pela ampliação de sua carteira de 
clientes, a CMB intensificou a oferta 
de soluções e serviços baseados 
em selos de controle fiscal.

 pesquisa de satisfação [G4-PR5]

anualmente, a Casa da Moeda realiza 
uma pesquisa de satisfação com 
seus principais clientes para medir 
o nível de atendimento do exercício, 
com objetivo de lograr resultados que 
evidenciem uma melhoria dentro do 
ciclo PdCa. 

a metodologia aplicada consiste 
numa tabulação de dados apontados 
no questionário, que remete a uma 
mensuração em base aritmética por 
meio de uma matriz de impacto que 
pondera importância versus satisfação. 
em 2013 e 2014 foram consultados 
a receita Federal do Brasil (rFB), 
o departamento de Polícia Federal 
(dPF), o Ministério das relações 
exteriores (Mre), a empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos (Correios), 
o Banco Central do Brasil (BC) e 
o Conselho Federal de Medicina 
(CFM). em 2015, além dos clientes 
citados, foram incluídas na pesquisa 
a agência nacional de aviação Civil 
(anac) e a defensoria Pública da 
União. a Fundação Getulio Vargas 
(FGV) e a Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM) passaram a ser 
consultadas também em 2016. 

em 2016 foi evidenciada uma tendência 
de aumento de satisfação, embora sem 
o devido atingimento de meta.

após a realização da pesquisa, a 
empresa trabalha no acompanhamento 
das ações fundamentadas nos 
resultados para melhoria contínua da 
satisfação de seus clientes.

o Governo 
Federal, por meio 
de suas diversas 
instituições, é o 
principal cliente da 
Casa da Moeda do 
Brasil 

no relacionamento 
com as instâncias 
de fiscalização e 
regulação, a Casa 
da Moeda tem 
procurado atuar  
de forma proativa 
G4-dma Políticas públicas

relacionamento com o Banco Central 
da república da argentina (cujas notas 
de 100 pesos foram produzidas pela 
CMB) e iniciou prospecções para 
fornecimento de meio circulante para o 
Paraguai e a Venezuela. 

Já a área comercial de passaportes 
e impressos é responsável pelo 
relacionamento com o departamento 
de Polícia Federal e o Ministério das 
relações exteriores, que controlam 
a emissão de passaportes. Também 
atende mais de 30 clientes que 
demandam impressos de segurança. 

em 2015, foram entregues os 
primeiros exemplares do novo 
modelo de passaporte brasileiro, 
válido por 10 anos. a área também 
coordena a comercialização de 
cartões inteligentes de identificação 
com certificação digital. no biênio 
2015/2016, houve o desenvolvimento 
de novos produtos e serviços (com 
processo de produção e itens de 
segurança diferenciados). eles 
foram apresentados a clientes 
em potencial, em especial na 
região Centro-sul, onde há maior 
concentração de empresas 
públicas e privadas. Um diferencial 
competitivo nesse mercado é a 
confiabilidade da CMB e sua larga 
experiência em impressos de 
segurança e armazenamento de 
dados sigilosos. 

Já a área comercial de selos 
atende a receita Federal. a Casa 
da Moeda iniciou, em 2015, um 
estudo importante a respeito 
de seu sistema de logística. os 
selos fiscais, que são entregues 
à receita Federal, passarão a 
ser distribuídos diretamente às 
empresas contribuintes. na busca 

2.298 empregados. as campanhas 
abrangeram os empregados da CMB, 
terceirizados, jovens aprendizes e 
estagiários, a partir dos 17 anos. 

 – Ginástica laboral no local de 
trabalho (foto à esquerda). além 
do programa regular de exercícios, 
desde 2014 é realizada anualmente 
a Maratona de Ginástica laboral, 
com exercícios orientados por 
fisioterapeutas, com o objetivo de 
diminuir os casos de distúrbios 
osteomusculares relacionados ao 
trabalho (dort) e licenças médicas. 

 – Iniciativas para evitar distúrbios 
osteomusculares, com foco na 
redução do tempo de exposição a 
riscos de lesões, e a implementação da 
análise ergonômica do Trabalho (aeT).

os planejamentos contra incêndio, 
pânico e demais emergências 
incluíram capacitações e novos 

investimentos em 2015 e 2016. além 
dos exercícios simulados regulares 
de evacuação (parcial e geral) dos 
empregados, foram adquiridos diversos 
equipamentos, como tapetes isolantes 
para as subestações de energia e 
abastecimento de líquido gerador de 
espuma antifogo. dentro do Plano de 
ação de emergência (Pae), houve a 
realização de palestras educativas e de 
cursos de bombeiro civil e brigadista 
voluntário, em complementação aos 
treinamentos regulares realizados por 
empregados das áreas de segurança do 
Trabalho, Manutenção e Projetos. 

está prevista a instalação, até 2020, de 
novos sistemas de detecção e alarme 
de incêndio, chuveiros automáticos e 
dispositivos de segurança específicos 
para depósitos de inflamáveis. o 
investimento total é estimado em 
r$ 15,2 milhões, o que inclui a fase de 
projetos, as capacitações e a compra 
de equipamentos. 
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  segurança de dados  
dos clientes 
[G4-PR8], G4-dma Privacidade do cliente

Todas as informações relacionadas 
à produção de passaportes são 
geradas e mantidas por sistemas 
informatizados, localizados em um 
ambiente do tipo “sala-cofre”, com 
monitoração 24 horas por dia, sete 
dias por semana, controle de acesso, 
redundância de ativos e proteção 
para continuidade de negócios.

durante o processo de produção, as 
informações são analisadas e passam 
por controles sistêmicos que buscam 
verificar a validade e a integridade 
de 100% dos passaportes emitidos. 
no caso da detecção de qualquer 
problema no documento, existem 
normas e procedimentos para o 
descarte adequado e a reimpressão 
de um novo passaporte. 

de dados de clientes. na área de 
passaportes foram recebidas e 
comprovadas pela organização 
102 (11 em 2015 e 91 em 2016) 
reclamações relativas a casos 
específicos de extravio de remessas 
pelas transportadoras terceirizadas. 
Considerado o total de passaportes 
que são enviados durante o ano, as 
remessas extraviadas representaram 
aproximadamente 0,04% (2015) e 
0,11% (2016) do total contratado. a 
comunicação da perda das remessas 
pode advir do próprio cliente ou da 
equipe da CMB. 

no departamento de cédulas e 
moedas não ocorreram queixas 
comprovadas relativas à violação 
de privacidade do cliente (Banco 
Central do Brasil). em relação à área 
de selos digitais, queixas dessa 
natureza não são aplicáveis, já que 
os selos produzidos não possuem 
dados de clientes.

fornecedores [GRI G4-12]

Como empresa pública, a Casa da 
Moeda observa as exigências da lei 
n.º 8.666, que estabelece as normas 
gerais sobre licitações e contratos 
administrativos pertinentes a obras, 
serviços e compras. a legislação 
visa garantir a isonomia, a seleção 
da proposta mais vantajosa para 
a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável. 
o processo de licitação e contratação 
é coordenado pelo departamento de 
Gestão de Contratações (degec), que 
recebe e acompanha as demandas 
feitas pelos outros departamentos, 
estabelece as condições de cada 
licitação, faz a estimativa de preços e 
verifica o cumprimento de quaisquer 
exigências legais adicionais, o que inclui 
a adequação a critérios ambientais e 
sociais (previstos na lei n.º 8.666). 

os fornecedores de serviços 
incluem firmas especializadas em 
serviços gerais, segurança, limpeza 
e gestão ambiental e de resíduos. 

a avaliação do desempenho e da 
conformidade dos fornecedores é 
feita pelos departamentos técnicos. 
essas avaliações são submetidas ao 
degec pelos gestores dos contratos, 
que, em caso de não conformidade 
com os critérios estabelecidos 
(inclusive em temas sociais e 
ambientais) ou descumprimento dos 
níveis de serviço contratados, pode 
aplicar penalidades. 

  Contratações sustentáveis

em 2015 e 2016, a Casa da Moeda do 
Brasil realizou ações para desenvolver 
a prática de contratações sustentáveis. 
diversos exemplos de aquisição de 
materiais e contratações de serviços 
que contemplavam critérios de 
sustentabilidade podem ser observados 
nos últimos anos, como a aquisição 
de copos de papel em substituição 

aos copos de plástico no refeitório 
e a distribuição de canecas para os 
empregados. 

nesse contexto, uma série de 
requisitos de sustentabilidade foi 
definida pela CMB em meio ao Comitê 
organizador dos Jogos olímpicos 
– rio 2016 (leia mais no capítulo 
responsabilidade socioambiental). 
Foi identificada a oportunidade de 
estabelecer tais práticas como padrão 
na empresa. esses e outros requisitos 
(alguns já mapeados pela CMB) foram 
compilados e farão parte de um guia de 
compras sustentáveis. 

  a nova lei das estatais 
G4-dma Políticas públicas

Promulgada em julho de 2016, a lei 
n.º 13.303 (conhecida como lei das 
estatais) tem a finalidade de dispor 
sobre o estatuto jurídico de empresas 
públicas, sociedades de economia 
mista e suas respectivas subsidiárias 
no âmbito da União, dos estados, do 
distrito Federal e dos municípios. a 
legislação disciplina a administração 

ainda de acordo com a lei, a CMB 
determina margens de preferência 
para a contratação de fornecedores 
brasileiros, com tratamento 
diferenciado para pequenas e 
microempresas. 

em 2015 e 2016, os gastos da 
Casa da Moeda com fornecedores 
somaram r$ 3,49 bilhões. a cadeia 
de fornecedores de materiais inclui 
empresas de insumos gráficos 
(tintas, solventes, papeis, filmes 
etc.), de embalagens (incluindo 
caixas, etiquetas, envelopes, colas, 
lacres e adesivos, entre outros itens) 
e metais diversos (empregados na 
produção de moedas e medalhas). 

as contratações de serviços e produtos 
obedecem a critérios sociais e ambientais, 
com ênfase na sustentabilidade 

   como empresa federal, a 
cmB começou em 2016 
a fazer sua adequação à 
nova lei das estatais

a CMB foi certificada, em 2016, 
pela aBnT nBr 15.540 (sistema 
de Gestão de segurança para 
Tecnologia Gráfica), o que assegura o 
cumprimento de todos os requisitos 
exigíveis das empresas que 
produzem impressos de segurança. 
É possível afirmar que a empresa 
atende a todos os normativos 
governamentais relacionados ao 
assunto e também busca aderência 
às boas práticas do mercado. 

Caso um documento seja perdido 
durante a produção ou extraviado 
durante o transporte, o fato é 
informado ao cliente para que a 
numeração do documento seja 
identificada como perdida. dessa 
forma, o cliente tem como identificar 
se o documento é válido ou não.

não foram registradas pela 
ouvidoria da CMB denúncias 
relativas à violação ou à perda 

dessas empresas e busca favorecer 
sua eficiência, ao estabelecer uma 
série de mecanismos de governança 
corporativa e de transparência. 

em 27 de dezembro de 2016, foi 
publicado o decreto n.º 8.945, que 
regulamenta a lei das estatais. a Casa 
da Moeda tem um prazo de dois anos 
para adequar-se às novas exigências. 
em 2016, foram criadas comissões 
para adequar o regulamento interno 
e o regulamento de licitações e 
Contratos à nova lei. ainda em 2016, a 
CMB adotou algumas diretrizes da lei 
n.º 13.303, como os novos limites para 
dispensa de licitação.
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sociedAde

além de produzir o meio circulante empregado pela 
população e os passaportes emitidos pela Polícia Federal, 
a Casa da Moeda mantém iniciativas de relacionamento 
institucional direto com a sociedade brasileira. entre as 
principais ações, destacam-se: 

  programa  
jovem aprendiz 

a Casa da Moeda recebe todos os 
anos novas turmas do Programa 
Jovem aprendiz, voltado para 
jovens entre 14 e 24 anos de idade 
que estejam cursando (ou tenham 
concluído) o ensino médio. além 
de capacitar os estudantes para o 
mercado de trabalho, o programa 
é uma importante fonte de renda 
adicional para as famílias das 
comunidades no entorno da CMB 
(regiões de santa Cruz, itaguaí 
e seropédica). ao fim de 2016, a 
empresa contava com 99 jovens 

 Conheça a CMb

o Programa Conheça a CMB 
foi iniciado na década de 1990 
para oferecer visitas guiadas às 
instalações da Casa da Moeda. 
inicialmente, era voltado apenas a 
estudantes de escolas públicas e 
privadas. em 2006, os familiares 
dos empregados foram integrados 
ao programa e, em 2012, a iniciativa 
foi estendida a toda a sociedade. 
o objetivo é abrir um canal de 
comunicação entre a empresa e a 
comunidade, dando transparência 
sobre o que a instituição faz e 
como o faz. além de conhecerem 

aprendizes do serviço nacional da 
indústria (senai) e outros 12 do 
instituto Brasileiro Pró-educação, 
Trabalho e desenvolvimento (isbet).

a carga horária diária é de 
quatro horas, durante as quais 
os participantes cumprem 
várias atividades educativas e 
administrativas. além do salário, os 
estudantes contam com transporte, 
alimentação e assistência médica 
ambulatorial.

Jovem aprendiz: 
projeto é voltado 
a estudantes das 

comunidades 
próximas à cmB

os processos de fabricação de 
diversos produtos presentes em seu 
cotidiano, como cédulas e moedas, 
os visitantes têm a oportunidade de 
conhecer a história da tricentenária 
empresa.  

o programa conta com três 
modalidades: empresa escola, 
que une alunos, professores e 
profissionais da CMB; empresa 
Família, que proporciona a 
integração da empresa com seus 
empregados e familiares; e empresa 
Cidadão, que abre as portas para 
qualquer cidadão brasileiro ou 
estrangeiro que tenha interesse de 
conhecer a história e os processos 
de produção da CMB.

entre 2013 e 2016, cerca de 11 
mil pessoas visitaram a empresa 
por meio do programa Conheça a 
CMB, em um total de 447 visitas 
guiadas. nas pesquisas feitas 
com os visitantes, quase todos 
(98,6%) avaliaram positivamente 
a experiência em critérios como 
inscrição, cadastramento de 
segurança, transporte, recepção, 
alimentação e roteiro. 

  restauração do palacete  
da praça da república

Prosseguem os trabalhos de 
restauração do palacete situado 
à Praça da república, número 26, 
centro do rio de Janeiro (foto 
abaixo). a construção, do século 
19, já foi sede do Museu real (hoje, 
Museu nacional) e do arquivo 
nacional; mais tarde, abrigou o 
Tribunal de Justiça do estado do rio 
de Janeiro e o Museu da Justiça. a 
CMB é proprietária do prédio desde 

1986, e as obras de restauro se 
iniciaram em 2009. 

o projeto encontra-se em sua 
terceira fase, incluindo instalações e 
adaptações finais. o departamento 
de Gestão do Conhecimento e 
ensino Corporativo supervisiona 
as obras, realizadas em acordo de 
cooperação técnica com o instituto 
Herbert levy. 
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Temas como 
gestão ambiental, 
gerenciamento de 
impactos, consumo 
de recursos, apoio à 
comunidade local e 
projetos de âmbito 
social são prioridades 
fundamentais na 
estratégia da Casa  
da Moeda

is
to

ck
ph

ot
o /

 W
ee

ra
pa

tk
iat

du
m

ro
ng

responsabilidade 
soCioaMbiental

is
to

ck
ph

ot
o /

 W
ee

ra
pa

tk
iat

du
m

ro
ng

67



relatório de sustentabilidade  
casa da moeda do brasil 2016

a Casa da Moeda do Brasil assumiu 
a sustentabilidade como um dos 
valores fundamentais de seu 
negócio. e isso se traduz em uma 
gestão atenta aos aspectos sociais 
e ambientais de suas atividades, 
além da preocupação com o 
desenvolvimento econômico. Como 
uma empresa essencialmente 
industrial, a CMB cerca-se de 
processos de gestão ambiental 
devidamente certificados, que 
minimizam os impactos decorrentes 
de sua produção; e também investe 
em projetos nas áreas social e 
ambiental, ao contribuir para a 
proteção e a restauração da natureza 
e para o desenvolvimento humano 
das comunidades próximas às suas 
instalações e projetos.

Um marco dessa gestão responsável 
em 2015 foi a adesão, a partir de 
julho, ao Conselho empresarial 
Brasileiro para o desenvolvimento 
sustentável (Cebds). associação civil 
sem fins lucrativos, fundada em 1997, 
o Cebds procura promover iniciativas 
de desenvolvimento sustentável 
no ambiente corporativo brasileiro 
e une empresas, poder público e 
instâncias da sociedade civil. Hoje, 
o Conselho reúne mais de 70 dos 
maiores grupos empresariais do país 
e promove eventos e encontros para 
troca de experiências e debates. 
Como integrante do Cebds, a Casa da 
Moeda passou a trocar experiências 
e conhecimento com os outros 
associados sobre temas como 
compras sustentáveis, eficiência 
energética, gestão de recursos e 
mudanças climáticas. [GRI G4-2, G4-16]

GesTão AmbientAl [GRI G4-2]

a Política integrada de Qualidade, 
segurança no Trabalho, Meio 
ambiente e saúde ocupacional 
(QsMs) da Casa da Moeda foi 
instituída em 2014. em 2015, 
a empresa foi certificada pela 
associação Brasileira de normas 
Técnicas (aBnT) nas normas 
iso 14001 (sistema de Gestão 
ambiental) e oHsas 18001 
(sistemas de Gestão de segurança 
e saúde ambiental). a gestão 
ambiental é executada com foco 
no respeito ao meio ambiente e 
ao ser humano, no atendimento 
a requisitos normativos e legais 
e na identificação e mitigação 

de riscos. a Política de QsMs 
também preconiza a capacitação 
dos funcionários em prol de 
uma atuação ambientalmente 
responsável e que preserve a saúde 
e a segurança do público interno. 

desde 2010, a Casa da Moeda é 
signatária do Termo de adesão à 
agenda ambiental da administração 
Pública (a3P), programa da 
secretaria de articulação 
institucional e Cidadania ambiental 
do Ministério do Meio ambiente 
(saic/MMa). seu objetivo é a 
promoção da responsabilidade 
socioambiental e a incorporação 

a Política de QsMs preconiza a 
capacitação dos funcionários em prol de 
uma atuação ambientalmente responsável 
e que preserve a saúde e a segurança de 
empregados e terceirizados

responsabilidade  
soCioaMbiental

de critérios de sustentabilidade no 
funcionamento da administração 
pública. [GRI G4-15]

entre as ações em curso, 
destacam-se: sistemas de reúso 
de água incorporados ao processo 
produtivo e construção de rede 
de reúso de água proveniente 
do tratamento de efluentes; 
campanhas sobre o uso racional da 
energia elétrica; e programas de 
aumento da eficiência do consumo. 
Periodicamente, a empresa informa 
ao Ministério do Meio ambiente o 
status das ações propostas, para 
conhecimento e avaliação.
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MaTeriais ConsUMidos na GráFiCa Geral* Unidade de Medida 2014 2015 2016

Tinta (offset, calcográfica e magnética) kg 35.670 39.466 36.839

Tinta jato de tinta l 67 45 50

solvente jato de tinta l 26 188 207

acetato n-Propila kg 2.796 3.145 2.232

Papel filigranado Folhas 7.828.982 7.431.810 1.270.176

Papel resinado Folhas 1.152.174 1.255.862 1.164.359

Papel cuchê com fosforescência Folhas 242.753 421.482 243.687

Papel autoadesivo Folhas 234.923 255.197 15.355

Papel filigranado com doV Folhas 1.203.258 1.471.454 394.000

Cartolina impressão kg 122.520 125.301 81.490

laminado Folhas 318.222 253.454 360.290

laminado Bobinas 13 975 1.254

linha de costura m 982.056 1.043.000 986.000

Filme Folhas 1.181.022 1.290.656 1.172.334

Cartucho Unidades 23.985 21.439 530

Película Bobinas 160 184 186

entretela Bobinas 87 97 91

MaTeriais Para eMBalaGeM Unidade de Medida 2014 2015 2016

Cola kg 3.350 2.950 3.550

etiqueta autoadesiva Bobinas 679 527 392

etiqueta autoadesiva rolos 8 8 7

etiqueta sem adesivo Bobinas 9 5 1

Caixa Unidades 24.784 30.164 36.783

Filme termoencolhível Bobinas 122 119 84

Fita ribbon Bobinas 151 126 29

envelope Unidades 11.199 8.998 9.954

Fita adesiva rolos 1.237 1.113 808

adesivo termoplástico kg 225 175 175

  ConsuMo de Materiais [G4-en1], G4-dma materiais
MaTeriais Usados na ProdUção de CÉdUlas* Unidade de Medida 2014 2015 2016

Tintas kg 101.548,04 67.990,40 126.661,18

Verniz flexográfico kg 22.039,30 22.420,00 24.820,00

Papéis diversos kg 32.535,50 8.526,00 21.138,41

Banda holográfica Bobinas 1.121 1.811 1.618,69

MaTeriais Para eMBalaGeM Unidade de Medida 2014 2015 2016

Cinta papel Bobina 6.839 670 4.633,01

Caixa PVC flexível Unidade 5.000,00 45.415,00 59.662,00

Cantoneira Unidade 100.000,00 88.500,00 117.245,80

Chapa em papelão ondulado Unidade 248.010,00 200.000,00 188.538,20

etiqueta autoadesiva Bobina 4.325,00 0,00 0,00

Filme polietileno termoencolhível (sem 
impressão e personalizado)

Bobina 1.150 0 0,00

Fita termoimpressora transferível Bobina 0 0 0,00

lacre de segurança Unidade 220.000,00 0,00 68.000,00

Palete madeira caixa cédula Unidade 1.500,00 1.890,00 1.985,57

Tampo palete papelão ondulado Unidade 5.000,00 4.000,00 1.942,00

MaTeriais Usados na ProdUção de MedalHas e Moedas (kG)* 2014 2015 2016

aço inox barra redonda e retangular 3.974,070 5.458,920 4.335,250

Chapa de policarbonato 652,000 744,000 544,000

discos de aço inoxidável (moeda de r$ 0,50 e nú-
cleo de r$ 1,00)

942.700,000 1.221.797,000 1.501.623,000

discos de aço carbono (moeda de r$ 0,05, r$ 0,10, 
r$ 0,25 e anel r$ 1,00)

3.119.130,370 3.154.887,698 2.107.352,630

ouro (medalha/moeda comemorativa de ouro) 30,632 62,845 11,232

Prata (medalha/moeda comemorativa de prata) 1.724,721 2.992,976 3.034,542

Bronze/tomback (medalha bronze/tomback) 474,980 335,879 12.228,520

responsabilidade  
soCioaMbiental

estes são os indicadores sobre o consumo 
das principais matérias-primas dos 
processos produtivos da Casa da Moeda: 

*Não é possível identificar se os materiais são de fonte renovável ou não, considerando que são adquiridos de fornecedores externos.
Fonte: ERP (módulo estoque e custos).

*Não é possível identificar se os materiais são de fonte renovável ou não, considerando que são adquiridos de fornecedores externos.
Fonte: ERP (módulo estoque e custos).

Fonte: ERP (módulo estoque e custos).

*Todos os materiais são de fontes não renováveis.
Fonte: ERP (módulo estoque e custos).
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responsabilidade  
soCioaMbiental

MaTeriais Para eMBalaGeM (kG) 2014 2015 2016

Caixa de papelão moeda* 12.008,720 12.281,760 10.503,600

etiquetas autoadesivas* 1.006,000 1.546,000 1.212,000

Filme de polietileno 32.367,000 37.010,500 30.403,435

Fita de polipropileno 1.458,000 2.535,400 1.290,000

Fita de poliéster 945,600 1.019,700 804,600

Palete de madeira* 55.584,000 57.600,000 49.800,000

Blister (PVC) 454,775 747,175 460,250

Cápsulas (acrílico) 3.558,400 3.566,860 992,360

Cartelas (papel)* 987,900 2.637,580 497,640

envelope plástico 148,980 188,922 44,450

estojos madeira (premiação olimpíada)* 0,000 0,000 1.915,920

estojos papel (licenciamento/participação 
olimpíada)*

0,000 0,000 6.192,100

estojos (material diversos)* 4.430,300 4.237,590 2.305,170

Fita medalha olimpíada* 0,000 0,000 53,290

invólucros (papel)* 15,430 347,500 169,390

MaTeriais Usados na ProdUção (inClUindo ProdUTo Final)* (kG) 2014 2015 2016

aço inox barra redonda e retangular 3.974,070 5.458,920 4.335,250

Chapa de policarbonato 652,000 744,000 544,000

discos de aço inoxidável (moeda de r$ 0,50 e nú-
cleo de r$ 1,00)

942.700,000 1.221.797,000 1.501.623,000

discos de aço carbono (moeda de r$ 0,05, r$ 0,10, 
r$ 0,25 e anel r$ 1,00)

3.119.130,370 3.154.887,698 2.107.352,630

ouro (medalha/moeda comemorativa de ouro) 30,632 62,845 11,232

Prata (medalha/moeda comemorativa de prata) 1.724,721 2.992,976 3.034,542

Bronze/tomback (medalha bronze/tomback) 474,980 335,879 12.228,520

MaTeriais Para eMBalaGeM 2014 2015 2016

Caixa de papelão moeda* 12.008,720 12.281,760 10.503,600

etiquetas autoadesivas* 1.006,000 1.546,000 1.212,000

Filme de polietileno 32.367,000 37.010,500 30.403,435

Fita de polipropileno 1.458,000 2.535,400 1.290,000

Fita de poliéster 945,600 1.019,700 804,600

Palete de madeira* 55.584,000 57.600,000 49.800,000

Blister (PVC) 454,775 747,175 460,250

Cápsulas (acrílico) 3.558,400 3.566,860 992,360

Cartelas (papel)* 987,900 2.637,580 497,640

envelope plástico 148,980 188,922 44,450

estojos madeira (premiação olimpíada)* 0,000 0,000 1.915,920

estojos papel (licenciamento/participação olimpíada) 0,000 0,000 6.192,100

estojos (material diversos)* 4.430,300 4.237,590 2.305,170

Fita medalha olimpíada* 0,000 0,000 53,290

invólucros (papel)* 15,430 347,500 169,390

*Materiais de fonte renovável.
Fonte: ERP (módulo estoque e custos).

*Materiais de fonte renovável.
Fonte: ERP (módulo estoque e custos).

os indicadores relatados nestas páginas 
também apontam se os materiais usados 
são provenientes de fontes renováveis
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resÍdUos não PeriGosos (eM Toneladas, Por desTinação)  [G4-en23] 2014 2015 2016

Compostagem 162,5 t 399,7 t 478,4 t

reciclagem 408,8 t 805,0 t 374,8 t

incineração (queima de massa) 6,2 t 6,1 t  0,1 t

aterro sanitário 436,8 t 258,4 t 192,9 t

aterro industrial – Classe iia 1.795,2 t 817,2 t 813,8 t

Blendagem e coprocessamento 223,1 t 359,0t 277,4 t

total 2.809,4 t 2.286,5 t 1.009,0 t

resÍdUos PeriGosos (eM Toneladas, Por desTinação)  [G4-en23] 2014 2015 2016

reciclagem 4,2 t 9,7 t 9,5 t

incineração (queima de massa) 48,6 t 12,3 t 12,9 t

Blendagem e coprocessamento 86,7 t 53,3 t 71,3 t

aterro industrial – Classe i 276,7 t 59,5 t 18,1 t

total 416,2 t 134,9 t 111,8 t

  gestão de resíduos 
[G4-en2] G4-dma efluentes e resíduos 

a gestão de resíduos sólidos da 
Casa da Moeda está alinhada às 
normas da Política nacional de 
resíduos sólidos (Pnrs), instituída 
pela lei n.º 12.305/2010. Uma 
empresa terceirizada efetua, em 
conjunto com o corpo técnico 
da CMB, a gestão integrada dos 
resíduos, da classificação do material 
gerado nas instalações de santa 
Cruz até a destinação final. os 
resíduos industriais e recicláveis são 
concentrados, segregados, pesados 
e armazenados temporariamente 
na Central de resíduos, dotada de 
moderna infraestrutura e com 5.200 
de metros quadrados de área. 

173 
toneladas

de ReSíduOS de PaPel de 
FIBRa de alGOdãO FORam 

encamInhadaS PaRa 
cOPROceSSamentO

320,7 
toneladas

de Sucata FORam 
encamInhadaS PaRa 

RecIclaGem na IndúStRIa 
SIdeRúRGIca, cOm um 

RetORnO de R$ 187,3 mIl

202,8 
toneladas
de tamBOReS vazIOS 
FORam deStInadOS 
à RecIclaGem, cOm 
RetORnO de maIS de  

R$ 200 mIl

• desenvolvimento de solução 
viável para usar resíduos de tinta 
provenientes da impressão de 
cédulas (“tortas” de tinta) como 
matéria-prima de brita reciclada, 
com aplicação na construção civil;

• realização de testes de viabilidade 
do uso de sucata de cobre na 
fabricação de medalhas. o uso 
de material reciclável oriundo 
de resíduos fabris reduzirá a 
necessidade de aquisição externa 
de cobre para as medalhas e geraria 
valor a partir do resíduo, com a sua 
reutilização;

• utilização de prata reciclada, 
oriunda do reprocessamento 
de espelhos e chapas diversas 
descartadas pela CMB; 

• utilização de fita bordada 
para premiação olímpica e 
paraolímpica, confeccionada com 
fibras de PeT (politereftalato de 
etileno) reciclado.

as tabelas na página 72 apresentam o 
quantitativo de resíduos (perigosos e 
não perigosos) descartados entre os 
anos de 2014 e 2016, discriminados 
por destinação e tecnologia de 
tratamento. 

Fonte: Manifesto de Resíduos.

em 2015, os resíduos de cédulas 
deixaram de ser encaminhados para 
aterros sanitários e passaram a ser 
coprocessados, uma destinação 
ambientalmente mais adequada. 
além de prolongar a vida útil dos 
aterros, a nova destinação possibilita o 
aproveitamento de energia a partir de 

resíduos. no ano de 2015, 173 toneladas 
do resíduo foram encaminhadas para 
coprocessamento. em 2016, houve uma 
sensível diminuição na destinação de 
resíduos, em decorrência da redução da 
produção. 

a CMB trabalha permanentemente 
em estudos para viabilizar uma menor 
geração de resíduos e uma destinação 
ambientalmente mais adequada, 
tendo a minimização de impactos 
negativos como prioridade. embora 
a área de gestão ambiental ainda não 
tenha estabelecido como meta um 
percentual mínimo relativo ao uso de 
matérias-primas e insumos provenientes 
de reciclagem em seus processos 
produtivos, foram obtidos avanços 
significativos nesse campo: [G4-en2]

o gráfico ao lado demonstra a 
evolução da recuperação dos 
resíduos da CMB. estão incluídas 
as seguintes tecnologias: 
compostagem para produção de 
adubos orgânicos, coprocessamento 
em fornos de cimento, 
reprocessamento, recuperação de 
metais e rerrefino de óleos. 
no início de 2015, houve a 
destinação de um passivo ambiental 
(tambores oriundos da aquisição 
de discos metálicos) que acarretou 

  ReSíduOS RecuPeRadOS (%)*

2014

39,8%

20162015

54,6%
61,2%

*Não inclui resíduos de construção civil. 
Fonte: Manifesto de Resíduos.

  Coleta seletiva  

em atendimento ao decreto n.º 
5.940, de 25 de outubro de 2006, 
a cmB pratica a coleta Seletiva 
Solidária, que inclui a instalação 
de coletores com cores 
diferentes para diversos tipos 
de resíduos. em consonância 
com a Resolução conama n.º 
55/2013, os coletores azuis 
recebem materiais recicláveis 
e os cinza, os não recicláveis. 

Palestras de conscientização 
sobre a importância da 
separação dos materiais 
descartados foram ministradas 
para os empregados. e 
os resíduos orgânicos do 
refeitório da cmB passaram 
a ser encaminhados para 
compostagem; por mês, cerca 
de 30 toneladas de resíduos 
são transformadas em adubo.

um aumento da porcentagem 
de resíduos recuperados. sem a 
destinação desse passivo, houve 
uma queda do indicador em 2016.

responsabilidade  
soCioaMbiental
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  Consumo de energia 
[G4-en3, en5], G4-dma energia 

o cálculo da intensidade energética 
teve como base as informações de 
produção incluídas no inventário anual 
do instituto estadual do ambiente 
(inea) e o consumo de energia elétrica 
medido em cada departamento fabril 
pela seção de Gestão de Utilidades 
elétricas (seue). 

TaXa de inTensidade enerGÉTiCa* 2014 2015 2016

Fabricação de cédulas  
(kWh/milheiro de unidades)

6,92 9,37 8,60

Fabricação de moedas e 
medalhas
(kWh/milheiro de unidades)

6,07 15,34 6,53

*A taxa de intensidade de energia considera energia elétrica consumida dentro da organização.  
Cálculo – Cédulas: kWh/milheiro de cédulas. Moedas, medalhas e distintivos: kWh/milheiro  
de produtos fabricados. 
Fonte: faturas das concessionárias e ERP (módulo estoque e custos).

ConsuMo de CoMbustível – Fonte não renovável (eM gj*) 2014 2015 2016

Gás canalizado rio de Janeiro 4.923,2 5.114,9 4.857,9

Óleo diesel 881,6 424,9 528,5

Gasolina automotiva 94,7 86,4 160,0

Gás liquefeito de petróleo 49.527,9 35.815,6 34.178,3

total de combustível consumido (gj) 55.427,4 41.441,8 39.724,7

*GJ = gigajoule = 1 bilhão de joules (unidade de medida de energia). 4,2 joules = 1 caloria.
Fonte: faturas das concessionárias e ERP (módulo estoque e custos).

a energia elétrica e o gás canalizado 
são contabilizados por meio das 
emissões mensais apontadas nas 
faturas de medição mensal emitidas. 
o consumo de óleo diesel ocorre na 
combustão estacionária nos geradores 
da CMB; a informação relativa ao 
consumo do combustível é extraída 
do relatório de movimentação de 
matérias-primas e insumos gerado 
no sistema interno e automatizado 

de controle. o consumo de gasolina 
automotiva, óleo diesel e gás liquefeito 
de petróleo se refere ao combustível 
usado pela frota de automóveis, e 
as informações foram coletadas nas 
áreas gestoras para composição do 
inventário de emissões de gases de 
efeito estufa da CMB.

Várias medidas foram tomadas desde 
2014 para estimular a redução do 

total de energia – CoMprada Unidade de Medida 2014 2015 2016

eletricidade comprada (Parque industrial) kWh 38.564.266,00 39.957.891,00 38.902.960,00

eletricidade comprada (escritório Flamengo) kWh 122.080,00 146.160,00 153.040,00

eletricidade comprada (sede Brasília) kWh 15.223,00  18.056,00 14.636,00

eletricidade comprada (Museu Praça da república) kWh 91.000,00 134.200,00 97.200,00

total de energia comprada kWh   38.792.569,00   40.256.247,00 39.167.836,00

*Escritório adquirido em 2013; consumo de energia monitorado a partir de setembro de 2013.
Fonte: faturas das concessionárias e ERP (módulo estoque e custos).

responsabilidade  
soCioaMbiental

entre as medidas 
tomadas em prol 
da redução do  
consumo de 
materiais e 
recursos naturais, 
houve a realização 
de palestras 
e campanhas 
informativas e 
a instalação de 
equipamentos mais 
ecoeficientes

ConsuMo de água1 2014 2015 2016

Volume de água consumida de concessionária (m³) 234.030 207.380 173.000

água reCiClada e reutilizada1 2014 2015 2016

Volume total de água reciclada (m³) 5.574 4.436 6.386

Índice de recirculação (%) 2,38 2,14 3,69

1 Na medição do consumo de água potável foi considerado apenas o Parque Industrial, cujo consumo possui maior impacto em 
comparação às demais edificações (escritório, sede e museu). A contabilização foi realizada por meio do consumo informado pela 
concessionária de abastecimento.

eMissões de gases  
do eFeito estuFa (gee)* 

ToTal de eMissões Por esCoPo  
(eM Toneladas de Co2 eQUiValenTe)

esCoPo 1 esCoPo 2 esCoPo 3

2014 722,8 5.220,8 3.614,8

2015 1.084,0 4.990,5 4.011,8

de iluminação artificial do prédio 
administrativo, com a instalação de 
luminárias, lâmpadas e reatores mais 
modernos e econômicos. 

o inventário de emissões de gases 
do efeito estufa (Gee) da Casa 
da Moeda segue a metodologia 
do GHG Protocol, o método 
mais usado mundialmente por 
empresas e governos para a 
realização desse tipo de inventário. 
seus dados são verificados 
externamente por terceira parte e 
desde 2013 recebem a qualificação 
selo ouro, em decorrência da 
complexidade das informações 
reportadas. em concordância com 
a transparência aplicada sobre suas 
informações, desde 2013 a CMB 
divulga seus relatórios de Gee no 
registro Público de emissões do 
Programa GHG Protocol (https://
registropublicodeemissoes.com.br/
index.php/participante/1830).

o monitoramento de nox, sox 
e outras emissões atmosféricas 
significativas ocorre duas vezes por 
ano, conforme condicionante da 
licença de operação e recuperação 
da CMB. os dados são obtidos 
com o monitoramento de caráter 
instantâneo, coletados em um 
período de no máximo 18 horas por 
ano. G4-dma emissões 

*Sobre as emissões de 2016, consultar nota explicativa no sumário de conteúdo GRI, na página 84. 
Fonte: inventários de emissões de gases de efeito estufa referentes aos anos de 2014 e 2015.

consumo. Um destaque foi uma 
série de palestras apresentadas 
aos empregados, referentes à 
conscientização sobre o tema e à 
divulgação de uma campanha de 
comunicação sobre o uso racional 
da energia. a ouvidoria da CMB 
passou a receber sugestões e críticas 
do público interno relacionadas à 
economia de energia. ainda foi feita 
uma modernização dos sistemas 

 gestão hídrica  
[G4-en8, en10], G4-dma água

desde junho de 2013, a Casa da 
Moeda faz a contabilização do 
volume de produtos químicos e de 
água proveniente da reciclagem 
de solução de limpeza empregada 
nas operações gráfico-industriais. o 
sistema de reaproveitamento de água 
(aquasave), que opera desde abril 
de 2013, proporciona uma redução 
de cerca de 90% no consumo de 
produtos químicos e de água usados 
nos processos industriais e gráficos. 
do início de sua operação até o fim 
de 2016, o aquasave permitiu poupar 
34 milhões de litros de solução de 
limpeza, o que representou uma 
economia de r$ 3,7 milhões entre os 
anos de 2014 e 2016.
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iniCiaTiVas de 
responsAbilidAde 
socioAmbientAl

  apoio a cooperativas  
de recicláveis

em atendimento ao decreto Federal 
n.º 5.940, de 25 de outubro de 2006, 
a Casa da Moeda segrega seus 
resíduos recicláveis e os destina 
a associações e cooperativas 
de catadores. a doação para as 
cooperativas gera renda anual para 
os catadores que representa um 
aumento de 1.200% na receita 
dessas associações (com relação ao 
total enviado até junho de 2014). 

desde 2013, a gama de resíduos 
destinados a essas cooperativas vem 
aumentando. em termos de valores, 
estima-se que a CMB ampliou em 
mais de 700% a renda distribuída a 
essas cooperativas entre 2013 e 2016. 
essa estimativa foi realizada com 
base nos valores que a CMB recebia 
pela venda desses materiais por meio 
do contrato de gerenciamento total 
de resíduos. a empresa abriu mão 
dessa renda em prol da doação dos 
materiais às associações. 

em 2015 e 2016, foram geradas 
cerca de 205 toneladas de 
resíduos (sucata, papel, papelão 
e outros materiais recicláveis), 
que foram revertidas em um 
valor total estimado de r$ 
134 mil para cooperativas de 
catadores. o processo de seleção 
dessas cooperativas é feito 
por chamamento público e o 
ordenamento é definido por sorteio. 
Todas as empresas capacitadas 
recebem os resíduos da CMB 
durante seis meses. 

  programa de reflorestamento na 
reserva biológica união

de modo a neutralizar as emissões 
de gases do efeito estufa decorrentes 
de suas operações, a Casa da Moeda 
assumiu, em 2013, um compromisso 
voluntário com a reserva Biológica 
União, localizada no estado do rio 
de Janeiro e que ocupa uma área de 
2.548 hectares, distribuídos entre 
os municípios de rio das ostras, 
Casimiro de abreu e Macaé. a CMB 
projeta investir r$ 4 milhões no 

responsabilidade  
soCioaMbiental

a Casa da Moeda do Brasil mantém 
diversos programas de engajamento 
com as comunidades locais dos seus 
respectivos projetos. Conheça mais sobre 
os principais projetos de desenvolvimento 
socioambiental mantidos pela CMB 
[GRI G4-2, ec8, SO1] G4-dma Impactos econômicos indiretos, G4-dma comunidades locais

a doação dos resíduos 
para as cooperativas 
gera renda anual para 
os catadores que 
representa um aumento 
de 1.200% na receita 
dessas associações 
(com relação ao total 
enviado até junho de 
2014)

20% 
da POPulaçãO 

SOBRevIvente de  
mIcOS-leõeS-dOuRadOS 

eStá na ReSeRva 
BIOlóGIca unIãO

projeto de reflorestamento da reserva, 
com o replantio de mudas nativas da 
Mata atlântica, que reconstituem o 
bioma original da região em uma área 
de cerca de 230 hectares. a previsão 
é de que, em 2018, já tenham sido 
recuperados 128 hectares, com o 
replantio já finalizado de 205 mil 
árvores.

o replantio é coordenado pela 
acácia amarela, empresa 
especializada em consultoria 
ambiental contratada pela Casa da 
Moeda. são mudas de mais de 50 
espécies diferentes, todas nativas 
da Mata atlântica, fornecidas por 
produtores dos municípios de silva 
Jardim, Casimiro de abreu e rio das 
ostras.

antes (à 
esquerda) 

e depois do 
reflorestamento: 

205 mil árvores 
até 2018

Foto: andréia Martins 

o projeto ganha importância extra 
pelo fato de a reserva União abrigar 
20% da população sobrevivente 
de micos-leões-dourados no 
mundo, cujo habitat natural é a 
Mata atlântica. o reflorestamento 
promovido pela CMB vai ampliar 
a vegetação nativa, ligando os 
trechos onde hoje as comunidades 
do primata vivem. o mico-leão tem 
significado especial para a Casa da 
Moeda: o animal está retratado nas 
cédulas de r$ 20 produzidas pela 
empresa.

a associação Mico-leão-dourado, 
organização não governamental 
que se ocupa da preservação dessa 
espécie em extinção, também apoia 
a iniciativa de reflorestamento.

além de colaborar para a 
preservação do meio ambiente, o 
envolvimento da Casa da Moeda 
fomenta a economia da região, 
já que as mudas, os insumos e 
outros materiais são adquiridos 
no comércio local. a mão de obra 
para implementação e manutenção 
do projeto também é empregada 
na região. esses investimentos 
assumem grande importância diante 
das carências econômicas dos 
municípios diretamente impactados 
(Casimiro de abreu, rio das ostras, 
Macaé, silva Jardim e rio Bonito), 
que, segundo dados de 2013 do 
instituto Brasileiro de Geografia e 
estatística (iBGe), têm juntos uma 
renda per capita média de r$ 390.
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seu conteúdo agrupa em uma única 
publicação aspectos financeiros e 
não financeiros, além de dados sobre 
a gestão de sustentabilidade. 

o período-base para coleta de 
dados e demais informações 
quantitativas foi o compreendido 
entre 1.º de janeiro de 2015 e 31 
de dezembro de 2016. o relatório é 
apresentado em versões eletrônica 
(PdF) e impressa. a definição de 
seu conteúdo levou em conta os 
temas materiais da CMB, conforme 
descritos na seção Materialidade, 
bem como os interesses dos 
principais públicos com os quais a 
Casa da Moeda se relaciona: seus 
empregados e gestores, o governo, 
clientes, fornecedores e a sociedade 
brasileira. [GRI G4-28]

soBre o 
relAtório

este relatório foi elaborado de 
acordo com as diretrizes da Global 
reporting initiative (Gri), referência 
internacional para a divulgação de 
informações sobre a forma de gestão 
das organizações, seu desempenho 
ambiental, social e econômico e 
seus impactos. Foram aplicadas 
as diretrizes G4 da Gri, em nível 
essencial, sem verificação externa. 
[GRI G4-32, G4-33]

Foram incluídos dados sobre 
estratégias, iniciativas, produtos, 
serviços, projetos e operações de 
todas as unidades de negócios da 
CMB. informações e limitações 
relativas a indicadores Gri 
específicos estão apontadas no 
sumário de conteúdo da Gri (incluído 
no final do relatório) ou ao longo do 
conteúdo apresentado. 

dúvidas, críticas e sugestões sobre 
o conteúdo apresentado podem ser 
encaminhadas ao seguinte canal de 
comunicação: ouvidoria@cmb.gov.br. 
[GRI G4-31]

o primeiro relatório de sustentabilidade 
da Casa da Moeda do Brasil apresenta 
as principais informações relativas aos 
resultados financeiros e econômicos, de 
gestão e governança corporativa e de 
desempenho socioambiental da empresa

glossário
Calcografia

elemento gráfico de segurança de primeiro 
nível (identificação pelo público), obtido por 
meio da impressão direta da tinta sobre um 
substrato de polímero ou papel, utilizando 
chapa impressora (matriz), contendo a arte 
(grafismo) em cavidade, com profundidades 
de até 100 µm. a arte é desenvolvida em 
linhas e o resultado final da impressão 
apresenta a sensação tátil de relevo na área 
impressa.

computer to plate (Ctp)

Processo de gravação de 
matrizes, geralmente gráficas, em que a 
arte desenvolvida e gravada a partir de 
um arquivo digital é transferida diretamente 
do computador/equipamento para 
uma chapa (matriz), por meio de processos 
de gravação a laser ou usinagem etc.

demonstração do valor adicionado

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

discos eletrorrevestidos

Matéria-prima utilizada no processo de 
fabricação de moedas de circulação, em 
que os discos de base ferrosa recebem um 
acabamento superficial de metal não 
ferroso por meio de banhos galvânicos para 
tonalização e diferenciação da família do real.

Filme termoencolhível

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

impressão calcográfica

Processo gráfico de impressão direta em que 
a tinta é transferida do interior do grafismo 
(cavidades) das chapas impressoras (matriz) 
para depósito sobre o substrato de polímero 
ou papel.

induto magnético

Matéria-prima que compõe a tarja 
magnética de bilhetes magnetizados 
(ex. Metrô etc.) obtido a partir de tinta 
magnética, composta de veículo a 
base de resinas solúveis em solventes 
orgânicos e propriedades compatíveis 
com a profundidade de gravação da matriz 
cilíndrica (rotogravura), contendo de 
forma dispersa pigmento inorgânico de óxido 
de ferro iii magnético de coloração marrom. 
esta matéria-prima, ao ser impressa nos 
bilhetes, será submetida a uma codificação 
magnética com informações pertinentes do 
produto.

informações biométricas

Características físicas ou 
comportamentais das pessoas para 
identificação pessoal, controle de acesso 
etc., baseando sua funcionalidade nas 
características de diversas partes do corpo 
humano, como olhos (íris) ou digitais.

Máquina tampográfica

equipamento de impressão indireta em baixo 
relevo, em materiais de diversos tamanhos 
e superfícies, que consiste na transferência, 
por meio de tampão, da tinta do clichê 
(matriz) para a peça a ser impressa.

Marca d’água

elemento gráfico, moldado dentro da massa 
do papel de segurança, obtido diretamente 

no processo de fabricação do papel, por 
meio de molde metálico (matriz). apresenta 
características de visualização translúcida 
contraluz, permitindo identificar a imagem 
(arte) pela diferença das tonalidades clara e 
escura.

offset
Processo gráfico de impressão indireta 
que utiliza matrizes planas ou cilíndricas, 
ou seja, a matriz entintadora transfere a 
tinta para outra matriz, com revestimento 
de borracha, que recebe a imagem (arte) 
a ser impressa sobre substrato de papel 
ou plástico. o processo offset pode ser 
“seco” ou “úmido”, sendo diferenciado pelas 
matrizes. no offset seco a matriz possui 
camadas poliméricas de alturas variadas e a 
entintagem se localiza no topo do grafismo. 
no offset úmido a impressão se caracteriza 
pela matriz sem relevo, utilizando solução de 
molha (água), em que na área sem grafismo 
ocorre a expulsão da tinta, permanecendo 
depositada apenas na área do grafismo, a 
qual é transferida para o substrato de papel 
ou plástico.

selos fiscais digitais

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

verniz flexográfico

Película de acabamento quase 
transparente, sem pigmento de cor, 
usada para proteção nos impressos de 
segurança. É aplicada na forma líquida, por 
processo de impressão, utilizando matriz 
flexográfica com superfície de polímero. 
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