
 
ASA

 
 

-ASA 

 

Nome: Rafael Hotz Arroyo 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Elaboração de estudo acerca da viabilidade técnica e econômica de um sistema 

de cadastro único para clientes de intermediários, utilizando tecnologia DLT.Entrega de 

versão preliminar de um dos capítulos do estudo ("Compreensão da infraestrutura de 

mercado atual"). 

Resultado meta 1: O servidor finalizou o capítulo em ao final do mês de março/19, 

quando o esperado em regime presencial estaria em torno de 12/04. Aumento de 

produtividade em 22,7% aproximadamente.  

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 
CGP 

 
 

- EXE 

 

Nome: Monique Nascimento de Araújo 

Cargo: Agente Executivo 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Foi estabelecido para a servidora em regime de teletrabalho a meta de redigir 

semanalmente minutas de extratos complexos em quantidade superior a 25% ao que é 

realizado pelo servidor paradigma, que desempenha a mesma atividade em regime 

presencial, sendo observado o máximo de 5 extratos complexos. (conforme premissas 

indicadas no doc. SEI 0632305, racional utilizado para o primeiro período de 

teletrabalho da servidora). 

Resultado meta 1: Superação da meta estabelecida, tendo sido alcançado um aumento 

de produtividade de 35% nesta atividade (conforme doc. SEI 0734049). Assim, tendo 

em vista que essa atividade foi escolhida para viabilizar o aumento de produtividade 

previsto na Portaria CVM/PTE/Nº 42/2018, e representa 0,60 do FTE*, apurou-se 

um resultado global de 21%. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=671877&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=1253fe6fd0fad27bc1f612d6864597ddfb4d5bd905c0b1f8e511bc6e86203618
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=779443&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=1c5a88dac602132cb19bf13b19ea1f50a95f5dc60a08f9d992dc3b2f8ba431a9


Observações: Concluímos que a escolha dessa atividade para o teletrabalho foi 

acertada, pois, além de não depender da presença física nas dependências da CVM, 

pode ser exercida com melhor destreza num ambiente mais reservado e silencioso. 

 

Meta 2: Atestar as notas fiscais relativas ao contrato CVM nº 019/2014 (garçons do 32º 

andar) até 3 dias úteis após o recebimento da documentação completa pela secretaria da 

CGP, conforme checklist elaborado pela GAF. 

Resultado meta 2: 100% das notas do período atestadas no prazo, conforme doc.  

SEI 0734059. 

A meta 2 foi cumprida? Sim 

A meta 2 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Meta 3: Preparar e encaminhar minuta da Pauta da reunião ordinária do Colegiado e do 

Memorando de designação de Relator ao TCO até às 17 horas da quinta-feira 

correspondente (ou outra data definida pelo TCO em caso de feriado), desde que os 

processos sejam enviados pelas áreas técnicas até às 13 horas. 

Resultado meta 3: 100% das minutas das Pautas do período foram encaminhadas ao 

TCO no prazo acordado, conforme doc. SEI 0734065. 

A meta 3 foi cumprida? Sim 

A meta 3 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 
DGG 

 
 

- COLEGIADO 

 

Nome: Felipe Melo Brandão 

Cargo: Analista 

 

Resultados:  

 

Meta 1: Elaboração de relatório e votos de processos administrativos sancionadores 

(PAS) determinados pelo Diretor.Indicador: Número de processos com relatório e votos 

elaborados e pontuação desses processos. 

Resultado meta 1: Conforme descrito no respectivo  plano trimestral de teletrabalho 

(doc. 0714792), a meta trimestral do Analista Felipe Melo Brandão de entrega de 

minutas de relatório e voto de PAS, já considerando o aumento de produtividade 

exigido pelo regime de teletrabalho, era de 3 processos e 3,45 pontos. Conforme 

documentos anexos (docs. 0728126, 0728130 e 0728133) e também disponíveis em 

"\crj-fs-01\Projetos\Teletrabalho\2018\DGG\Felipe Melo Brandao\4- Trimestre", o 

Analista entregou 3 processos e 5 pontos. São eles: (i) PAS CVM nº RJ2015/2027 

(BNY Mellon, Fabrizio Neves e outros) - 3 pontos - entregue em 15.01.2019; (ii) PAS 

CVM nº RJ2016/4685 - 19957.000250/2017-25 (Eduardo Palmonare) - 1 ponto - 

entregue em 04.02.2019; (iii) PAS CVM nº RJ2017/977 - 19957.000250/2017-25 

(Diego Curcino e Wall Trader) - 1 ponto - entregue em 21.02.2019. Além disso, embora 

https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=779453&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=f2ea13bd287fc72c9a7f8203ffdb802193321ce916cbf23c6b702b4f451d5656
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=779459&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=a1b0edb9df33bed3e9ecf95fa8d8dccad6ff7492e6e3b86f40eba32d0489cdfc
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=759277&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=ba244107d9b782b7dd16e323c0e663091a752a34cb1fafedc1e6c0fb533e10bf
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=773274&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=0a13e506ca4f90cfc2eb9867d4d6b07b6fda44d9a76187156b868b6d1bda4bb3
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=773281&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=127779ffbae9af592ed4cb215c338e556e674db2c10b8a7a563d1148140e22fe


não seja levado em consideração para a meta do Analista, nem do Diretor Gustavo 

Gonzalez, o Analista Felipe entregou também minuta de despacho sobre pedido de 

concessão de efeito suspensivo referente ao PAS CVM nº 22/2013, pedido julgado 

improcedente em 22.01.2019 (doc. 0728128), e minuta de despacho sobre redefinição 

jurídica dos fatos do PAS CVM nº RJ 2016/7486 - 19957.006406/2016/09 (Leticia do 

Valle) que embasou decisão do Colegiado de 19/02/2019 (doc. 0728132). Desta forma, 

o Analista cumpriu as metas acordadas. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 
SAD 

 
 

- GAH 

 

Nome: Camila Magalhães Lima Mutzenbecher 

Cargo: Agente Executivo 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Fiscalização dos contratos: Serviços de saúde; Imprensa Nacional; EBC; 

Carteira Funcional. 

Resultado meta 1: A meta foi plenamente cumprida. Todas as notas fiscais foram 

atestadas, até o 3 dias úteis após o recebimento, contemplando os indicadores de 

qualidade. A exceção foi do contrato da carteira funcional que não houve nota fiscal. 

Para acelerar a personalização das carteiras, a servidora trabalhou presencialmente na 

CVM durante 3 semanas. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Meta 2: Manutenção cadastral de terceirizados e preparação para lançamento no 

Sistema da CGU. 

Resultado meta 2: A meta foi plenamente cumprida. A atualização cadastral das 

movimentações de terceirizados ocorridas até o último dia útil de cada mês foi 

realizada. 

A meta 2 foi cumprida? Sim  

A meta 2 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim  

 

Meta 3: Instrução de processos de planejamento de aquisições e de prorrogação de 

contratos.  

Resultado meta 3: A meta foi plenamente cumprida. Foram realizadas as instruções no 

Sistema SEI para aquisições, prorrogações e novas contratações de itens previstos pela 

Gerência para o período.  

A meta 3 foi cumprida? Sim  

A meta 3 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 



Meta 4: Atendimento às solicitações encaminhadas à caixa de correios da GAH - 

Benefícios .  

Resultado meta 4: A meta foi plenamente cumprida. Os e-mails foram respondidos em 

até 3 dias úteis após o recebimento. 

A meta 4 foi cumprida? Sim 

A meta 4 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim  

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

___________________________________________________________________ 

 

- GAL 

 

Nome: Renato Mello Fagundes 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Analisar os pedidos de compras previstos no plano anual de aquisições nos 

prazos estabelecidos via email pelo chefe imediato. Tais prazos podem variar de acordo 

com a complexidade e a fase de instrução processual, situando-se entre 2 (dois) e 10 

(dez) dias úteis. 

Resultado meta 1: 100% 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Observações: Todas as tarefas atribuídas ao servidor foram cumpridas nos prazos 

estabelecidos, conforme se verifica da planilha de acompanhamento juntada ao diretório 

Projetos (P:)/Teletrabalho/2019 (tarefas 55,57,58 e 60). 

 

Meta 2: Instruir os processos de compras com as minutas de Editais e de Contrato no 

prazo de 10 dias úteis após a atribuição da tarefa. 

Resultado meta 2: 100% 

A meta 2 foi cumprida? Sim 

A meta 2 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Observações: Todas as tarefas atribuídas ao servidor foram cumpridas nos prazos 

estabelecidos, conforme se verifica da planilha de acompanhamento juntada ao diretório 

Projetos (P:)/Teletrabalho/2019 (tarefa 59). 

 

Meta 3: Instruir os processos de compras nos prazos estabelecidos pelo chefe imediato. 

Tais prazos variam de acordo com a modalidade de contratação. 

Resultado meta 3: 100% 

A meta 3 foi cumprida? Sim 

A meta 3 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Observações: Todas as tarefas atribuídas ao servidor foram cumpridas nos prazos 

estabelecidos, conforme se verifica da planilha de acompanhamento juntada ao diretório 

Projetos (P:)/Teletrabalho/2019 (tarefa 56). 

 

Meta 4: Elaborar 14 modelos de documentos, como Memorandos, IRE, Planilha de 

Preços, Minutas de Contrato, Termos de Vistoria, Termo de Cooperação Técnica, dentre 



outros anexos ao Edital. Preparar e ministrar 3 (três) workshops sobre a IN 01/2018, 

analisar fluxogramas e elaborar documentos para atender às demandas do grupo de 

trabalho de melhoria do processo de execução orçamentária. 

Resultado meta 4: 100% 

A meta 4 foi cumprida? Sim 

A meta 4 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Observações: A atividade de elaboração de modelos prevista inicialmente foi 

substituída por outra ainda mais urgente. A pedido do Gerente de Licitações e 

Contratos, foram elaboradas 2 Listas de Verificação, para padronização da análise dos 

procedimentos de Participação em Intenções de Registro de Preços e de Dispensa 

Incisos I e II/Cotação Eletrônica (comprovantes: 0737018, 0737022). O tempo 

despendido para a elaboração de tais documento foi de 2 dias, cada, ou seja, 32 horas de 

trabalho. Considerando que no primeiro trimestre de 2019 tivemos aproximadamente 60 

dias úteis, o trabalho de elaboração das Listas de Verificação equivaleu a um acréscimo 

de produtividade de: (4 dias * 8horas/dia)/ (60 dias*8horas/dia) = 32/480 = 0,067FTE = 

6,67%. Foram realizados, ainda, os 3 (três) Workshops sobre o Plano Anual de 

Contratações 2020, com a participação de 31 (trinta e um) servidores, totalizando 

0,1125FTE (comprovante:divulgação na intranet da CVM). Além das listas de 

verificação e dos workshops, o servidor participou ativamente das atividades do projeto 

estratégico "Execução Orçamentária", que exigiram dedicação adicional, de difícil 

mensuração, a exemplo da avaliação e elaboração de fluxogramas, modelos, normas,  

informativos, dentre outras. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 
SEP 

 
 

- GEA-1 

 

Nome: Claudio Jose Paulo 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: O analista produziu relatórios sobre processos em tramitação na GEA-1.A cada 

relatório concluído pelo analista foi atribuído pontuação conforme tabela  apresentada 

no plano de trabalho (0657455). De acordo com o referido plano de trabalho, o analista 

deveria atingir ao menos 41 pontos no período. 

 Resultado meta 1: O analista atingiu 41 pontos, conforme planilha anexa (0728486). 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

______________________________________________________________________ 

https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=782587&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=64d13e7896d336fdd31674cfe3df4c2b73f7cd3f15e0e63071a92f0b06213fcf
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=782592&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=b1d34206731e8e24924c86feba28d14626f79f1fd8d8f9b5d6459247ce46b68d
http://www.intranet.cvm/noticias/arquivos/2019/20190204-1.html


- GEA-2 

Nome: Ivo Martins Daher 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Em regime de teletrabalho deverão ser produzidos, no mínimo, 63,97 DPC, o 

que representa aumento de produtividade de, no mínimo, 15% superior em relação ao 

mesmo trabalho desenvolvido no regime presencial.  

Resultado meta 1: o servidor produziu 99 DPC, superando o percentual acordado.  

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Observações: o controle das atividades e pontos alcançados foi arquivado 

em P:\Teletrabalho\2019\SEP\GEA-2\Ivo Martins Daher\1-Trimestre. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Moises Washington de Oliveira 

Cargo: Inspetor 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Em regime de teletrabalho deverão ser produzidos, no mínimo, 63,97 DPC, o 

que representa aumento de produtividade de, no mínimo, 15% superior em relação ao 

mesmo trabalho desenvolvido no regime presencial.  

Resultado meta 1: o servidor produziu 91 DPC, superando o percentual acordado. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Observações: o controle das atividades e pontos alcançados foi arquivado 

em P:\Teletrabalho\2019\SEP\GEA-2\Moises Washington de Oliveira\1-Trimestre. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

_____________________________________________________________________ 

 

- GEA-3 

 

Nome: Bruno Baitelli Bruno 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: A cada processo em tramitação na SEP é atribuído um número de pontos 

entre 0 e 5, conforme sua complexidade. Atualmente, a meta para cada analista é de 36 

pontos ao ano. Por estar em regime de teletrabalho - e, portanto, obrigado a alcançar 



um ganho de 15% de produtividade -, o analista deverá atingir, por trimestre, 11 

pontos [= 1,15 x 36/4, com arredondamento para cima.  

Resultado meta 1: O analista atingiu, ao final do primeiro trimestre de 2019, o total 

de 11 pontos. Seguem, no campo "Observações", os processos concluídos e as 

respectivas pontuações.  

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Observações: Processo 19957.009547/2018-37 (Relatório Nº 11/2019-

CVM/SEP/GEA-3) - 1 Pontos; Processo 19957.008914/2018-85 (Relatório Nº 17/2019-

CVM/SEP/GEA-3) - 2 Pontos; Processo 19957.003219/2018-27 (Relatório Nº 22/2019-

CVM/SEP/GEA-3) - 3 Pontos; Processo 19957.011097/2018-42 (Relatório Nº 26/2019-

CVM/SEP/GEA-3) - 2 Pontos; Atividades de apoio (janeiro/fevereiro/março) - 3 

Pontos. As documentações comprobatórias estão inseridas na 

pasta "P:\Teletrabalho\2019\SEP\GEA-3\Bruno Baitelli Bruno\1-Trimestre". 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Renato Reis de Oliveira 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: A cada processo em tramitação na SEP é atribuído um número de pontos entre 

0 e 5, conforme sua complexidade. Atualmente, a meta para cada analista é de 36 pontos 

ao ano. Por estar em regime de teletrabalho - e, portanto, obrigado a alcançar um ganho 

de 15% de produtividade -, o analista deverá atingir, por trimestre, 11 pontos [= 1,15 x 

36/4, com arredondamento para cima. 

Resultado meta 1: O analista atingiu, ao final do primeiro trimestre de 2019, o total de 

12 pontos. Seguem, no campo "Observações", os processos concluídos e as respectivas 

pontuações.  

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Justificativa: 19957.000338/2018-28 - 2 pontos; 19957.000547/2019-52 - 1 ponto; 

19957.000716/2019-54 - 3 pontos; 19957.007659/2018-53 - 1 ponto 

19957.003127/2019-28 - 3 pontos; 19957.002303/2018-23 - 2 pontos; As 

documentações comprobatórias estão inseridas na 

pasta "P:\Teletrabalho\2019\SEP\GEA-3\Renato Reis de Oliveira\1-Trimestre". 

  

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

______________________________________________________________________ 

 

 - GEA-4 

 

Nome: Rafael da Cruz Peixoto 

Cargo: Analista 



Resultados: 

 

Meta 1: Com relação à Análise de operações societárias, consultas, reclamações e 

denúncias, a cada processo em tramitação na SEP é atribuído um número de pontos 

entre 0 e 5, conforme sua complexidade. Atualmente, a meta para cada analista da 

GEA-4 é de 36 pontos ao ano. Por estar em regime de teletrabalho - e, portanto, 

obrigado a alcançar um ganho de 15% de produtividade, o analista deverá atingir, por 

trimestre, 11 pontos [= 1,15 x 36/4, com arredondamento para cima]. 

Resultado meta 1: O analista atingiu, ao final do primeiro trimestre de 2019, o total de 

15 pontos. Seguem, no campo "Observações", os processos concluídos e as respectivas 

pontuações. 

A meta 1 foi cumprida? Sim  

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Observações: 19957.011863/2017-98 – 2 pontos; 19957.010114/2018-24 – 2 pontos; 

19957.000520/2018-89 – 1 ponto; 19957.005761/2018-14 – 2 pontos 

19957.002040/2018-52 – 3 pontos; 19957.009849/2018-13 – 2 pontos; 

19957.002803/2019-46 – 3 pontos. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Eduardo Mendes Peçanha 

Cargo: Agente Executivo 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Enviar ofícios até o dia seguinte de sua chegada às mãos do agente executivo; 

Manter atualizados os controles de documentos e processos recebidos e encaminhados e 

realizar a instrução de documentos em até dois dias úteis após a solicitação. 

Resultado meta 1: As atividades acima relacionadas foram realizadas dentro do prazo 

do prazo estipulado em cada caso, a partir da data de demanda. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Meta 2: Adicionalmente, para alcançar o aumento de 15% na produtividade, exigido 

pelo teletrabalho, o agente executivo, além de manter suas atuais atividades regulares, 

passará a ser responsável pelo monitoramento diário da Supervisão Baseada em Risco 

(SBR) da GEA-4 e também pelo acompanhamento de rotinas de vista e concessão de 

cópias da gerência. 

Resultado meta 2: O monitoramento do SBR da GEA-4, e o decorrente preenchimento 

da planilha de operações, foi realizado tempestivamente e todos os pedidos de vista 

recebidos na gerência durante o período foram atendidos e encaminhados ao Centro de 

Consulta ou à CCP, dependendo do caso. 

A meta 2 foi cumprida? Sim 

A meta 2 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 



Apto a continuar no programa: Sim 

______________________________________________________________________ 

 

 - GEA-5 

 

Nome: Nathalie de Andrade Araujo Matoso Vidual 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: A cada processo em tramitação na SEP é atribuído um número de pontos entre 

0 e 5, conforme sua complexidade. Atualmente, a meta para cada analista da GEA-5 é 

de 22 pontos ao ano. Por estar em regime de teletrabalho - e, portanto, obrigado a 

alcançar um ganho de 15% de produtividade -, a analista deverá atingir, por trimestre, 7 

pontos [= 1,15 x 22/4, com arredondamento para cima]. 

Resultado meta 1: A analista atingiu, ao final do primeiro trimestre de 2019, o total de 

7 pontos. Seguem, no campo "Observações", os processos concluídos e as respectivas 

pontuações. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Observações: 19957.010176/2018-36  - 1 ponto; 19957.006180/2018-08  - 1 ponto; 

19957.007714/2017-24  - 5 pontos. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Rafael Vieira de Lima 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: A cada processo em tramitação na SEP é atribuído um número de pontos entre 

0 e 5, conforme sua complexidade. Atualmente, a meta para cada analista da GEA-5 é 

de 22 pontos ao ano. Por estar em regime de teletrabalho - e, portanto, obrigado a 

alcançar um ganho de 15% de produtividade -, a analista deverá atingir, por trimestre, 7 

pontos [= 1,15 x 22/4, com arredondamento para cima]. 

Resultado meta 1: O analista atingiu, ao final do primeiro trimestre de 2019, o total de 

11 pontos (superando a meta de 7 pontos). Seguem, no campo "Observações", os 

processos concluídos e as respectivas pontuações. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Observações: 19957.004003/2017-06 - 4 pontos; 19957.011138/2017-10 - 2 pontos; 

19957.006184/2018-88 - 1 ponto; 19957.006185/2018-22 - 1 ponto; 

19957.006189/2018-19 - 1 ponto; 19957.006188/2018-66 - 1 ponto; 

19957.006190/2018-35 - 1 ponto. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 



Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Sandro Luiz Silva das Chagas 

Cargo: Inspetor 

 

Resultados: 

 

Meta 1: A cada processo em tramitação na SEP é atribuído um número de pontos entre 

0 e 5, conforme sua complexidade. Atualmente, a meta para cada analista da GEA-5 é 

de 22 pontos ao ano. Por estar em regime de teletrabalho - e, portanto, obrigado a 

alcançar um ganho de 15% de produtividade -, o analista deverá atingir, por trimestre, 7 

pontos [= 1,15 x 22/4, com arredondamento para cima].  

Resultado meta 1: O analista atingiu, ao final do primeiro trimestre de 2019, o total de 

9 pontos. Seguem, no campo "Observações", os processos concluídos e as respectivas 

pontuações. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Observações: 19957.010999/2018-61  -  1 ponto; 19957.008314/2018-17  -  1 ponto; 

19957.003841/2018-35  -  3 pontos; 19957.011001/2018-46  -  1 ponto; 

19957.011000/2018-00  -  1 ponto. Pesquisa das Companhias Ressalvas no Sistema 

Cognos - 1 ponto; Substituição do Gerente  -  1 ponto. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 
SFI 

 
 

-GFE-2 

 

Nome: Douglas de Marco 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: A atividade nº 1 se refere ao prosseguimento da condução e análise do 

processo de inspeção no Triscorp Ativos Florestais FIP. A meta relacionada a essa 

atividade estava assim descrita no plano trimestral: "Atingir, no trimestre, um total de 

150 pontos, conforme critérios definidos no documento em anexo. Essa pontuação 

equivale a 30% das atividades de fiscalização descritas no referido documento, tendo 

em vista que 100% dessas atividades, que representam 500 pontos, deverão ser 

efetuadas em um período de aproximadamente 10 meses, no regime de teletrabalho. 

Ressaltamos que, ao aplicarmos o aumento da produtividade de 15%, o prazo global da 

realização da inspeção foi diminuído de 360 dias (12 meses) para 306 dias 

(aproximadamente 10 meses), em regime de teletrabalho. Dessa forma, ao executarmos 

30% das atividades de fiscalização, proporcionalmente, o ganho de produtividade será 

refletido nesse trimestre. O prazo global de cada inspeção é determinado pela SFI de 



acordo com a complexidade do trabalho, conforme detalhamos abaixo: Rotina 

“Complexa” – prazo limite para conclusão: 360 dias corridos; Rotina “Média Alta” – 

prazo limite para conclusão: 250 dias corridos; Rotina “Média” – prazo limite para 

conclusão: 172 dias corridos; Demanda “Complexa” - prazo limite para conclusão: 360 

dias corridos; Demanda “Média” – prazo limite para conclusão: 172 dias corridos; 

Demanda “Simples” – prazo limite para conclusão: 50 dias corridos. A presente 

atividade (inspeção de demanda) foi classificada na categoria “Demanda Complexa” 

pela SFI, o que implicaria um prazo de 360 dias no regime presencial. O prazo limite 

para conclusão, ajustado para as condições de teletrabalho, é de 306 dias". 

Resultado meta 1: No documento 0656762, datado de 19.12.18, haviam sido previstas 

13 atividades de fiscalização que somavam 300 pontos, portanto, suficientes para o 

atingimento de metas de dois trimestres . Em tal documento também havia a ressalva de 

que algumas delas provavelmente seriam, após a análise da chefia imediata, computadas 

como atendidas total ou parcialmente por ocasião do monitoramento das atividades 

realizadas no último trimestre de 2018 (na ocasião, ainda em andamento). A cada ação 

de fiscalização acima descrita haviam sido atribuídos 20 pontos, à exceção das ações de 

fiscalização de números 10, 11, 12 e 13, às quais haviam sido atribuídos 30 pontos. De 

fato, por ocasião do monitoramento referente ao último trimestre de 2018 

(documento 0668794, datado de 15.01.19), as atividades de n
os 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 

foram consideradas executadas e as atividades de números 8, 9, 11 e 13 foram 

eliminadas, em função da mudança do escopo da inspeção, acordada com a área 

demandante. Em substituição às atividades 8, 9, 11 e 13, com a concordância da chefia 

imediata, as seguintes ações de fiscalização foram executadas, durante o trimestre:1 - 

Envio de novo ofício ao atual gestor do FIP, solicitando informações complementares;2 

- Análise preliminar da destinação dos recursos aportados por um dos cotistas do FIP; 3 

- Discriminação de operações com cotas do  FIP em mercado secundário com valores 

abaixo da precificação a valor justo; 4 - Análise da existência de vícios relativos à 

primeira avaliação a valor justo de uma das companhias investidas do FIP; 

Adicionalmente, a seguinte atividade não prevista no plano trimestral fora executada, à 

qual foram atribuídos 30 pontos: 5 - Inserção e tratamento inicial, no Relatório de 

Inspeção, da questão relativa à avaliação adequada ou não, por parte do administrador 

atual do fundo, da existência de eventos ou alteração de condições que poderiam ter 

influenciado materialmente o valor justo dos investimentos, cujos efeitos ensejariam o 

seu reconhecimento contábil no período de ocorrência e a reprecificação das cotas do 

Triscorp FIP. Dessa forma, os servidores atingiram os 150 pontos esperados e a meta foi 

considerada cumprida  no prazo e com a qualidade esperada. 

A meta 1 foi cumprida? Sim. 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Marcos Ferreira Monteiro 

Cargo: Inspetor 

 

Resultados: 

 

https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=697385&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=1fc92b00e9fe223999ac40fd3bac3455e85c6bf4d537ea173fc60114cd7f36d7
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=710037&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=9ec7a55b81fd2a3dcc2c20eadffaa8140ace55508be1efec50ffce999f5486fc


Meta 1: A atividade nº 1 se refere ao prosseguimento da condução e análise do 

processo de inspeção no Triscorp Ativos Florestais FIP. A meta relacionada a essa 

atividade estava assim descrita no plano trimestral: "Atingir, no trimestre, um total de 

150 pontos, conforme critérios definidos no documento em anexo. Essa pontuação 

equivale a 30% das atividades de fiscalização descritas no referido documento, tendo 

em vista que 100% dessas atividades, que representam 500 pontos, deverão ser 

efetuadas em um período de aproximadamente 10 meses, no regime de teletrabalho. 

Ressaltamos que, ao aplicarmos o aumento da produtividade de 15%, o prazo global da 

realização da inspeção foi diminuído de 360 dias (12 meses) para 306 dias 

(aproximadamente 10 meses), em regime de teletrabalho. Dessa forma, ao executarmos 

30% das atividades de fiscalização, proporcionalmente, o ganho de produtividade será 

refletido nesse trimestre. O prazo global de cada inspeção é determinado pela SFI de 

acordo com a complexidade do trabalho, conforme detalhamos abaixo: Rotina 

“Complexa” – prazo limite para conclusão: 360 dias corridos; Rotina “Média Alta” – 

prazo limite para conclusão: 250 dias corridos; Rotina “Média” – prazo limite para 

conclusão: 172 dias corridos; Demanda “Complexa” - prazo limite para conclusão: 360 

dias corridos; Demanda “Média” – prazo limite para conclusão: 172 dias corridos; 

Demanda “Simples” – prazo limite para conclusão: 50 dias corridos; A presente 

atividade (inspeção de demanda) foi classificada na categoria “Demanda Complexa” 

pela SFI, o que implicaria um prazo de 360 dias no regime presencial. O prazo limite 

para conclusão, ajustado para as condições de teletrabalho, é de 306 dias". 

Resultado meta 1: No documento 0656762, datado de 19.12.18, haviam sido previstas 

13 atividades de fiscalização que somavam 300 pontos, portanto, suficientes para o 

atingimento de metas de dois trimestres . Em tal documento também havia a ressalva de 

que algumas delas provavelmente seriam, após a análise da chefia imediata, computadas 

como atendidas total ou parcialmente por ocasião do monitoramento das atividades 

realizadas no último trimestre de 2018 (na ocasião, ainda em andamento). A cada ação 

de fiscalização acima descrita haviam sido atribuídos 20 pontos, à exceção das ações de 

fiscalização de números 10, 11, 12 e 13, às quais haviam sido atribuídos 30 pontos.De 

fato, por ocasião do monitoramento referente ao último trimestre de 2018 

(documento 0668794, datado de 15.01.19), as atividades de n
os 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 

foram consideradas executadas e as atividades de números 8, 9, 11 e 13 foram 

eliminadas, em função da mudança do escopo da inspeção, acordada com a área 

demandante.Em substituição às atividades 8, 9, 11 e 13, com a concordância da chefia 

imediata, as seguintes ações de fiscalização foram executadas, durante o trimestre:1 - 

Envio de novo ofício ao atual gestor do FIP, solicitando informações complementares;2 

- Análise preliminar da destinação dos recursos aportados por um dos cotistas do FIP;3 -

 Discriminação de operações com cotas do  FIP em mercado secundário com valores 

abaixo da precificação a valor justo;4 - Análise da existência de vícios relativos à 

primeira avaliação a valor justo de uma das companhias investidas do 

FIP;Adicionalmente, a seguinte atividade não prevista no plano trimestral fora 

executada, à qual foram atribuídos 30 pontos:5 - Inserção e tratamento inicial, no 

Relatório de Inspeção, da questão relativa à avaliação adequada ou não, por parte do 

administrador atual do fundo, da existência de eventos ou alteração de condições que 

poderiam ter influenciado materialmente o valor justo dos investimentos, cujos efeitos 

ensejariam o seu reconhecimento contábil no período de ocorrência e a reprecificação 

das cotas do Triscorp FIP.Dessa forma, os servidores atingiram os 150 pontos 

esperados e a meta foi considerada cumprida  no prazo e com a qualidade esperada. 

A meta 1 foi cumprida? Sim. 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim. 

https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=697385&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=1fc92b00e9fe223999ac40fd3bac3455e85c6bf4d537ea173fc60114cd7f36d7
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=710037&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=9ec7a55b81fd2a3dcc2c20eadffaa8140ace55508be1efec50ffce999f5486fc


Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 
SIN 

 
 

- DLIP 

 

Nome: Glaucilene Cherem da Cunha 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Atendimento de 1,5 análise e conclusão de Reclamações de investidores com 

potencial sancionador.  

Resultado meta 1: Foram analisados e concluídos 3  processos baseados 

em Reclamações de investidores com potencial sancionador. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Meta 2: Atendimento de 1,5 análise e conclusão de Consultas de investidores com 

potencial sancionador.  

Resultado meta 2: Foram analisados e concluídos 2  processos baseados 

em Consultas de investidores com potencial sancionador.  

A meta 2 foi cumprida? Sim 

A meta 2 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

______________________________________________________________________ 

 

- GAIN 

 

Nome: Marco Antonio Velloso de Sousa 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Receber processos de SBR - adaptação à IN 558, no trimestre, pelo menos 15% 

de processos a mais que a média dos outros analistas em exercício na GAIN, tendo por 

base o período de 01/01/2019 a 31/03/2019. 

Resultado meta 1: Foram recebidos 4 processos, enquanto a média dos outros analistas 

em exercício na GAIN foi de 3 processos. Assim, houve um aumento de 33% no 

número de processos distribuídos.  

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 



Meta 2: Receber processos de supervisão (tipos Supervisão: ANÁLISE DE 

NEGÓCIOS , Supervisão: INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR, Orientação: 

RECLAMAÇÃO (INVESTIDOR) e Orientação: DENÚNCIA), no trimestre, pelo 

menos 15% de processos a mais que a média dos outros analistas em exercício na 

GAIN, tendo por base o período de 01/01/2019 a 31/03/2019. 

Resultado meta 2: Foram recebidos 5 processos, enquanto a média dos outros analistas 

em exercício na GAIN foi de 4 processos. Assim, houve um aumento de 25% no 

número de processos distribuídos. 

A meta 2 foi cumprida? Sim 

A meta 2 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Sandro Wurlitzer 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Receber processos de SBR - adaptação à IN 558, no trimestre, pelo menos 15% 

de processos a mais que a média dos outros analistas em exercício na GAIN, tendo por 

base o período de 01/01/2019 a 31/03/2019. 

Resultado meta 1: Foram recebidos 4 processos, enquanto a média dos outros analistas 

em exercício na GAIN foi de 3 processos. Assim, houve um aumento de 33% no 

número de processos distribuídos. 

A meta 1 foi cumprida? Sim. 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Meta 2: Receber processos de supervisão (tipos Supervisão: ANÁLISE DE 

NEGÓCIOS, Supervisão: INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR, Orientação: 

RECLAMAÇÃO (INVESTIDOR) e Orientação: DENÚNCIA), no trimestre, pelo 

menos 15% de processos a mais que a média dos outros analistas em exercício na 

GAIN, tendo por base o período de 01/01/2019 a 31/03/2019. 

Resultado meta 2: Foram recebidos 5 processos, enquanto a média dos outros analistas 

em exercício na GAIN foi de 4 processos. Assim, houve um aumento de 25% no 

número de processos distribuídos. 

A meta 2 foi cumprida? Sim 

A meta 2 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Sérgio Garcia Ferreira Alves 

Cargo: Inspetor 

 

Resultados:  



 

Meta 1: Receber, no trimestre, um número de processos de credenciamento de 

consultor de valores mobiliários - PJ de pelo menos 15% do número de processos de 

credenciamento de administrador de carteiras de valores mobiliários - PJ, meta do 

servidor para execução em regime presencial, tendo por base o período de 01/01/2019 a 

31/03/2019. 

Resultado meta 1: Foram recebidos 2 processos de credenciamento de consultor de 

valores mobiliários - PJ, enquanto o número de processos de credenciamento de 

administrador de carteiras de valores mobiliários - PJ recebidos foi de 6 processos. 

Assim, houve um aumento de 33,3% no número de processos distribuídos. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Meta 2: Receber, no trimestre, um número de processos de credenciamento de 

consultor de valores mobiliários - PF de pelo menos 15% do número de processos de 

credenciamento de administrador de carteiras de valores mobiliários - PF, meta do 

servidor para execução em regime presencial, tendo por base o período de 01/01/2019 a 

31/03/2019. 

Resultado meta 2: Foram recebidos 11 processos de credenciamento de consultor de 

valores mobiliários - PF, enquanto o número de processos de credenciamento de 

administrador de carteiras de valores mobiliários - PF recebidos foi de 37 processos. 

Assim, houve um aumento de 29,7% no número de processos distribuídos.  

A meta 2 foi cumprida? Sim 

A meta 2 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

____________________________________________________________________ 

 

- GIES 

 

Nome: Marcos Aurélio Florêncio da Silva 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Concluir, no mínimo, 2,0 processos de reclamações de investidores, o que 

representa aumento de produtividade de, no mínimo, 33% superior em relação ao 

mesmo trabalho desenvolvido no regime presencial. 

Resultado meta 1: Foram finalizados os processos SEI nº 19957.006474/2016-60 

e 19957.001328/2018-18 c/c 19957.010964/2018-22, os quais tratavam de reclamação 

de negociações com informações privilegiadas em fundo de investimento imobiliário e 

investimentos realizados pelo FI-FGTS, respectivamente. O caso FI-FGTS foi 

encaminhado para inspeção. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 



Meta 2: Concluir, no mínimo, 2,0 processos de consultas, o que representa aumento de 

produtividade de, no mínimo, 25% superior em relação ao mesmo trabalho 

desenvolvido no regime presencial. 

Resultado meta 2: Foram finalizados os processos SEI nº 19957.007231/2017-20 

e 19957.001457/2018-06, os quais tratavam de consultas realizadas pela Estratégia 

Investimentos e Brasil Plural, respectivamente. 

A meta 2 foi cumprida? Sim 

A meta 2 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

______________________________________________________________________ 

 

- GSAF 

 

Nome: Alexandre Murray Pinto 

Cargo: Analista  

 

Resultados: 

 

Meta 1: Produzir, no trimestre,  15% a mais do que a média trimestral de DPC por 

analista em exercício na GSAF, o que implica o valor mínimo de 13,8 DPC. 

Resultado meta 1: 14 DPC 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Danilo Vieira Feitosa Castelo Branco 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Produzir, no trimestre,  15% a mais que a média trimestral de DPC por analista 

em exercício na GSAF, o que implica o valor mínimo de 13,8 DPC. Considerando que o 

servidor foi removido da GIES para GSAF no dia 18/2/2019, a primeira meta será 6.45 

DPC, com base na apuração proporcional de dias úteis restantes para o encerramento do 

trimestre.  

Resultado meta 1: Foi obtida a pontuação 7 DPC, em razão das seguintes atividades 

desenvolvidas: i) um relatório sobre proposta de termo de compromisso (6 pontos), no 

bojo do Processo 19957.003225/2018-84; ii) um ofício de resposta à consulta da Polícia 

Federal (1 ponto), no âmbito do Processo 19957.006347/2017-41. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Monitoramento e Resultado Final 



Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

____________________________________________________________________ 

 

- SIN 

 

Nome: Bruno Chevitarese de Oliveira 

Cargo: Inspetor 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Atingir, no trimestre, 60 pontos, conforme critérios definidos no documento em 

anexo. Essa pontuação equivale a 14% das atividades de fiscalização descritas no 

referido documento, tendo em vista que 100% dessas atividades deverão ser efetuadas 

em um período de 313 dias, no regime de teletrabalho, somando um total de 410 pontos. 

Resultado meta 1: 60 pontos 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Edyr Luiz da Rocha  

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Desenvolvimento de relatórios na plataforma Microsoft. 

Resultado meta 1: 48 Pontos de função produzidos. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Observações: Os relatórios estão de acordo com os requisitos. 

 

Meta 2: Análise mensal de variações de cotas de fundos e fatos relevantes, com 

emissão das ações de fiscalização, se for o caso. 

Resultado meta 2: Foram analisados 95 fundos com variação de cotas nos meses de 

dezembro, janeiro e fevereiro. As variações estavam de acordo com a política de 

investimentos, e os fatos relevantes, quando necessários, foram divulgados, não 

havendo necessidade de Ações de Fiscalização. 

A meta 2 foi cumprida? Sim 

A meta 2 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Observações: Como não foram emitidas Ações de Fiscalização, a meta foi concluída 

em menos tempo, permitindo o aumento da produtividade prevista na meta 1. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 



 
SMI 

 
 

- GMA-1 

 

Nome: Marco Antonio Papera Monteiro 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Produzir quantidade igual ou superior a 12,5 DPCs.(Documentos Ponderados 

por Complexidade). 

Resultado meta 1: Foram produzidos 36,0 DPCs no 1° Trimestre/2019 (2 Relatórios de 

Análise e 2 Termo de Acusação). 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Observações: A produção do servidor foi acima da meta estabelecida. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Wagner Silveira Neustaedter 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Produzir quantidade igual ou superior a 12,5 DPCs.(Documentos Ponderados 

por Complexidade). 

Resultado meta 1: Foram produzidos 48 DPCs no 1° Trimestre/2019 (4 Relatórios de 

Análise e 3 Ofícios de Alerta). 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Observações: O servidor produziu acima da meta estabelecida. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

____________________________________________________________________ 

 

- GMA-2 

 

Nome: Eduardo José Busato 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 



Meta 1: Condução, análise e conclusão de processos com potencial sancionador (tipos 

Supervisão: ANÁLISE DE NEGÓCIOS e Supervisão: INVESTIGAÇÃO 

PRELIMINAR), atividade de supervisão do mercado secundário de valores mobiliários, 

participação em comitê interno da GMA-2 e em comitê de análise de auditorias da BSM 

em conjunto com a GMN, manutenção e desenvolvimento do Sistema de 

Acompanhamento de Mercado – SAM, desenvolvimento de novas formas de detecção 

de irregularidades de mercado, participação em grupo de regulação na CVM ou no 

exterior (IOSCO) e análise de pedido de aprovação de contratos de derivativos por parte 

de entidade administradora de mercados organizados. 

Resultado meta 1: Em relação à análise e conclusão de processo com potencial 

sancionador foi concluído no trimestre um relatório de análise -  Supervisão: 

INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR (valor total de 6 pontos), a seguir 

descrito:Processo SEI 19957.000522/2019-59, concluído com o envio à SEP e GMA-1 

em 23.01.2019. Houve a participação do servidor em 3 reuniões do Comitê de 

Comunicações da GMA-2 (valor total de 3 pontos, sendo 1 ponto por reunião), com a 

participação e a relatoria nos três encontros, conforme registros nos processos a seguir 

indicados:Processo SEI 19957.011313/2018-50, reunião ordinária do Comitê em 

28.01.2019; Processo SEI 19957.000016/2019-60, reunião ordinária do Comitê em 

23.02.2019; e Processo SEI 19957.003128/2019-72, reunião ordinária do Comitê em 

26.03.2019. Além disso, o servidor participou de 1 reunião do Comitê de Análise das 

Auditorias da BSM, em conjunto com servidores da GMN (valor total de 1 ponto), 

conforme registros no processo SEI 19957.000234/2019-02, tendo a reunião do Comitê 

sido realizada no dia 19.02.2019. No mesmo trimestre houve um pedido, pela 

B3, de aprovação de alteração de contratos de derivativos, cuja análise e a sugestão de 

aprovação ao SMI se deu em 1.02.2019 (avaliação da alteração do tamanho do lote 

padrão dos contratos de opções de compra e de venda referenciados em índice Bovespa 

- IBOV), conforme registros no processo SEI 19957.000735/2019-81 (valor total 

de 1 ponto). A manutenção do Sistema de Acompanhamento de Mercado - SAM 

ocorreu conforme planejado, tendo o sistema se mantido permanentemente em 

funcionamento ao longo do 1º trimestre de 2019, com cargas diárias regulares, 

conforme comprovam os e-mails anexos à pasta de registros de atividades no 

diretório Projetos (P:)/Teletrabalho/2019, totalizando uma pontuação de 3 pontos, sendo 

1 ponto por mês. No trimestre houve também a participação do servidor nas discussões 

do grupo de trabalho do Comitê 3 da IOSCO, além da preparação para a participação na 

reunião ordinária do referido Comitê que veio a ocorrer nos dias de 4 e 5.04.2019 na 

cidade de Madri. E-mails encaminhados e recebidos foram anexados à pasta de registro 

de atividades no diretório (P:)/Teletrabalho/2019. Pontuação total de 3 pontos, sendo 

1 ponto por mês. Por fim, foram desenvolvidos estudos iniciais para o desenvolvimento 

de novas formas de detecção de irregularidades, sendo que tais estudos compreenderam: 

discussões com a equipe de supervisão de mercado da BSM, tendo a primeira reunião 

ocorrido na sede do autorregulador em 5.02.2019; discussões com os professores do 

NEFIN/USP, tendo em vista o Convênio firmado entre a CVM com aquela instituição 

(processo SEI 19957.003353/2015-85), com reuniões na sede da CVM-SP realizadas 

em 28.01.2019, 25.02.2019 e 25.03.2019, e com a elaboração de novas consultas em 

SQL utilizando-se a base de dados do SAM.Dessa forma, no 1º trimestre de 2019 foram 

totalizadas atividades que atingiram a pontuação acumulada de 26 pontos, superior aos 

16,53 pontos exigidos para o cumprimento da meta: 

Atividade Peso Quantidade Pontos 

Relatório de Análise de Negócios 6 1 6 



Reuniões e relatoria no Comitê de Comunicações da 

GMA-2 (1 ponto/reunião)  
1 3 3 

Reuniões no Comitê de Avaliação de Auditorias da GMN 

(1 ponto/reunião) 
1 1 1 

Manutenção do SAM (1 ponto/mês) 1 3 3 

Discussões em grupos da IOSCO (1 ponto/mês) 1 3 3 

Relatórios de aprovação de contratos de derivativos (1 

ponto por pedido) 
1 1 1 

Desenvolvimento de novas formas de detecção de 

irregularidades de mercado (3 pontos/mês) 
3 3 9 

Pontuação total no 1º trimestre de 2019     26 

Pontos / trimestre necessário para o teletrabalho     16,53 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Leonardo Blattner Pupo 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Condução, análise e conclusão de processos com potencial sancionador (tipos 

Supervisão: ANÁLISE DE NEGÓCIOS e Supervisão: INVESTIGAÇÃO 

PRELIMINAR),  atividade de supervisão do mercado secundário de valores mobiliários 

e participação em Comitê interno da GMA-2. 

Resultado meta 1: Em relação à análise e conclusão de processo com potencial 

sancionador foram concluídos no trimestre dois relatórios de análise de negócios (valor 

total de 12 pontos, sendo 6 pontos por relatório), a seguir descritos: Processo 

SEI 19957.011226/2018-01, referente a indícios de irregularidades em operações de 

mesmo comitente realizadas por Garde D’Artagnan nos pregões de 17/04, 17/05 e 

21/05/2018; Processo SEI 19957.003057/2019-16, que tratou de infração ao art. 59, da 

Instrução CVM n.º 461/07, bem como a ocorrência de criação de condições artificiais 

de oferta, demanda e preço.Houve a participação do servidor em 3 reuniões do Comitê 

de Detecções da GMA-2 (valor total de 3 pontos, sendo 1 ponto por reunião), com a 

participação e a relatoria nos três encontros, conforme registros nos processos a seguir 

indicados: Processo SEI 19957.011381/2018-19, reunião ordinária do Comitê em 

24.01.2019; Processo SEI 19957.002654/2019-15, reunião ordinária do Comitê em 

22.02.2019; e Processo SEI 19957.003311/2019-78, reunião ordinária do Comitê em 

22.03.2019. Dessa forma, no 4º trimestre de 2018 foram totalizadas atividades que 

atingiram a pontuação acumulada de 15 pontos: 

Atividade Peso Quantidade Pontos 

Relatório de Análise de Negócios 6 2 12 

Reuniões e relatoria no Comitê de Detecçoes da GMA-2 1 3 3 



(1 ponto/reunião)  

Pontuação total no 1º trimestre de 2019 

  

   15 

  

Pontos / trimestre necessário para o teletrabalho 
    16,53 

  

 

A meta 1 foi cumprida? Não 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Justificativa: O servidor permaneceu em férias durante todo o mês de janeiro, o que 

prejudicou o cumprimento da meta trimestral. Devendo ainda ser considerado que 

a complexidade dos processos analisados durante o primeiro trimestre de 2019 

inviabilizou a conclusão dos casos sob análise no prazo de um trimestre. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

____________________________________________________________________ 

 

- GME 

 

Nome: André Luiz Pereira de Sousa 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Conforme descrito no Plano Trimestral (0657816), a meta associada ao 

teletrabalho para o primeiro trimestre de 2019 era a obtenção de 40 pontos em produção 

de DPC (Documentos ponderados pela complexidade) a serem obtidos no trimestre para 

o conjunto de atividades, de acordo com a distribuição de pontos descrita em 

documento disponível na pasta de rede de Gerência. 

Resultado meta 1: 58 pontos 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Observações: Documentação produzida: 

Processo Documento Tipo de documento Pontuação 

19957.006950/2018-12 0685566 Relatório de Análise 8 

19957.006950/2018-12 0703068 Minuta de Ofício de Alerta 2 

19957.006950/2018-12 0703091 Minuta de Ofício de Alerta 2 

19957.006951/2018-59 0710615 Relatório de Análise 8 

19957.006951/2018-59 0710612 Minuta de Ofício de Alerta 2 

19957.005997/2018-51 0676022 Relatório de Análise 8 

19957.002691/2017-61 0723102 Minuta de ofício - investigação 2 

19957.002691/2017-61 0723370 Minuta de ofício - investigação 2 

19957.008933/2017-21 0673108 Minuta de ofício - investigação 2 

https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=698470&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=2f5a527672235d9a6fb70f41e0ee16f1caa9b16f0d381410a556a41f792e1dcd
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=596624&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=9d9e267820537b882b4743587a4d338cb329c3449d17f2d2f578f9ef806adbae
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=727528&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=9db9202c4a4cfdfe30531a4fef74e92e8b0303a76372efdfebe0a916b3460260
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=596624&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=9d9e267820537b882b4743587a4d338cb329c3449d17f2d2f578f9ef806adbae
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=747052&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=875bd27ea17584957eb6c0588c42d7c80e760670bae1dcae7c67d822a57b7568
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=596624&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=9d9e267820537b882b4743587a4d338cb329c3449d17f2d2f578f9ef806adbae
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=747076&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=1c304f13ec0214f4d68488d9db20e640cc2d9c19744a39590d60b2ddd4d954e8
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=596641&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=a1ee5c839ac74f4ad4c520f6b6b6b480df3cdb43b5c7c57f8fd8257fc7f80962
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=754895&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=ec93fba713952156b2dbc3aacb32eb0f9128c5bd190694a9cb7254e426162ec9
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=596641&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=a1ee5c839ac74f4ad4c520f6b6b6b480df3cdb43b5c7c57f8fd8257fc7f80962
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=754892&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=4313fc912bff043880bd1a3efea9cf6634dfaa811c9fde18337cc211c9291f2d
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=574015&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=0775055720aa67209d477cf8fbb94fed2d89dc89134b50d7e11b2881bb6d3cce
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=717566&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=07adf482434d4485ee79cb87ce88e3805d2bf005ab42d2aa1eb6bffd8aac932d
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=268574&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=0d9e4898b925735e74c7b50fd0f33d40db0635def14809fde38be7d130bf3f10
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=768095&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=9e9bae9a6660ee5461c8094c7deafb377b3c16c7dc63d3f23464143428bab270
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=268574&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=0d9e4898b925735e74c7b50fd0f33d40db0635def14809fde38be7d130bf3f10
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=768370&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=1d5fec50a22a1ae5a7a7a5fd149ebfeffd37c122d5cebd2c6102cf90d1f0a574
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=375401&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=e26a7496565ce8dc64db7280c2fedd443f772555684966ae9a87d46184fbd8e3
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=714510&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=4ba572ee389f94570a4caeb5d8fda62079f74af8c7ae5c96955ba7a64d1448aa


19957.000447/2019-26 0670182 Minuta de ofício - investigação 2 

19957.000475/2019-43 0681921 

Relatório de Análise - registro de 

custodiante 
4 

19957.003902/2019-45 0723646 Minuta de ofício - investigação 2 

19957.010078/2018-07 0677662 Minuta de ofício - investigação 2 

19957.010078/2018-07 0677738 Minuta de ofício - investigação 2 

19957.010078/2018-07 0689321 Minuta de ofício - investigação 2 

19957.010078/2018-07 0712659 Relatório de Análise - proposta de TC 8 

Pontuação total 58 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Médio 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Maurício Pereira Lima 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Conforme descrito no Plano Trimestral (0655545) a meta associada ao 

teletrabalho para o primeiro trimestre de 2019 era a obtenção de 40 pontos em produção 

de DPC (Documentos ponderados pela complexidade) a serem obtidos no trimestre para 

o conjunto de atividades, de acordo com a distribuição de pontos descrita em 

documento disponível na pasta de rede de Gerência. 

Resultado meta 1: 55 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Observações: Documentação produzida:  

Processo Documento Tipo de documento 
Pontuação 

atribuída 

19957.007894/2018-25 0661256 Relatório de análise - denúncia de participante 8 

19957.008447/2018-93 0619815 Relatório de análise - reclamação de investidor 8 

19957.002469/2017-69 0663112 minuta de Ofício de Alerta 2 

19957.002469/2017-69 0663151 Relatório de análise - reclamação de investidor 8 

SP-2016-334 fl. 31 Relatório de análise - pedido de vistas 3 

19957.009474/2018-83 0661257 Relatório de análise - pedido de vistas 8 

19957.009477/2018-17 0639708 minuta de Termo de Acusação 12 

19957.009445/2018-11 0679784 Relatório de análise - credenciamento escriturador 4 

19957.003158/2017-17 0717979 minuta de Ofício de multa 2 

Pontuação total 55 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=711469&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=8b45dbc28b298527aa3e0a571d090b68ed5318d3055323e30663373ea664f99a
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=711478&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=99990ecd18120cc2375445aebad280c9cf154fddb4fd37540d3aaab862a15436
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=712320&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=0458720b21514db44654fb02afc409889b5dfa6ec61bd7fc80c48fc99d58cca4
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=723758&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=2634aa30b4f36cf11ef892db00789feacbcaca121da79cbb82fa1de8b6e57496
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=764136&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=4675b762d7408b743f14ebfb3896e482f38544959f9d0b190f8c8b21812ad34a
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=768656&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=10eb56deb8f3cdfbec95cd03eb21b1ddb11762b87579bf4327256bc9cfaa458d
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=669568&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=49077dacda1ee9db1124540200139ee71f9387f5ca7cf86c23d97d28dcacf4cc
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=719283&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=b70c92f135466acd721baec3d4700ba8b63c4a5626b04d5faabba740a59b597b
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=669568&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=49077dacda1ee9db1124540200139ee71f9387f5ca7cf86c23d97d28dcacf4cc
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=719360&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=a14bfc4278f810e9f3037f952ad927f0292911e48ac6614762cfdf09f6c25c00
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=669568&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=49077dacda1ee9db1124540200139ee71f9387f5ca7cf86c23d97d28dcacf4cc
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=731685&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=5698553aca530b12e71039ec6c653a16f6be6173778e1eb6310a651962b9b789
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=669568&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=49077dacda1ee9db1124540200139ee71f9387f5ca7cf86c23d97d28dcacf4cc
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=757056&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=64dbea8dece045d0e2499158fe0ca979af9a298c375ea6725f33fdee9bb7b705
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=696120&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=a99237ffdd2358537d64291786ade052d2edb0bb546a6289670ec4bef0ce4c1e
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=618256&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=77ca86b8bcf8156087481f446f6f3efa45db02c40a1fc73efb46c3774b833dd6
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702089&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=e40093313f07c39260919f3e4ffd30965392aa9ab8bb0d507cba4c51edfb0609
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=630862&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=730d381d796148f9e7a4b71d44e87d3fcbc0f11ee5b092caa9f176b00ed5c5fe
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=658775&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=05307dd8e9070e4c83d2bed759579eb99c797ccc54ce584ae3c0f1e1c477e317
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=264516&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=01165c1e27b0607aeff886d3f3c38587425f0ba6a2c3017941f1129a3fffd28f
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=704059&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=5c83956b229a474d2cf18e1a0d9b0d80967c03f71099de0542b801a5e0d18cad
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=264516&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=01165c1e27b0607aeff886d3f3c38587425f0ba6a2c3017941f1129a3fffd28f
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=704098&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=fd59f5d092a6e6e773a27d10e72a9d3b19614348867db328cb2a3d836559bd11
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=655615&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=3985cd47364c893d3f203c4958f1f381f6546d372b6b6304b245cf0dccba2348
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=702090&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=db696eeeca1dc9721fc71e17f8e5c9c6551f7604fb53a08d7508772ced974a2f
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=655710&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=864539fd37378c69f502154c1ee5252e0654c0496fc1bd090469f0dcc2ee2604
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=679605&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=ebc71913cff9548509c075fa2fe752f60af694f457dd337ad358b0f7cfb8a95c
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=654825&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=b7bcb154b60098528b36cdbd5dcbf0cb34044b5c6526a53750970e7e2fa024cf
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=721492&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=7e493e77d72a27d0297114b29a42d452a2440af84075b4dc81dd4eea5f634680
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=275024&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=ba7a10efffab7560b5d78be296ae6950570414c8e602892e2f111e8a70bba776
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=762607&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=4b7a88af7ec56368281ddc0ddb71dfb629488b277bbd147642cc4e9b93cea48d


______________________________________________________________________ 

 

- GMN 

 

Nome: Paulo Eduardo Villela Pacheco 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Participação no Comitês de PADs da BSM, com previsão de uma reunião no 

trimestre; análise das respostas do Santander sobre os achados de inspeção relativos a 

PLD (arquivo ou enforcement - processo 19957.005443/2017-72); elaboração dos 

mapas de riscos de controles internos e de suitability, com base set/18, referente aos 

RCIs e RSUs do 2º sem/18, bem como as respectivas minutas de ofícios; análise do caso 

envolvendo a Southern e a Explora FIA por intermédio do Itaú, envio à SIN e 

encerramento do processo (19957.001403/2018-32); análise da resposta da XP no caso 

da reclamação do Sr. Denilton (19957.009374/2017-76); e análise da Denúncia do MPF 

de Garças – XP (19957.006568/2017-10). 

Resultado meta 1: A reunião do Comitê de PADs, previamente agendada para 

fevereiro, foi postergada para abril. / Realizou a análise das respostas do Santander 

sobre os achados de inspeção relativos a PLD (processo 19957.005443/2017-72); o 

caso seguiu no processo 19957.010120/2018-81, Relatório 18/2019 (doc 0707194), 

tendo sido arquivado o 19957.005443/2017-72. / Elaborou os mapas de riscos de 

controles internos e de suitability, com base set/18, referente aos RCIs (Processo 

19957.011074/2018-38, doc 0686049 e ss.) e RSUs (Email de 01.03.19 às 15h40, 

intitulado "Mapa de Risco de Suitability - RSUs de 2018 a serem requisitados", ao 

Ricardo e ao GMN. Processo 19957.010982/2018-12, docs 0707522 e ss) do 2º sem/18, 

bem como as respectivas minutas de ofícios. / Analisou o caso envolvendo a Southern e 

a Explora FIA por intermédio do Itaú (docs 0700492 a 0710442), o processo foi 

enviado à SIN e encerrado (19957.001403/2018-32). / Analisou a resposta da XP no 

caso da reclamação do Sr. Denilton (19957.009374/2017-76 - docs 0683681, 0705027 e 

0716904). / Analisou a Denúncia do MPF de Garças – XP (19957.006568/2017-10 - 

docs 0722488 a 0722524). 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Observações: A reclamação do Sr. Denilton (XP) e a denúncia do MP de Barra do 

Garças (19957.009374/2017-76 e 19957.006568/2017-10) foram devidamente 

analisadas, ficando a cargo do GMN o envio de Ofício ao MP e encerramento dos 

processos. Ressalte-se que essas atividades não prejudicaram o cumprimento da meta do 

1º trimestre de 2019, considerada plenamente atendida. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 
SNC 

 
 

- GNA 



 

Nome: Cynthia Barião da Fonseca Braga 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Análise de desvios de performance de auditores. 

Resultado meta 1: Foram finalizados no trimestre os seguintes processos (n. DPA): 

1670 (Ofício de Alerta DTT), 1579 (Termo de Acusação BDO) e 1576 (Termo de 

Acusação BLB).  

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Meta 2: Análise de pedidos de registro de auditores  

Resultado meta 2: Durante o primeiro trimestre, foi encaminhado à analista 1 pedido 

de registro para análise (SEI 19957.000867/2019-11), tendo sido o mesmo analisado em 

2 dias a partir do recebimento (possível verificar na consulta de andamento pelo SEI), 

prazo inferior à meta de 6 dias.  

A meta 2 foi cumprida? Sim 

A meta 2 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Meta 3: Análise dos recursos contra multas aplicadas pela SNC. 

Resultado meta 3: Durante o trimestre, foi encaminhado 1 recurso de multa à analista 

(SEI 19957.000974/2019-31), tendo sido o mesmo analisado em 2 dias úteis a partir do 

recebimento (data do envio do e-mail à analista: 07/02 - assinatura do despacho: 11/02 - 

possível consultar essas informações pelo SEI), prazo inferior à meta de 5 dias. 

A meta 3 foi cumprida? Sim 

A meta 3 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Thiago Macedo Pereira de Matos 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Análise de desvios de performance de auditores. 

Resultado meta 1: Não houve processos de análise de performance de auditores 

concluídos no trimestre. 

 

Meta 2: Análise de pedidos de registro de auditores. 

Resultado meta 2: Os 4 processos de registro de auditores analisados no período 

tiveram prazo médio de 1 dia, inferior à meta estabelecida. 

 A meta 2 foi cumprida? Sim 

A meta 2 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Meta 3: Análise dos recursos contra multas aplicadas pela SNC. 



Resultado meta 3: O recurso de multa analisado no período teve prazo de 4 dias úteis, 

abaixo da meta estabelecida. 

A meta 3 foi cumprida? Sim 

A meta 3 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto  

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 
SOI 

 
 

- COE  

 

Nome: Júlio César Dahbar 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Desenvolver o Manual do multiplicador para o módulo 06 do Programa e 

também o Manual de Organização do Programa. 

Resultado meta 1: O manual do multiplicador do módulo 06 foi enviado por e-mail no 

dia 21/02/2019 para diagramação. Em 25/03/2019 foi fechada a versão diagramada. O 

arquivo final foi salvo na pasta do Programa em M:\Soi\COE\Projetos 

Específicos\Bem-Estar Financeiro\Multiplicador\Modulo 06. O manual de Organização 

do Programa de Multiplicador, que chamamos de Manual de Apresentação, foi enviado 

por e-mail em 12/03/2019. Em 13/03/2019 foi apresentado ao COE em reunião. Já no 

dia 14/03 o manual foi enviado com os ajustes combinados. No dia 25/03/2019, a 

versão diagramada foi finalizada. O arquivo final foi salvo na pasta 

M:\Soi\COE\Projetos Específicos\Bem-Estar Financeiro\Multiplicador\Apresentacao.  

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Meta 2: Revisar e atualizar os dois primeiros capítulos do Livro TOP – Mercado de 

Valores Mobiliários. 

Resultado meta 2: A atualização dos dois primeiros capítulos foi sendo realizada ao 

longo do trimestre. O arquivo contendo a revisão completa dos capítulos, com marcas 

de revisão, foi inserido na rede na pasta M:\Soi\COE\Publicações\Livros\Livro 

TOP\_Livro TOP\rev-4aEd. 

A meta 2 foi cumprida? Sim 

A meta 2 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Meta 3: Revisão ou elaboração de 10 posts para as redes sociais. 

Resultado meta 3: Foram criados 10 posts, numerados de 431 a 440 (seguindo os 

anteriores). Os temas abordados foram: Churning; Robôs de Investimento – gestores; 

Robôs de Investimento – Consultores; Robôs de Investimento – Robo-traders; 

Stop orders; Pirâmides Financeiras; Criptoativos; Forex; Sinais de Fraude; além de 

pesquisa da FGV sobre day-trade. Planilha contendo o conteúdo dos posts foi enviado 



para o COE em 28/03/2019. Os posts foram copiados na planilha “Posts Facebook”, aba 

“Novos”, que está salva na pasta M:\Soi\COE\Redes Sociais\Post_Redes Sociais.  

A meta 3 foi cumprida? Sim 

A meta 3 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Meta 4: Lançar a 1ª edição da série “Carta do investidor”. 

Resultado meta 4: No dia 15/02 foi enviada a primeira sugestão de tópicos para a Carta 

ao Investidor, para proposta de layout. As seções definidas para compor a publicação 

foram: Fique por Dentro, Saiba Mais, Alertas, Conversa com o Especialista, Enquete do 

Portal e Programe-se. No dia 26/02 foi fechado o layout diagramado após alguns ajustes 

realizados. Feito isso, foram sendo definidos os temas e assuntos por seção. O conteúdo 

do Saiba Mais foi entregue no dia 19/03. Os conteúdos de Fique por Dentro e Alertas 

foram enviados em 21/03/2019, e atualizados em 29/03, devido a novos comunicados 

da CVM. A conversa com especialista foi sendo desenvolvida e foi finalizada em 27/03. 

A mensagem de apresentação enviada no dia 29/03 e depois ajustada com o COE. 

Também no dia 29/03 foi definida a agenda para a seção Programa-se. Os documentos 

finais foram colocados na pasta M:\Soi\COE\Publicações\Carta ao Investidor\2019-

trimestre_1.  

A meta 4 foi cumprida? Sim 

A meta 4 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Observações: Considerando que a publicação é trimestral e devido ao fato de a 

seção Enquete do Portal depender de informações que só poderão ser extraídas após o 

fim do trimestre, decidiu-se por publicar o documento apenas no início do mês seguinte 

ao fim do trimestre. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto  

Apto a continuar no programa: Sim 

______________________________________________________________________ 

 

- DINF 

 

Nome: Aline dos Santos Pereira 

Cargo: Agente Executivo 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Validar, no mínimo, 924 contatos temporários do SEI por mês. 

Resultado meta 1: No trimestre foram validados 1226 contatos temporários do SEI.  

A meta 1 foi cumprida? Não 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Justificativa: Os diversos períodos de afastamentos legais (vide memória de 

cálculo 0729641) durante o trimestre impactaram no resultado por diminuir o número 

de dias úteis dedicados à realização da tarefa. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=774838&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=8fc96ebaba2b6f3329ff22ae6387249d60febb072debd158a9f36121a2fa3eab


Nome: Ricardo Velho Magalhães 

Cargo: Auxiliar de serviços gerais 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Validar, no mínimo, 924 contatos temporários do SEI por mês.  

Resultado meta 1: No trimestre foram validados 1901 contatos temporários do SEI.  

A meta 1 foi cumprida? Não 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Justificativa: O gozo de férias e feriados durante o trimestre (vide memória de 

cálculo 0729749) impactaram no resultado por diminuir o número de dias úteis 

dedicados à realização da tarefa. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 
SPL 

 
 

- DIPOG 

 

Nome: Rebeca Maria Müller de Lima Melman 

Cargo: Agente Executivo 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Atualização de planilha com projeção de gastos com despesas de pessoal ativo, 

inativo e benefícios. 

Resultado meta 1: A atividade foi realizada dentro do prazo estipulado pelo TCO.  

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Meta 2: Inserção de pedidos de alteração orçamentária. 

Resultado meta 2: Os pedidos foram inseridos dentro do prazo estipulado pelo 

Ministério da Economia.  

A meta 2 foi cumprida? Sim 

A meta 2 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Meta 3: Pauta da reunião da execução orçamentária. 

Resultado meta 3: As pautas foram encaminhadas no prazo estipulado, até final do dia 

útil anterior a realização da reunião. 

A meta 3 foi cumprida? Sim 

A meta 3 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Meta 4: Ata da reunião de execução orçamentária. 

Resultado meta 4: As atas foram encaminhadas no prazo estipulado, até final do dia 

útil após a realização da reunião. 

A meta 4 foi cumprida? Sim 

https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=774948&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=3a29a6b6ce845fede05ad111c36f0d0bd1828498cd949ed71ca35ad6bb965e53


A meta 4 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Meta 5: Atualização de processos da DIPOG no SEI. 

Resultado meta 5: Os processos foram continuamente atualizados no SEI. 

A meta 5 foi cumprida? Sim 

A meta 5 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Meta 6: Acompanhamento Orçamentário.  

Resultado meta 6: As informações foram inseridas no sistema SIOP dentro do prazo 

estipulado.  

A meta 6 foi cumprida? Sim 

A meta 6 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Meta 7: Monitoramento Anual do PPA. 

Resultado meta 7: As informações foram inseridas no sistema SIOP dentro do prazo 

estipulado.  

A meta 7 foi cumprida? Sim 

A meta 7 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Meta 8: Coleta de documentos de orientação e solicitação de Informações para 

Relatório de Gestão . 

Resultado meta 8: A coleta de documentos de orientação e a elaboração de minutas de 

solicitação de informações para elaboração do Relatório de Gestão foram realizados 

dentro do prazo estipulado.  

A meta 8 foi cumprida? Sim 

A meta 8 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Meta 9: Controle, revisão e cobrança das informações recebidas para o Relatório de 

Gestão. 

Resultado meta 9: O controle, revisão e cobrança das informações foram realizados 

dentro do prazo estipulado. 

A meta 9 foi cumprida? Sim 

A meta 9 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Meta 10: Elaboração do documento Relatório de Gestão. 

Resultado meta 10: O relatório foi elaborado e seu upload no sistema e-contas foi 

realizado dentro do prazo estipulado. 

A meta 10 foi cumprida? Sim 

A meta 10 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Meta 11: Coleta Semanal de Informações para Subsidiar Monitoramento Anual do 

PPA. 

Resultado meta 11: A coleta de informações foi realizada semanalmente e as notícias 

foram arquivadas em formato pdf em pasta específica conforme posteriormente 

acordado com o TCO. 

A meta 11 foi cumprida? Sim 

A meta 11 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 



Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

 
SPS 

 
 

- GPS-1 

 

Nome: Daniel do Coutto Gil 

Cargo: Inspetor 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Atingir 103,5 pontos no trimestre. 

Resultado meta 1: 104 pontos. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho?Sim 

Observações: A meta foi ajustada em função dos feriados, férias do servidor e período 

em que esteve substituindo o titular do C.O. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Lenise Saraiva de Vasconcelos Costa 

Cargo: Inspetora 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Atingir 102,01 pontos no trimestre. Ver observações. 

Resultado meta 1: 104,30 pontos. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Justificativa: A meta foi cumprida. 

Observações: A funcionária se ausentou por férias de 18.3.2019 a 5.4.2019, reduzindo 

os pontos necessários para 102,01. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

____________________________________________________________________ 

 

- GPS-2 

 

Nome: Marcelo Silva de Castro 

Cargo: Inspetor 

 

Resultados: 



 

Meta 1: Instrução de inquéritos administrativos. Produção 15% superior (138 pontos) 

àquela desenvolvida no regime presencial (120 pontos). 

Resultado meta 1: 79,5 pontos, superior à meta estabelecida de 72,0 pontos (valor 

ajustado face ao afastamento de 43 dias, decorrente de férias e licença capacitação 

gozadas no período avaliado). 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Mário José Monnerat Vianna 

Cargo: Inspetor 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Instrução de inquéritos administrativos. Produção 15% superior (138 pontos) 

àquela desenvolvida no regime presencial (120 pontos). 

Resultado meta 1: 100,5 pontos, ligeiramente superior à meta estabelecida de 100,4 

pontos (ajustada aos afastamentos de 18 dias úteis - férias e substituição do gerente). 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

______________________________________________________________________ 

 

- GPS-3 

 

Nome: Fernando Prado Rocha 

Cargo: Inspetor 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Produção 15% superior àquela desenvolvida no regime presencial. 

Resultado meta 1: A produção do servidor foi 15,56% superior à desenvolvida no 

regime presencial, conforme planilha salva na área de controle do Teletrabalho. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Guilherme de Souza Demaria 



Cargo: Inspetor 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Produção 15% superior àquela desenvolvida no regime presencial. 

Resultado meta 1: A produção do servidor foi 18,29% superior à desenvolvida no 

regime presencial, conforme planilha salva na área de controle do Teletrabalho. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Observações: Para não prejudicar a análise do desempenho, deduziu-se período de 

transição, no qual o servidor voltou a atuar na SPS (efetivamente na GPS-3) após ficar 

cedido ao Colegiado. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Luciana Garrido Santos Mendaña 

Cargo: Inspetor 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Produção 15% superior àquela desenvolvida no regime presencial. 

Resultado meta 1: A produção da servidora foi 16,77% superior à desenvolvida no 

regime presencial, conforme planilha salva na área de controle do Teletrabalho. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Observações: A servidora atingiu a produtividade esperada mesmo tendo que substituir 

o gerente em alguns períodos. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 
SRE 

 
 

- GER-1 

 

Nome: Gustavo Luchese Unfer 

Cargo: Analista 

 

Resultados:  

 

Meta 1: Produzir o equivalente a 15% a mais que a meta calculada para cada servidor e 

utilizada para verificar o cumprimento das metas do  GD de cada analista da área. 

Assim, o servidor deve atingir uma pontuação trimestral de 41,86 pontos (equivalente à 

meta trimestral padrão de cada servidor - de 49,4 pontos, descontando-se períodos de 



licença e férias programadas para o trimestre, num total de 13 dias úteis para o servidor 

em questão, multiplicado por 1,15), nos termos da tabela 0599068.  

Resultado meta 1: O Servidor registrou uma produção de 119 pontos no 1º trimestre de 

2019 (0727805). Portanto, o servidor produziu o equivalente a  263% em relação a meta 

estipulada, cumprindo, desse modo, a meta de produzir pelo menos 15% a mais que a 

média produzida pelos demais servidores foi atendida.  

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim  

_____________________________________________________________________ 

 

- GER-2 

 

Nome: Leopoldo Antunes Maciel Filho 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Produzir, no 1º trimestre de 2019, 15% a mais que a média trimestral de Pontos 

obtidos por analista da GER-2, tomando-se por base a média obtida entre a a média 

trimestral de pontos utilizada no plano de teletrabalho do 4º Trimestre e a média 

trimestral de pontos obtida entre 1/10/2018 e 20/12/2018 ("Meta"). A média resultante 

foi igual a 46 pontos, sendo qua a meta foi fixada em 53 pontos (15% acima da média). 

Entretanto, uma vez que o volume de trabalho da gerência é função da demanda 

proveniente do mercado (pedidos de registro, consultas, reclamações e operações que 

devem ser acompanhadas), em caso de não ser alcançada a Meta acima descrita, em 

razão de eventual demanda reduzida no período, a meta alternativa do servidor será 

produzir, no 1º trimestre de 2019, 15% a mais que a média produzida pelos demais 

analistas da gerência no mesmo trimestre. Para que seja possível ao servidor em 

teletrabalho atingir tal meta, a carga de trabalho do referido servidor será mantida no 

mínimo 15% acima da carga média atribuída aos demais servidores da gerência, 

considerando-se, contudo, períodos de férias, eventuais licenças e substituições. 

Resultado meta 1: Tendo em vista que no período, correspondente a 60 dias úteis, o 

analista teve 13 dias úteis de férias e 13 dias úteis de substituição do GER-2, reduzindo 

seus dias úteis de trabalho para 34 d.u. (57% de 60 d.u.), sua meta foi ajustada de 53 

pontos para 30 pontos (57% da meta original). O analista alcançou 39 pontos, superando 

em 30% a meta ajustada. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Michelle da Rocha Faria 

Cargo: Analista 

https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=637139&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=d03ccd27f398effd5e1afd9a12d6667efbe79f86d086bc3d5c7a1d77f7368ee9
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=772936&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=2d58049c0f6d5b938b5d90af815970785913718889c38808e978fa3cae89c86d


 

Resultados: 

 

Meta 1: Produzir, no 1º trimestre de 2019, 15% a mais que a média trimestral de Pontos 

obtidos por analista da GER-2, tomando-se por base a média obtida entre a a média 

trimestral de pontos utilizada no plano de teletrabalho do 4º Trimestre e a média 

trimestral de pontos obtida entre 1/10/2018 e 20/12/2018 ("Meta"). A média resultante 

foi igual a 46 pontos, sendo que a meta foi fixada em 53 pontos (15% acima da 

média).Entretanto, uma vez que o volume de trabalho da gerência é função da demanda 

proveniente do mercado (pedidos de registro, consultas, reclamações e operações que 

devem ser acompanhadas), em caso de não ser alcançada a Meta acima descrita, em 

razão de eventual demanda reduzida no período, a meta alternativa do servidor será 

produzir, no 1º trimestre de 2019, 15% a mais que a média produzida pelos demais 

analistas da gerência no mesmo trimestre. Para que seja possível ao servidor em 

teletrabalho atingir tal meta, a carga de trabalho do referido servidor será mantida no 

mínimo 15% acima da carga média atribuída aos demais servidores da gerência, 

considerando-se, contudo, períodos de férias, eventuais licenças e substituições. 

Resultado meta 1: Tendo em vista que no período, correspondente a 60 dias úteis, a 

analista teve 4 dias úteis de recesso, reduzindo seus dias úteis de trabalho para 56 d.u. 

(93% de 60 d.u.), sua meta foi ajustada de 53 pontos para 49 pontos (93% da meta 

original). A analista alcançou 57,5 pontos, superando em 16% a meta ajustada. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

______________________________________________________________________ 

 

- GER-3 

 

Nome: Alexandre Santos de Oliveira 

Cargo: Inspetor 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Apresentar ao TCO, até 31/03/2019, uma análise acerca da oferta pública com 

esforços restritos de debêntures simples da companhia Maluí Ilha do Sol 

Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. (processo nº 19957.006871/2018-01), 

identificando os elementos que justifiquem a proposta de um termo de acusação. 

Resultado meta 1: Análise entregue em 29/03/2019. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 
SRI 



 
 

- GRI 

Nome: Leonardo Alcantara Moreira 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Elaboração de solicitação de assistência em 4 dias úteis. 

Resultado meta 1: Tempo médio das respostas 0,89 dias. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Meta 2: Correção e qualidade do texto produzido incluindo correção e clareza de 

98,28%. 

Resultado meta 2: Correção dos textos alcançada 100%. 

A meta 2 foi cumprida? Sim 

A meta 2 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Meta 3: Participação em teleconferências. 

Resultado meta 3: 100% de participação. 

A meta 3 foi cumprida? Sim 

A meta 3 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Meta 4: Participação no grupo de trabalho da IOSCO de segurança da informação. 

Resultado meta 4: 100% das respostas enviadas nos prazos acordados. 

A meta 4 foi cumprida? Sim 

A meta 4 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Meta 5: Acompanhamento da negociação acordo PCAOB . 

Resultado meta 5: O servidor acompanhou o andamento da negociação. 

A meta 5 foi cumprida? Sim 

A meta 5 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Mauricio Marinho Tubone 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Adesão ao Código de Liberalização de Movimento de Capitais e Operações 

Invisíveis _OCDE. 

Resultado meta 1: Projeto em curso. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 



Meta 2: Auxílio à Coordenação do FSAP 

Resultado meta 2: Projeto em curso (Aguardando envio de notas técnicas para 

aprovação do Colegiado e posterior publicação). 

A meta 2 foi cumprida? Sim 

A meta 2 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Justificativa: Em curso. 

 

Meta 3: Processo de avaliação – Capacity Building Workshop _ Principles 22 e 23 _ 

IOSCO. 

Resultado meta 3: Metas atingidas. 

A meta 3 foi cumprida? Sim 

A meta 3 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Meta 4: Avaliaçao de ACQUIS _ OCDE. 

Resultado meta 4: Projeto em curso.  

A meta 4 foi cumprida? Sim 

A meta 4 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Meta 5: Monitoramento PPA 2016-2019 - Ano Base 2018. 

Resultado meta 5: Sim.  

A meta 5 foi cumprida? Sim 

A meta 5 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 
SRL 

 
-SRL 

 

Nome: Joabe Cândido dos Santos 

Cargo: Chefe 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Fiscalização substituta e revisão dos contratos de serviços terceirizados da 

Regional da CVM em Brasília. Copeira; Segurança; Limpeza; Mensageira; Motorista. 

Resultado meta 1: As diversas etapas dos processos SEI referentes aos contratos de 

serviços terceirizados existentes na Regional da CVM em Brasília foram avaliados 

também pelo servidor, com ciência nos documentos elaborados pelo Fiscal Titular 

desses contratos, dentro do prazo estabelecido. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Observações: As atividades são instruídas no Sistema SEI, cuja interação periódica 

com o preposto da contratada pode ser realizada à distância ou nos dias de trabalho em 

regime presencial. 

 

Monitoramento e Resultado Final 



Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 
STI 

 
 

- GSI 

 

Nome: Andréia Miranda de Luna 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Atender um percentual de, no mínimo, 93,15% dos tickets abertos no sistema 

OTRS em até cinco dias. Este desempenho é superior ao resultado alcançado pela 

servidora em 2017: 81,07% dos tickets atendidos em até cinco dias.  

Resultado meta 1 Percentual de tickets atendidos em até cinco dias, no período entre 

01/01 e 31/03/2019: 97.56%, conforme relatório extraído do sistema OTRS (0730512).  

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Observações: Atendendo à forma de cálculo e aos critérios de qualidade definidos, os 

tickets foram encerrados com a situação Atendido, dentro do prazo de cinco dias úteis 

após a atribuição de responsabilidade à servidora ter sido registrada no sistema OTRS. 

Os tickets de incidente foram encerrados com a solução definitiva ou de contorno, e os 

tickets de informações/dúvidas, com a orientação para o solicitante. 

 

Meta 2: Entregar a extração de dados solicitada na demanda 289/2018 para 

homologação pelo usuário até 27/02/2019, ou seja, dentro de de 57 dias corridos. Este 

prazo é 15% inferior ao utilizado para entrega da demanda 806/2017 OS#18055, de 

natureza semelhante, atendida no primeiro trimestre de 2018. A demanda 806/2017 

OS#18055 foi entregue em 09/03/2018, ou seja, em 67 dias corridos (contados a partir 

do início do trimestre).  

Resultado meta 2: Ordem de serviço entregue em homologação em 25/02/2019, 

conforme histórico de trâmites do Sistema de Controle de Demandas (0730196), 

totalizando um período de 55 dias contados a partir do início do trimestre. 

A meta 2 foi cumprida? Sim 

A meta 2 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Observações: Atendendo aos critérios de qualidade definidos, os códigos-fonte das 

views foram disponibilizados na pasta SVN correspondente à demanda. Além disso, as 

views foram implementadas na base de dados GERA_ARQUIVO, do servidor de 

consultas e o resultado da extração de dados publicado no Portal de Dados Abertos de 

homologação. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Luís Roberto Tavares Trinta 

https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=775743&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=7efd0cabbda9911de1d38cd98a27a7ccedfd10a467af6d15fea2de0842f186b9
http://scd.intranet.cvm/scd/historico/os/24157
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=775415&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=ce93583c405257ca1e0e401534aef27f85ee80f98615e0d4f096dcd1d02e6c61


Cargo: Agente Executivo 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Entregar o Termo de Referência em prazo 15% inferior à data limite estipulada 

pela Gerência de Licitações e Contratos (22/02/2019). 

 Resultado meta 1: O documento foi entregue dentro do prazo acordado.  

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Meta 2: Atender um percentual de, no mínimo, 90,93% dos tickets em até cinco dias. 

Este desempenho é superior ao resultado alcançado pelo servidor em 2017: 79,07% dos 

tickets atendidos em até cinco dias.  

Resultado meta 2: Os tickets foram atendidos dentro da meta. 

A meta 2 foi cumprida? Sim 

A meta 2 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Ricardo Marques de Souza Zielinsky 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Atendimento à OS #21631. Prazo previsto de entrega : 28/02/2019. 

Resultado meta 1: OS disponibilizada para testes em 28/02/2019, conforme SCD.  

A meta 1 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Meta 2: Atendimento à OS #24011 Prazo previsto de entrega : 29/03/2019  

Resultado meta 2 : OS disponibilizada para testes em 28/03/2019, conforme SCD. 

A meta 2 foi cumprida? Sim 

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

_____________________________________________________________________ 

 

- STI 

 

Nome: Francisco Luciano de Souza 

Cargo: Analista  

 

Resultados: 

 

Meta 1: Instrumento de Maturidade Ágil. 



Resultado meta 1: Entrega realizada dentro do Prazo. 

A meta 1 foi cumprida? Sim  

A meta 1 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Observações: Consultar arquivo PTI 2019-1 M02 Instrumento de Maturidade Ágil.pdf 

disponível na pasta de rede P:\Teletrabalho\2019\STI\STI\Francisco Luciano de 

Souza\1-Trimestre. 

 

Meta 2: Matriz de Riscos de Tecnologia proposta. 

Resultado meta 2: Entrega de proposta para o principal risco identificado. 

A meta 2 foi cumprida? Sim 

A meta 2 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Observações: Consultar arquivo PTI 2019-1 M03 Matriz de Utilização do Tempo.xlsx 

disponível na pasta de rede P:\Teletrabalho\2019\STI\STI\Francisco Luciano de 

Souza\1-Trimestre. 

 

Meta 3: Carteira de Projetos de Tecnologia elaborada. 

Resultado meta 3: Entrega realizada dentro do Prazo. 

A meta 3 foi cumprida? Sim 

A meta 3 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Observações: Consultar arquivo PTI 2019-1 M01 Carteira de Projetos de 

Tecnologia.xlsx disponível na pasta de rede P:\Teletrabalho\2019\STI\STI\Francisco 

Luciano de Souza\1-Trimestre. 

  

Meta 4: Parecer de análise de solução. 

Resultado meta 4: Entrega realizada dentro do Prazo. 

A meta 4 foi cumprida? Sim 

A meta 4 foi entregue com a qualidade prevista no Plano de Trabalho? Sim 

Observações: Consultar arquivo PTI 2019-1 M04 Assessoria em Análise de 

Solução.pdf disponível na pasta de rede P:\Teletrabalho\2019\STI\STI\Francisco 

Luciano de Souza\1-Trimestre. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 


