
 
CGP 

 
 

- EXE 

 

Nome: Monique Nascimento de Araujo 

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 em 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). 

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

de produtividade de  29% (conforme doc. SEI 0632290), respeitando-se o prazo 

acordado. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

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

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 0632774. 

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 0632776. 

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 

 

 

 

 

 

https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=671877&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=d8e3b995b82d90cc07e8cc445a0f58733988d72c3f4ce217f439f7d0e5d90651
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=671862&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=0028cddb3e1b8e31310e8a675b4da81c557f3aca4d9a0ea3c004e39c047b222d
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=672362&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=e952ec2872df64fee28333aad1a915d964f1b781f33e17103382da74a158d827
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=672364&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=2d38758c27105f428c412f7c7d188895ab8aeb7a468cdc2c5ecd21f21b36febd


 
DGB 

 
 

- COLEGIADO 

 

Nome: Antônio Lopes Emygdio 

Cargo: Analista 

 

Resultados:  

 

Meta 1: Elaborar relatórios e votos de 3 processos sancionadores e somar 4 pontos (de 

acordo com a sistemática de metas do CO). 

Resultado meta 1: 4 pontos somados em 2 processos sancionadores 

julgados (comprovados na planilha Excel de controle de metas do componente, em 

anexo). 

A meta 1 foi cumprida? Não 

Justificativa: São duas as principais razões: 1) O analista foi alocado pelo Diretor para 

revisar e complementar o trabalho do estagiário Marco Cesar Penna Reis no PAS 

RJ2015/9465 e para revisar as minutas de relatório e voto elaboradas pelo inspetor 

Guilherme Demaria, componente da força tarefa para julgamentos no colegiado, no 

PAS 13/2013. A realização dessas atividades é comprovada pelos emails anexados ao 

presente processo. 2) O Diretor não terminou seu mandato, então o último julgamento 

de processos sancionadores foi em 11/09/2018, bem antes do término do trimestre. Por 

essa razão, não foram designados novos processos ao analista além dos já relatados. 

Observações: Ressalto que, conforme explicado no Plano de Trabalho, a necessidade 

de elaboração de 3 PAS somente se deu por conta de razões de arredondamento dos 

2,375 processos necessários para o aumento de produtividade. 

 

Os campos relacionados ao monitoramento e resultado final não foram preenchidos, 

tendo em vista que a chefia durante o trimestre em questão foi exonerada, tendo o 

servidor sido removido para outra área. 

 

 
SAD 

 
 

- GAH 

 

Nome: Camila Magalhães Lima Mutzenbecher 

Cargo: Agente Executivo 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Fiscalização dos contratos: Serviços de saúde, Imprensa Nacional e EBC. 

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 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: Atuar na implantação do Assentamento Funcional Digital - AFD. 

Resultado meta 3: A meta foi plenamente cumprida até o final do 3º trimestre. A 

verificação do atendimento aos requisitos necessários para os arquivos digitalizados foi 

efetuada. 

A meta 3 foi cumprida? Sim 

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

Justificativa: Houve dificuldade no atingimento da meta, pois os arquivos digitalizados 

encontram-se arquivados na rede (diretório M://) sem acesso remoto pela servidora. 

Observações: Para o próximo trimestre essa meta foi substituída por outra, pela 

dificuldade de trabalho remoto. 

 

Meta 4: Instrução de processos de planejamento de aquisições e de prorrogação de 

contratos. 

Resultado meta 4: 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 4 foi cumprida? Sim 

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

 

Meta 5: Atendimento às solicitações encaminhadas à caixa de correios da GAH - 

Benefícios . 

Resultado meta 5: A meta foi plenamente cumprida. Os e-mails foram respondidos em 

até 3 dias úteis após o recebimento. 

A meta 5 foi cumprida? Sim 

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

 

Meta 6: Lançamento de benefícios no Sistema SIAPE. 

Resultado meta 6: A meta foi cumprida. Apesar de problemas ocorridos, os 

lançamentos no Sistema SIAPE foram realizados dentro do prazo. 

A meta 6 foi cumprida? Sim 

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

Justificativa: Houve dificuldade no atingimento da meta, pois a servidora não 

conseguiu instalação do SIAPE (Sistema Integrado de Administração de Pessoal) no 

desktop de sua residência para trabalhar remotamente. 

Observações: Para o próximo trimestre essa meta foi substituída por outra, pela 

dificuldade de trabalho remoto. 

 

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/2018 (tarefas 1, 7, 8, 9 10, 12, 18, 25, 26, 27, 28 e 33). 

 

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/2018 (tarefas 4, 15, 16, 17, 19 e 38). 

 

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/2018 (tarefas 2, 3, 11, 20, 21, 23, 24 e 31). 

 

Meta 4: Elaborar modelos de Editais e de Minutas de Contrato no SEI. 

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: Foram elaborados 12 modelos de editais - documentos SEI 532095, 

578954, 579673, 579760, 580787, 581035, 581254, 581874, 581890, 588568, 589675, 

589730. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 



_____________________________________________________________________ 

 

- GAS 

 

Nome: Danilo Ferreira Sales 

Cargo: Analista  

 

Resultados: 

  

Meta 1: Conforme consta do Plano de Trabalho (N. SEI 0536829), a meta original de 

pontos a ser atingida, referente às atividades programadas (N. SEI 0536830), era de 

115 pontos no trimestre.Entretanto a troca de gerências e a transferência de 

conhecimento a partir da metade de agosto impediram a execução total das tarefas, 

desta forma excepcionalmente está sendo considerada apenas metade da pontuação da 

meta, ou seja 57,5 pontos. 

Resultado meta 1: Foram Obtidos 66 pontos. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

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

Justificativa: O motivo principal e determinante para o não atingimento da meta 

originalmente estabelecida, foi a mudança gerencial ocorrida na SAD, que ocasionou 

mudanças na gerência da GAS e da GAL e previsão de movimentação do servidor para 

a GAL. A partir desse momento as contratações planejadas foram limitadas as mais 

urgentes e a atividade do servidor na GAS foi concentrada em transferência de 

conhecimento e atividades administrativas para capacitar o servidor que o iria substituir. 

Observações: Houve também férias de 15 dias do servidor no trimestre. 

 

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 (0536029). De acordo com o referido plano de 

trabalho, o analista deveria atingir ao menos 40 pontos no período. 

Resultado meta 1: O analista atingiu 40 pontos, conforme planilha anexa (0630909). 

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=571923&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=90a0500b19b5db1325d46af48f1d04192177881b5925ddefbdafab2ede855042
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=571924&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=039b905e1d5dc1647842c25974a01f2d3512372f8ae5c810c86cf16e220340af


Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

______________________________________________________________________ 

- GEA-2 

Nome: Ivo Martins Daher 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Em regime de teletrabalho deverão ser produzidos, no mínimo, 59,86 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 87 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 

 

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, 59,86 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 54 DPC, superando o percentual 

acordado, conforme adequação realizada em função da fruição de licença capacitação*. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

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

Observações: O Servidor esteve de Licença para Capacitação no período de 24 de julho 

de 2018 a 6 de setembro de 2018, relativa ao período aquisitivo de 19 de janeiro de 

2009 a 18 de janeiro de 2014, conforme PORTARIA CVM/SGE/Nº 44, DE 09 DE 

MARÇO DE 2018. Além disso, a meta para GEA-2 segundo a qual os 

servidores deveriam produzir, no mínimo, 59,86 DPC, foi acordada para o caso 

de efetivo exercício durante todo o 3º trimestre/2018, o que não foi o caso concreto 

vivenciado pelo servidor. Ou seja, considerando o servidor esteve de licença por 45 

dias, essa meta foi reduzida pela metade (29,93 DPC). Assim, o servidor produziu 54 

DPC, superando a meta adequada de 29,93 DPC. (o controle das atividades e pontos 

alcançados foi arquivado em P:\Teletrabalho\2018\SEP\GEA-2\Moises Washington de 

Oliveira\3-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 terceiro trimestre de 2018, o total de 

13 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 19957.001533/2018-75 (Relatório Nº 72/2018-

CVM/SEP/GEA-3) - 2 pontos. Levantamento de dados para instrução processual, 

conforme demanda do Colegiado - 1 ponto. Processo 19957.007146/2018-42 - 2 pontos. 

Desenvolvimento de base de dados de processos sancionadores (uso interno) - 4 pontos. 

Processo 19957.005822/2018-43 - 3 pontos. Atividades de apoio (setembro) - 1 ponto. 

As documentações comprobatórias estão inseridas na 

pasta "P:\Teletrabalho\2018\SEP\GEA-3\Bruno Baitelli Bruno\3-Trimestre". 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Caio Figueiredo Cibella 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, em julho e em agosto de 2018, o total de 10 

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

pontuações. 

A meta 1 foi cumprida? Não 

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



Justificativa: Sim, pois o analista esteve na GEA-3 apenas até o dia 20 de agosto de 

2018, ou seja, só teve pouco mais da metade do trimestre de efetivo exercício na 

gerência. 

Observações: E-mail/documento de Word - 1 ponto; Questionário IOSCO BRICS; 

19957.006548/2017-49 - 3 pontos; Mahle - SBR de TPR; 19957.007244/2018-80 -  4 

pontos; Elekeiroz - Interrupção de assembleia; 19957.003116/2018-67 - 2 pontos; 

Paranapanema - Consulta sobre TPR. As documentações comprobatórias estão 

inseridas na pasta " P:\Teletrabalho\2018\SEP\GEA-3\Caio Figueiredo Cibella de 

Oliveira\3-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 terceiro trimestre de 2018, 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 

Observações: 19957.005138/2018-61 - 2 pontos; 19957.000925/2018-17 - 1 ponto; 

19957.005033/2018-11 - 3 pontos; 19957.005065/2018-16 - 2 pontos; 

19957.005100/2018-99 - 1 ponto; 19957.002297/2018-12 - 2 pontos; 

19957.007990/2018-73 - 1 ponto. 
 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 
______________________________________________________________________ 

 

 - GEA-4 

 

Nome: Daniel Alves Araújo de Souza 

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 terceiro trimestre de 2018, 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 

Observações: 19957.006434/2018-80 - 1 ponto; 19957.009246/2017-22 - 2 pontos; 

19957.010178/2017-44 - 4 pontos; 19957.007825/2018-11 - 1 ponto; 

19957.002479/2017-02 - 2 pontos; 19957.004535/2018-16 - 2 pontos. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Vicente Dalvo Camillo Neto 

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-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 22/4, com arredondamento para cima]. 

Resultado meta 1: O analista atingiu, ao final do terceiro trimestre de 2018, o total de 

16 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: SP-2016-367 - 2 pontos (documentos gerados em 19957.000523/2017-

31). 19957.004773/2017-41 - 4 pontos; 19957.011869/2017-65 - 2 pontos; 

19957.004690/2017-51 - 2 pontos; 19957.011119/2017-93 - 2 pontos; 

19957.001107/2017-51 - 4 pontos. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

______________________________________________________________________ 

 

 - GEA-5 

 

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 terceiro trimestre de 2018, 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: 19957.002056/2018-65 - 1 ponto; 19957.010932/2017-46 - 1 ponto; 

19957.003576/2018-95 - 1 ponto; 19957.010621/2017-87 - 1 ponto; Pesquisa das 

Companhias Ressalvas no Sistema Cognos - 1 ponto; 19957.004007/2017-86 - 2 

pontos. 

 

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: Finalização de processo de inspeção de demanda (Processo SEI nº. 

19957.006406/2017-81), que havia sido iniciado em 02/08/2017. O prazo para 

conclusão dessa atividade, considerando a expectativa de ganho de produtividade de 

mínimo a 15% pela execução das atividades finais via teletrabalho, era o dia 

27/07/2018. 

Resultado meta 1: O Relatório de Inspeção referente ao Processo SEI nº. 

19957.006406/2017-81 foi concluído e assinado no dia 25/07/2018. Portanto a meta 

número nº 1 foi concluída dois dias antes do previsto, com a qualidade esperada. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

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

 

Meta 2: A meta nº  2 estava assim descrita no plano trimestral:"Início da condução e 

análise de um novo processo de inspeção de demanda em um Fundo de Investimento 

em Participações. Este trabalho foi classificado como uma inspeção de demanda 

complexa pela SFI, com prazo limite para conclusão, em condições normais de trabalho, 

de 360 dias. Tal inspeção tem como propósito atender os objetivos especificados em 

solicitação de inspeção (SOI) da Gerência de Fundos Estruturados - GIE/SIN, quais 

sejam: (i) a adequada adoção de diligências pelos administradores e gestores do fundo; 

(ii) a aderência e suficiência dos critérios empregados na avaliação dos ativos 

adquiridos pelo fundo; (iii) a existência de efetiva influência do fundo nas empresas 



investidas e as práticas de governança exigidas em normativos emanados pela CVM; e 

(iv) a avaliação da correta classificação do FIP como Entidade de Investimento ou Não 

Entidade de Investimento. Ao adequado atendimento à SOI, serão atribuídos 500 

pontos. Esse processo, que se iniciará em 30/07/2018, terá um prazo de 306 dias 

corridos para conclusão (aproximadamente 10 meses), considerando um aumento de 

produtividade de, no mínimo, 15%. Portanto, ao término do trimestre composto pelos 

meses de agosto e setembro de 2018, o percentual de trabalho realizado deverá ser de, 

no mínimo, 20% do total demandado pelo processo. Assim, de forma a permitir sua 

correta mensuração, foram atribuídos 20 pontos a cada uma das cinco ações de 

fiscalização que integram a Atividade nº 2, listadas a seguir: 1) Realização de todas as 

análises preliminares acerca das entidades fiscalizadas, mediante coleta de dados nos 

cadastros da CVM, consulta a outros processos em andamento na CVM que tratam das 

entidades fiscalizadas e pesquisas de informações públicas; 2) Análise dos materiais 

anexos à SOI. Os resultados de tais análises serão consignados no relatório de inspeção, 

em especial nos tópicos relacionados à contextualização e à cronologia dos fatos. Dessa 

forma, todo o relatório de inspeção já deverá ter sido estruturado, sem prejuízo de que 

os capítulos sejam modificados, caso a linha investigativa seja alterada ao longo dos 

trabalhos de fiscalização; 3) Envio dos ofícios iniciais às entidades fiscalizadas, com 

base no roteiro de inspeção e nas análises efetuadas por esta Fiscalização. O prazo de 

resposta deverá ser estipulado de forma que haja tempo útil para os inspetores 

executarem a tarefa do item 4 abaixo; 4) Análise das respostas aos ofícios das entidades 

fiscalizadas, em especial aquelas relacionadas aos incisos dos artigos 4º e 5º da 

Instrução CVM nº 579/2016, acerca da classificação do FIP como Entidade de 

Investimento ou Não Entidade de Investimento; e 5) Atualizações da Árvore de 

Trabalho e demais pastas e tabelas da rede; da árvore do processo no SEI; e da redação 

do relatório de fiscalização, refletindo todas as atividades acima. Caso se verifique a 

necessidade da adoção de outra ação de fiscalização que seja fundamental para o 

prosseguimento das investigações, esta poderá, com a concordância da chefia imediata, 

ser adotada em substituição a alguma das ações aqui inicialmente previstas. As 

seguintes pontuações serão atribuídas pela chefia imediata, ao final do trimestre, 

relativamente ao atendimento das ações definidas: Ação de fiscalização atendida 

plenamente: 20 pontos; Ação de fiscalização atendida parcialmente: 10 pontos; e Ação 

de fiscalização não atendida: 0 ponto. Releva destacar que para a conclusão do processo 

de inspeção em tela, além da Atividade nº 2 aqui detalhada, serão posteriormente 

definidas as Atividades nos 3, 4 e 5 a serem registradas nos Planos Trimestrais de 

Trabalho subsequentes a este (4º trimestre de 2018, e 1º e 2º trimestres de 2019). A 

condução das atividades posteriores ficará a cargo dos mesmos servidores designados 

para a experiência-piloto de teletrabalho, ressalvando situações de impedimento de 

alguma das partes. Neste caso, ainda assim, não haverá prejuízo para o término da 

inspeção, que deverá ocorrer até o dia 30/05/2019. 

Resultado meta 2: Com base nos estágios, ao final do trimestre, da árvore do processo 

eletrônico no SEI, do relatório de inspeção em elaboração e da árvore de trabalho do 

processo na rede, as seguintes pontuações foram atribuídas: 1)  Realização de todas as 

análises preliminares acerca das entidades fiscalizadas, mediante coleta de dados nos 

cadastros da CVM, consulta a outros processos em andamento na CVM que tratam das 

entidades fiscalizadas e pesquisas de informações públicas. Ação de fiscalização 

atendida plenamente. 20 pontos. 2 ) Análise dos materiais anexos à SOI. Os resultados 

de tais análises serão consignados no relatório de inspeção, em especial nos tópicos 

relacionados à contextualização e à cronologia dos fatos. Dessa forma, todo o relatório 

de inspeção já deverá ter sido estruturado, sem prejuízo de que os capítulos sejam 



modificados, caso a linha investigativa seja alterada ao longo dos trabalhos de 

fiscalização. Ação de fiscalização atendida plenamente. 20 pontos. 3)  Envio dos ofícios 

iniciais às entidades fiscalizadas, com base no roteiro de inspeção e nas análises 

efetuadas por esta Fiscalização. O prazo de resposta deverá ser estipulado de forma que 

haja tempo útil para os inspetores executarem a tarefa do item 4 abaixo.Ação de 

fiscalização atendida plenamente. 20 pontos. 4) Análise das respostas aos ofícios das 

entidades fiscalizadas, em especial aquelas relacionadas aos incisos dos artigos 4º e 5º 

da Instrução CVM nº 579/2016, acerca da classificação do FIP como Entidade de 

Investimento ou Não Entidade de Investimento.Tendo em vista que dois inspecionados 

pediram prorrogação de prazo para o encaminhamento de informações e documentos 

que eram fundamentais para a execução da ação de fiscalização nº 4, com a prévia 

concordância da chefia imediata, outra ação de fiscalização foi executada, em 

substituição a essa, qual seja, a análise de todos os laudos de avaliação das companhias 

investidas, consubstanciada no Capítulo 3 do Relatório de Inspeção. Assim, a ação de 

ação de fiscalização substitutiva foi atendida plenamente. 20 pontos. 5)  Atualizações da 

Árvore de Trabalho e demais pastas e tabelas da rede; da árvore do processo no SEI; e 

da redação do relatório de fiscalização, refletindo todas as atividades acima. Ação de 

fiscalização atendida plenamente. 20 pontos.  

Dessa forma, os servidores atingiram os 100 pontos esperados e a Meta nº 2 foi 

considerada cumprida  no prazo e com a qualidade esperada. 

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: Marcos Ferreira Monteiro 

Cargo: Inspetor 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Finalização de processo de inspeção de demanda (Processo SEI nº. 

19957.006406/2017-81), que havia sido iniciado em 02/08/2017. O prazo para 

conclusão dessa atividade, considerando a expectativa de ganho de produtividade de 

mínimo a 15% pela execução das atividades finais via teletrabalho, era o dia 

27/07/2018. 

Resultado meta 1: O Relatório de Inspeção referente ao Processo SEI nº. 

19957.006406/2017-81 foi concluído e assinado no dia 25/07/2018. Portanto a meta 

número nº 1 foi concluída dois dias antes do previsto, com a qualidade esperada. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

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

 

Meta 2: A meta nº 2 estava assim descrita no plano trimestral: "Início da condução e 

análise de um novo processo de inspeção de demanda em um Fundo de Investimento 

em Participações. Este trabalho foi classificado como uma inspeção de demanda 

complexa pela SFI, com prazo limite para conclusão, em condições normais de trabalho, 

de 360 dias. 



Tal inspeção tem como propósito atender os objetivos especificados em solicitação de 

inspeção (SOI) da Gerência de Fundos Estruturados - GIE/SIN, quais sejam: (i) a 

adequada adoção de diligências pelos administradores e gestores do fundo; (ii) a 

aderência e suficiência dos critérios empregados na avaliação dos ativos adquiridos pelo 

fundo; (iii) a existência de efetiva influência do fundo nas empresas investidas e as 

práticas de governança exigidas em normativos emanados pela CVM; e (iv) a avaliação 

da correta classificação do FIP como Entidade de Investimento ou Não Entidade de 

Investimento. Ao adequado atendimento à SOI, serão atribuídos 500 pontos. 

Esse processo, que se iniciará em 30/07/2018, terá um prazo de 306 dias corridos para 

conclusão (aproximadamente 10 meses), considerando um aumento de produtividade 

de, no mínimo, 15%. Portanto, ao término do trimestre composto pelos meses de agosto 

e setembro de 2018, o percentual de trabalho realizado deverá ser de, no mínimo, 20% 

do total demandado pelo processo. Assim, de forma a permitir sua correta mensuração, 

foram atribuídos 20 pontos a cada uma das cinco ações de fiscalização que integram a 

Atividade nº 2, listadas a seguir: 1) Realização de todas as análises preliminares acerca 

das entidades fiscalizadas, mediante coleta de dados nos cadastros da CVM, consulta a 

outros processos em andamento na CVM que tratam das entidades fiscalizadas e 

pesquisas de informações públicas; 2) Análise dos materiais anexos à SOI. Os 

resultados de tais análises serão consignados no relatório de inspeção, em especial nos 

tópicos relacionados à contextualização e à cronologia dos fatos. Dessa forma, todo o 

relatório de inspeção já deverá ter sido estruturado, sem prejuízo de que os capítulos 

sejam modificados, caso a linha investigativa seja alterada ao longo dos trabalhos de 

fiscalização; 3) Envio dos ofícios iniciais às entidades fiscalizadas, com base no roteiro 

de inspeção e nas análises efetuadas por esta Fiscalização. O prazo de resposta deverá 

ser estipulado de forma que haja tempo útil para os inspetores executarem a tarefa do 

item 4 abaixo; 4) Análise das respostas aos ofícios das entidades fiscalizadas, em 

especial aquelas relacionadas aos incisos dos artigos 4º e 5º da Instrução CVM nº 

579/2016, acerca da classificação do FIP como Entidade de Investimento ou Não 

Entidade de Investimento; e 5) Atualizações da Árvore de Trabalho e demais pastas e 

tabelas da rede; da árvore do processo no SEI; e da redação do relatório de fiscalização, 

refletindo todas as atividades acima.Caso se verifique a necessidade da adoção de outra 

ação de fiscalização que seja fundamental para o prosseguimento das investigações, esta 

poderá, com a concordância da chefia imediata, ser adotada em substituição a alguma 

das ações aqui inicialmente previstas.As seguintes pontuações serão atribuídas pela 

chefia imediata, ao final do trimestre, relativamente ao atendimento das ações definidas: 

Ação de fiscalização atendida plenamente: 20 pontos; Ação de fiscalização atendida 

parcialmente: 10 pontos; e Ação de fiscalização não atendida: 0 ponto. Releva destacar 

que para a conclusão do processo de inspeção em tela, além da Atividade nº 2 aqui 

detalhada, serão posteriormente definidas as Atividades nos 3, 4 e 5 a serem registradas 

nos Planos Trimestrais de Trabalho subsequentes a este (4º trimestre de 2018, e 1º e 2º 

trimestres de 2019). A condução das atividades posteriores ficará a cargo dos mesmos 

servidores designados para a experiência-piloto de teletrabalho, ressalvando situações 

de impedimento de alguma das partes. Neste caso, ainda assim, não haverá prejuízo para 

o término da inspeção, que deverá ocorrer até o dia 30/05/2019. 

Resultado meta 2: Com base nos estágios, ao final do trimestre, da árvore do processo 

eletrônico no SEI, do relatório de inspeção em elaboração e da árvore de trabalho do 

processo na rede, as seguintes pontuações foram atribuídas: 1) Realização de todas as 

análises preliminares acerca das entidades fiscalizadas, mediante coleta de dados nos 

cadastros da CVM, consulta a outros processos em andamento na CVM que tratam das 

entidades fiscalizadas e pesquisas de informações públicas. Ação de fiscalização 



atendida plenamente. 20 pontos. 2) Análise dos materiais anexos à SOI. Os resultados 

de tais análises serão consignados no relatório de inspeção, em especial nos tópicos 

relacionados à contextualização e à cronologia dos fatos. Dessa forma, todo o relatório 

de inspeção já deverá ter sido estruturado, sem prejuízo de que os capítulos sejam 

modificados, caso a linha investigativa seja alterada ao longo dos trabalhos de 

fiscalização. Ação de fiscalização atendida plenamente. 20 pontos. 3) Envio dos ofícios 

iniciais às entidades fiscalizadas, com base no roteiro de inspeção e nas análises 

efetuadas por esta Fiscalização. O prazo de resposta deverá ser estipulado de forma que 

haja tempo útil para os inspetores executarem a tarefa do item 4 abaixo.Ação de 

fiscalização atendida plenamente. 20 pontos. 4) Análise das respostas aos ofícios das 

entidades fiscalizadas, em especial aquelas relacionadas aos incisos dos artigos 4º e 5º 

da Instrução CVM nº 579/2016, acerca da classificação do FIP como Entidade de 

Investimento ou Não Entidade de Investimento.Tendo em vista que dois inspecionados 

pediram prorrogação de prazo para o encaminhamento de informações e documentos 

que eram fundamentais para a execução da ação de fiscalização nº 4, com a prévia 

concordância da chefia imediata, outra ação de fiscalização foi executada, em 

substituição a essa, qual seja, a análise de todos os laudos de avaliação das companhias 

investidas, consubstanciada no Capítulo 3 do Relatório de Inspeção.Assim, a ação de 

ação de fiscalização substitutiva foi atendida plenamente. 20 pontos. 5) Atualizações da 

Árvore de Trabalho e demais pastas e tabelas da rede; da árvore do processo no SEI; e 

da redação do relatório de fiscalização, refletindo todas as atividades acima.Ação de 

fiscalização atendida plenamente. 20 pontos. Dessa forma, os servidores atingiram os 

100 pontos esperados e a Meta nº 2 foi considerada cumprida  no prazo e com a 

qualidade esperada. 

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 

 

 
SIN 

 
 

- DLIP 

 

Nome: Luiz Alfredo Artmann Rangel 

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 (três) 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 3 (três) 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: Rafael Barros Custodio 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Receber, no trimestre, pelo menos 15% de processos de pedido de 

credenciamento de administrador de carteiras e consultor de valores mobiliários - PJ a 

mais que a média dos outros analistas em exercício na GAIN, tendo por base o período 

de 01/07/2018 a 30/09/2018. 

Resultado meta 1: Foram recebidos 6 processos, enquanto a média dos outros analistas 

em exercício na GAIN foi de 3 processos. Assim, houve um aumento de 100% 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, pelo menos 15% de processos de pedido de 

credenciamento de administrador de carteiras e consultor de valores mobiliários - PF a 

mais que a média dos outros analistas em exercício na GAIN, tendo por base o período 

de 01/07/2018 a 30/09/2018. 

Resultado meta 2: Foram recebidos 20 processos, enquanto a média dos outros 

analistas em exercício na GAIN foi de 10 processos. Assim, houve um aumento de 

100% 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 

 

Meta 3: Receber, no trimestre, pelo menos 15% de processos de supervisão a mais que 

a média dos outros analistas em exercício na GAIN, tendo por base o período de 

01/07/2018 a 30/09/2018. 

Resultado meta 3: foram recebidos 7 processos, enquanto a média dos outros analistas 

em exercício na GAIN foi de 2 processos. Assim, houve um aumento de 250% no 

número de processos distribuídos. 

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: Sergio Garcia Ferreira Alves 

Cargo: Inspetor 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Receber, no trimestre, pelo menos 15% de processos de pedido de 

credenciamento de administrador de carteiras e consultor de valores mobiliários - PJ a 

mais que a média dos outros analistas em exercício na GAIN, tendo por base o período 

de 01/07/2018 a 30/09/2018. 

Resultado meta 1:  Foram recebidos 5 processos, enquanto a média dos outros 

analistas em exercício na GAIN foi de 3 processos. Assim, houve um aumento de 67% 

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, pelo menos 15% de processos de pedido de 

credenciamento de administrador de carteiras e consultor de valores mobiliários - PF a 

mais que a média dos outros analistas em exercício na GAIN, tendo por base o período 

de 01/07/2018 a 30/09/2018. 

Resultado meta 2: Receber,  no trimestre, pelo menos 15% de processos de pedido de 

credenciamento de administrador de carteiras e consultor de valores mobiliários - PF a 

mais que a média dos outros analistas em exercício na GAIN, tendo por base o período 

de 01/07/2018 a 30/09/2018. 

A meta 2 foi cumprida? Sim 

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

 

Meta 3: Receber, no trimestre, pelo menos 15% de processos de supervisão a mais que 

a média dos outros analistas em exercício na GAIN, tendo por base o período de 

01/07/2018 a 30/09/2018. 

Resultado meta 3: Foram recebidos 10 processos, enquanto a média dos outros 

analistas em exercício na GAIN foi de 2 processos. Assim, houve um aumento de 400% 

no número de processos distribuídos. 

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 

_____________________________________________________________________ 

 

- GIES 

 

Nome: Danilo Vieira Feitosa Castelo Branco 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 



Meta 1: Análise de Reclamações de investidores, e eventual instrução e conclusão dos 

processo com potencial conversão em processo sancionador. Produzir, no trimestre, 

50% a mais que a média trimestral de processos distribuídos por analista em exercício 

na GIES, tendo por base o período de 01/04/2017 a 31/03/2018, considerando a 

quantidade de processos e seu nível de complexidade. 

Resultado meta 1: Conclusão dos seguintes processos: i) 19957.003758/2017-85; ii) 

19957.002493/2015-36. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

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

 

Meta 2: Resposta a Consultas protocoladas por regulados. Produzir, no trimestre, 50% a 

mais que a média trimestral de processos distribuídos por analista em exercício na 

GIES, tendo por base o período de 01/04/2017 a 31/03/2018, considerando a quantidade 

de processos e seu nível de complexidade. 

Resultado meta 2: Conclusão dos seguintes processos: i) 19957.005852/2018-50; 

ii) 00783.003391/2018-91. 

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: 16 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: Sandro Wurlitzer 

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: 15 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 

_____________________________________________________________________ 

 

- SIN 

 

Nome: Edyr Luiz da Rocha  

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Migração das consultas do sistema SRD para a plataforma Microsoft. 

Resultado meta 1: Seis relatórios desenvolvidos 

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 

 

 
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 48,0 DPCs no 3° Trimestre/2018 (4 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 bem 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 18,0 DPCs no 3° Trimestre/2018 (3 Relatórios de 

Análise). 

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 Jose 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, manutenção e desenvolvimento do Sistema 

de Acompanhamento de Mercado – SAM, 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 foram concluídos no trimestre um total de 3 Termos de Acusação de 

complexidade normal (valor total de 36 pontos, sendo 12 pontos por TA concluído), a 

seguir resumidos: Processo SEI 19957.005918/2018-10 (SP-2018-243), concluído com 

o envio à CCP em 12.07.2018; Processo SEI 19957.003798/2017-27 (SP-2017-316), 

concluído com o envio à CCP em 02.08.2018; Processo SEI 19957.011759/2017-01 

(SP-2017-632), concluído com o envio à CCP em 21.08.2018. 

Houve a participação do servidor em 2 reuniões do Comitê de Comunicações da GMA-

2 (valor total de 2 pontos, sendo 1 ponto por reunião e relatoria), com a participação e a 

relatoria nos três encontros, conforme registros nos processos a seguir indicados: 

Processo SEI 19957.007201/2018-02, reunião ordinária do Comitê em 30.07.2018; 

Processo SEI 19957.008760/2018-21, reunião ordinária do Comitê em 24.09.2018. 

A manutenção do Sistema de Acompanhamento de Mercado - SAM ocorreu conforme 

planejado, tendo o sistema se mantido permanentemente em funcionamento ao longo do 

3º trimestre de 2018, com cargas diárias regulares, conforme comprovam os e-mails 

anexos à pasta de registros de atividades no diretório Projetos (P:)/Teletrabalho/2018, 

totalizando uma pontuação de 3 pontos, sendo 1 ponto por mês. No trimestre houve a 

participação do servidor nas discussões do grupo de trabalho do comitê 3 da IOSCO, 

com o envio em 12.07.2018 de resposta ao questionário para reguladores que trata de 

Outsorcing. E-mails encaminhados foram anexados à pasta de registro de atividade no 

diretório P. Pontuação total de 3 pontos, sendo 1 ponto por mês. No mesmo trimestre 



houve 1 pedido de aprovação de contratos de derivativos pela B3, cuja análise e 

sugestão de aprovação se deu em 20.09.2018, conforme registros no processo 

SEI 19957.008428/2018-67, que analisou as especificações do Contrato Futuro de 

Ações e de Units e Contrato de Empréstimo de Ativos em Ações, Units, BDRs 

Patrocinados e Não Patrocinados, Cotas de Fundo de Investimento em Índice de Ações 

e em Índice Internacional (EFT) - total de 1 ponto. Dessa forma, no 3º trimestre de 2018 

foram totalizadas atividades que atingiram a pontuação acumulada de 45 pontos, 

superior aos 15 pontos exigidos para o cumprimento da meta:  

 

Atividade Peso Quantidade Pontos 

Termo de Acusação - demais situações 12 3 36 

Manutenção SAM (1 ponto por mês) 1 3 3 

Discussões regulações / grupos IOSCO (1 ponto por mês) 1 3 3 

Reuniões e relatoria dos Comitês (1 ponto por reunião) 1 2 2 

Relatórios de aprovação de contratos derivativos (1 ponto por 

pedido) 
1 1 1 

Pontuação total no 3º trimestre de 2018   
 

45 

Pontos / trimestre necessário para o teletrabalho   
 

15 

 

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: Isac Silveira da Costa 

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, manutenção e desenvolvimento do Sistema 

de Acompanhamento de Mercado – SAM. 

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

sancionador foi concluído no trimestre 1 (um) processo com emissão de Ofício de 

Alerta (valor total de 8 pontos, sendo 8 pontos por Ofício de Alerta concluído), 

conforme Processo SEI 19957.001844/2016-72. Em relação a relatórios de processos de 

Análise de Negócios ou Investigação Preliminar, foi concluído no trimestre 1 (um) 

processo relativo a operações de arbitragem entre units e ações ordinárias e 

preferenciais de vários ativos, buscando explorar especificamente distorções nos preços 

durante leilão de abertura e fechamento (valor total de 6 pontos, sendo 6 pontos por 

relatório), conforme Processo SEI 19957.006136/2018-90.Em relação a testes de 

atualizações do SAM, foram realizadas as seguintes atividades (conforme e-mails que 

comprovam a entrega, presentes na pasta P:\Teletrabalho\2018\SMI\GMA-2\Isac 



Silveira da Costa\3-Trimestre\Testes SAM), totalizando 2 pontos, sendo 1 ponto por 

atividade: Conjunto de arquivos para teste do ETL | RES: Novos Modelos de 

Conectividade - alteração de Layout e carga SAM (E-mail 2018.08.23.pdf); Teste dos 

arquivos ENET gerados pela B3 (E-mail 2018.08.30.pdf e 2018.09.04). 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 e relatoria), com a participação e a relatoria 

nos três encontros, conforme registros nos processos a seguir indicados: Processo 

SEI 19957.007201/2018-02, reunião ordinária do Comitê em 30.07.2018; Processo SEI 

19957.008069/2018-48, reunião ordinária do Comitê em 27.08.2018; Processo 

SEI 19957.008760/2018-21, reunião ordinária do Comitê em 24.09.2018. 

A manutenção do Sistema de Acompanhamento de Mercado - SAM ocorreu conforme 

planejado, tendo o sistema se mantido permanentemente em funcionamento ao longo do 

3º trimestre de 2018, com cargas diárias regulares, conforme comprovam os e-mails 

anexos à pasta de registros de atividades no diretório Projetos (P:)/Teletrabalho/2018, 

totalizando uma pontuação de 3 pontos, sendo 1 ponto por mês. Dessa forma, no 3º 

trimestre de 2018 foram totalizadas atividades que atingiram a pontuação acumulada de 

45 pontos, superior aos 15 pontos exigidos para o cumprimento da meta:  

Atividade Peso Quantidade Pontos 

Ofício de Alerta 8 1 8 

Relatório de processos de Análise de Negócios ou Investigação 

Preliminar 
6 1 6 

Testes atualizações SAM (1 ponto por relatório) 1 2 2 

Manutenção SAM (1 ponto por mês) 1 3 3 

Reuniões e relatoria dos Comitês (1 ponto por reunião) 1 3 3 

Pontuação total no 3º trimestre de 2018 
  

22 

Pontos / trimestre necessário para o teletrabalho 
  

15 

 

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 

______________________________________________________________________ 

 

- GME 

 

Nome: André Luiz Pereira de Sousa 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Conforme descrito no Plano Trimestral (0536521) a meta associada ao 

teletrabalho para o terceiro trimestre de 2018 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: 48 pontos 

https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=571606&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=0df942f76cb4ff277908e1253537f879a41f32867d28d49097be06c872482187


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 

19957.006153/2018-27 0561489 Relatório de análise - Reclamação de investidor 8 

19957.006153/2018-27 0561488 Minuta de ofício de alerta 2 

19957.006151/2018-38 0569031 Relatório de análise - Reclamação de investidor 8 

19957.006151/2018-38 0569028 Minuta de ofício de alerta 2 

19957.006080/2018-73 0567411 Relatório de análise - Reclamação de investidor 8 

19957.006080/2018-73 0565314 Minuta de ofício de alerta 2 

19957.006080/2018-73 0565315 Minuta de ofício de alerta 2 

19957.002553/2015-11 0558390 Relatório de análise - Recurso em MRP 8 

19957.002553/2015-11 0596461 Relatório de análise - Recurso em MRP 8 

Pontuação total 48 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Maurício Pereira Lima 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Conforme descrito no Plano Trimestral (0536521) a meta associada ao 

teletrabalho para o terceiro trimestre de 2018 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: 56 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 

atribuída 

19957.005998/2018-03 0555636 

Relatório de análise - reclamação de 

investidor 
8 

19957.006150/2018-93 0547868 

Relatório de análise - reclamação de 

investidor 
8 

19957.006263/2018-99 0562511 

Relatório de análise - reclamação de 

investidor 
8 

19957.005999/2018-40 0568788 

Relatório de análise - reclamação de 

investidor 
8 

19957.003215/2017-68 0585799 

Relatório de análise - recurso contra 

decisão da SMI 
8 

19957.002330/2016-34 0579867 Relatório de análise - recurso em MRP 8 

https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=578503&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=da9db723ef24b2c53bfc3271bca3b1e83568f4eb8e31195818bdbadf6696f27e
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=597729&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=8c0db77df0220eb2f7d4d6ab76ddf1c8ad8d9f52031ff7eac7593702851ba06c
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=578503&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=da9db723ef24b2c53bfc3271bca3b1e83568f4eb8e31195818bdbadf6696f27e
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=597728&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=c55230c2b950fd78d56ccafc65d1afdb837e8bd9aee3dc26e772aace7da85ef4
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=578482&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=25f93ad1ab2c1317b3aa2cd919c08ceddaa4482defc72c44af3415b912a849ef
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=605603&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=0c24e8b70c49df14cdb73d4eff98d9fd7da8bb871b06ab8b5eef565606c42c74
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=578482&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=25f93ad1ab2c1317b3aa2cd919c08ceddaa4482defc72c44af3415b912a849ef
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=605600&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=b85996d92f15a17b128542ff80290b9bfd098061b827e95848e405db26afeea3
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=576617&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=7be75c3dd684c64f6f13041301ccbe86e57771b73aff2810705b1de847908ecb
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=603923&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=3a4b7a0024d948d3a61ad0d3166c99eb669889002ca335c0c0f21e8d1e079fd5
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=576617&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=7be75c3dd684c64f6f13041301ccbe86e57771b73aff2810705b1de847908ecb
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=601744&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=d200c3bbe1f9ce810717388c96a6a2e2f466c0b120b021ee5cea428f40d15bb1
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=576617&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=7be75c3dd684c64f6f13041301ccbe86e57771b73aff2810705b1de847908ecb
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=601745&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=ade06e8982f77b09ac8c0e3c3de87954078423b0b8a16ac7cef0fc1ebc0c7a2e
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=45541&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=af657d04b4717559b9a73fc31dd2964fbb0b90696b40c2aebd0ddd118be9caac
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=594467&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=8d5c4278889db4efad7777c9aeac49b6c2ad1a5c6fb346f1212c63c59ca052e4
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=45541&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=af657d04b4717559b9a73fc31dd2964fbb0b90696b40c2aebd0ddd118be9caac
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=634373&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=1097dc3d63a8b046c246fbd019d40cdafe48c90685bd8231d66339b6c4c5ed59
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=571606&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=0df942f76cb4ff277908e1253537f879a41f32867d28d49097be06c872482187
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=591593&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=c2bc326f90177c83cae7d6d566aebb8a718ba0b761e74a8f97bfce75cc92849e
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=583546&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=42d576d8128bfe9555f9650f535e9829dbdf5417ebd78d7090c5fa3c94f5d024
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=598813&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=c96e73ae8ca5de6c1a2f48b95f402a6f91d74131d023c8cc8104c7b4254a3123
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=605354&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=695a51c32f6450d91bb2974fd67ce15175509f62944aa907a96dd034c120567f
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=623165&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=cd52c32a6a6b8e003ebfc788c3b0a85c1117ab0672eeacfc7ab3064a89b7c2f4
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=616991&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=7c3be02d1e5126b5004b7d22488373096642fe838f5f58a16a29e6af24f4131e


 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

______________________________________________________________________ 

 

- GMN 

 

Nome: Paulo Eduardo Villela Pacheco 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Análise do pedido de registro de plataforma de crowdfunding da Bloxs 

(19957.005590/2018-23); elaboração do relatório semestral do SBR referente ao Evento 

de risco 6 (Controles Internos) e ao Tema de PLD; elaboração do mapa de riscos de 

controles internos e de suitability, com base março/2018, referente aos RCIs do 1° 

semestre de 2018; e envio à CCP dos termos de acusação relacionados à Uniletra 

(19957.011693/2017-41) e Walpires (19957.009663/2017-75). 

Resultado meta 1: Analisou o pedido de registro de plataforma de crowdfunding da 

Bloxs (19957.005590/2018-23, Relatório no documento 0558064 de 19.07.18) e da 

FINCO Invest (19957.004374/2018-61); elaborou o relatório semestral do SBR 

referente ao Evento de risco 6 (Controles Internos) e ao Tema de PLD (Email de 

04.07.18, às 10h02, intitulado "Relatório do SBR - EvR6 e PLD"); elaborou o mapa de 

riscos de controles internos e de suitability, com base março/2018, referente aos 

RCIs/RSUs do 1° semestre de 2018 (processo 19957.008259/2018-65, documento 

0588583 gerado em 29.08.18, e processo 19957.000957/2017-31, documento 0588842 

gerado em 29.08.18); e foi enviado à CCP os termo de acusação relacionado à Uniletra 

(19957.011693/2017-41, Despacho SMI de 26.09.18, documento 0605985). 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

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

Observações: O envio à CCP do termo de acusação relacionado à Walpires 

(19957.009663/2017-75) não foi possível dentro do trimestre devido à complexidade do 

caso, que demandou horas adicionais de trabalho por parte do Analista, devidamente 

justificado perante o TCO, em seu monitoramento semanal do teletrabalho. Encontra-se 

em fase avançada e o Analista terá como meta a entrega desse TA no 4º trimestre de 

2018. Ressalte-se que essa atividade não prejudicou o cumprimento da meta do 3º 

trimestre de 2018, uma vez que o Analista comprovou um aumento de 84% na 

produtividade do trimestre, conforme documento 0627510. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 
SNC 

19957.007939/2018-61 0593902 

Relatório de análise - memorando com 

esclarecimentos em resposta a 

questionamento judicial 

8 

Pontuação total 56 

https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=631714&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=d2460da57d44c4ddd8e1600040ca13f2fd9131702d07a4404322f030add66986


 
 

- GNA 

 

Nome: Thiago Macedo Pereira de Matos 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Análise de desvios de performance de auditores 

Resultado meta 1: Os dois desvios concluídos no trimestre (DPA 1628 e 1629) tiveram 

prazo médio de 37 dias enquanto a média geral dos desvios concluídos na GNA no 

trimestre foi de 140 dias. 

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: Não houve pedido de registro designado ao analista no período. 

Justificativa: Não há como atestar cumprimento ou descumprimento visto que a 

atribuição, feita por demanda, não foi requerida no período. 

 

Meta 3: Análise dos recursos contra multas aplicadas pela SNC 

Resultado meta 3: Não houve recurso de multa designado ao analista no período. 

Justificativa: Não há como atestar cumprimento ou descumprimento visto que a 

atribuição, feita por demanda, não foi requerida no período. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Médio 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 
SOI 

 
 

- DINF 

 

Nome: Aline dos Santos Pereira 

Cargo: Agente Executivo 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Atualizar a carga dos processos físicos no SAP, deixando os mesmos como 

recebidos na DINF. 

Resultado meta 1: No trimestre, foram recebidos 7.167 processos na DINF, 638 

processos a mais que o 1° semestre todo, quando foram recebidos 6.529 processos ao 

total. Aumento de 40,84 % na produtividade da servidora.  

A meta 1 foi cumprida? Sim 

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

 

Meta 2: Reabertura de processos no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). 



Observações: Não houve demanda para essa atividade nesse trimestre. Logo, Por se 

tratar de atividade complementar, esta foi substituída pelo recebimento de 200 

processos na DINF via SAP (vide resultados da meta 1). 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Ricardo Velho Magalhães 

Cargo: Auxiliar de serviços gerais 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Disponibilização dos documentos digitais que chegam via Sistema de 

Atendimento ao Cidadão (SAC) nos escaninhos virtuais dos diversos componentes 

organizacionais da CVM. 

Resultado meta 1: Nesse trimestre foram encerrados pelo servidor 1.950 atendimentos, 

com uma diferença de 1.091 a mais que o 1º semestre, quando foram encerrados 859 

atendimentos; Redução do tempo de duração do atendimento de 0,71h para 0,43h ; 

Redução do tempo de espera do atendimento na fila de 15,94h para 8,51h. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

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

 

Meta 2: Redirecionar os documentos solicitados pelos componentes organizacionais da 

CVM para as devidas áreas técnicas responsáveis pelos assuntos da documentação. 

Resultado meta 2:  O tempo de resposta dos atendimentos foi reduzido, aumentando 

em 30% o número de pedidos atendidos no mesmo dia. 

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 

 

 
SPS 

 
 

- CCP 

 

Nome: Rogerio Fernandes Figueiredo 

Cargo: Inspetor 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Comunicação da decisão do colegiado da CVM: Elaboração das minutas de 

ofício de comunicação da decisão do colegiado da CVM. 



Produzir no trimestre, ao menos 15% mais rápido que o estabelecido no SGD (Sistema 

de Gestão de Desempenho), de forma que o desenvolvimento das minutas se dá em 4 

dias úteis, utilizando os demais critérios do SGD. 

Resultado meta 1: Todas as tarefas relacionadas foram cumpridas 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: Elaborar Ofício de Envio de GRU (Guia de Recolhimento da União) no SEI. 

Produzir no trimestre, ao menos 15% mais rápido que o estabelecido no SGD (Sistema 

de Gestão de Desempenho), de forma que o desenvolvimento dos ofícios se dá em 4 

dias úteis, utilizando os demais critérios do SGD. 

Resultado meta 2: Todas as tarefas relacionadas foram cumpridas dentro do prazo 

acordado. Excetua-se uma tarefa não concluída no prazo em virtude de problemas no 

sistema, não cumprindo ao servidor responsabilidade do ocorrido. 

A meta 2 foi cumprida? Sim 

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

 

Meta 3: Elaborar Minuta de Edital de Comunicação da Decisão do Colegiado da CVM 

no SEI.Produzir no trimestre, ao menos 15% mais rápido que o estabelecido no SGD 

(Sistema de Gestão de Desempenho), de forma que o desenvolvimento das minutas se 

dá em 4 dias úteis, utilizando os demais critérios do SGD. 

Resultado meta 3: Todas as tarefas relacionadas foram cumpridas dentro do prazo 

acordado. 

A meta 3 foi cumprida? Sim 

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

 

Meta 4: Elaborar Ofício de remessa de PAS para o CRSFN, no SEI.Produzir no 

trimestre, ao menos 15% mais rápido que o estabelecido no SGD (Sistema de Gestão de 

Desempenho), de forma que o desenvolvimento das minutas se dá em 4 dias úteis, 

utilizando os demais critérios do SGD. 

Resultado meta 4: Todas as tarefas relacionadas foram cumpridas dentro do prazo 

acordado. 

A meta 4 foi cumprida? Sim 

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

 

Meta 5: Incluir PAS do SEI CVM (processo somente eletrônico) com recursos ao 

CRSFN, no SEI do CRSFN.Produzir no trimestre, ao menos 15% mais rápido que o 

estabelecido no SGD (Sistema de Gestão de Desempenho), de forma que o 

desenvolvimento das minutas se dá em 4 dias úteis, utilizando os demais critérios do 

SGD. 

Resultado meta 5: Todas as tarefas relacionadas foram cumpridas dentro do prazo 

acordado. 

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 

 



_____________________________________________________________________ 

 

- GPS-1 

 

Nome: Lenise Saraiva de Vasconcelos Costa 

Cargo: Inspetora 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Atingir 138 pontos no trimestre. 

Resultado meta 1: 126,50 pontos dos 123,60 líquidos necessários. Ver observações. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

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

Observações: A funcionária se ausentou por licença médica de 24 a 28.9.2018, 

reduzindo os pontos necessários para 123,60. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Wagner Neves Batista 

Cargo: Inspetor 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Atingir 138 pontos no trimestre. 

Resultado meta 1: Atingidos  114,5 pontos, porém no período o servidor tirou 3 

semanas de férias. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

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

Observações: Como houve as férias supracitadas, a meta foi reajustada para 110 

pontos. 

 

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: 159 pontos, superior à meta estabelecida de 138 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: 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: 162,5 pontos, superior à meta estabelecida de 138 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 

______________________________________________________________________ 

 

- 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 17,21% superior à desenvolvida no 

regime presencial, conforme planilha em anexo. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

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

Observações: O inspetor Fernando atingiu esse aumento de produção mesmo tendo 

substituído o TCO no período de 10 a 20 de julho, no qual teve que estar em regime 

presencial e eventualmente executar tarefas com as quais está menos familiarizado. Na 

planilha verifica-se que o mês de julho não trouxe ganho, mas foi compensado por um 

ganho de produtividade maior nos outros meses. 

 

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 32,5% superior à desenvolvida no 

regime presencial, conforme planilha em anexo. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

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

Observações: O servidor está participando da Força-Tarefa Sancionador. Diante da 

viabilidade da utilização do método de apuração dos demais inspetores, houve uma 

adaptação das atividades quando aplicáveis. Em paralelo, atende diligências e 

demandas dos inquéritos que acompanhava na GPS-2. 

 

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 15% a mais que a média produzida pelos demais servidores da 

gerência no mesmo trimestre, com base na tabela de pontuação Ger-1 

(documento 0599068), considerando-se, contudo, períodos de férias, eventuais licenças 

e substituições. 

Resultado meta 1:  O Servidor registrou uma produção de média de 3,27 pontos por 

dia útil trabalhado, enquanto a média dos demais analista da Gerência foi de 0,83 

(documento 0629160). Portanto, 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: Anderson Imperial Cordeiro 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=637139&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=e9d9089030f3bc80bda60e706b8efe151c0d302f79260c3fa5f3c8bad425bf20
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=668597&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=168b03bb6e089049c1cdbdb301a5d3682978f68442544f94ea70c973ee653461


Meta 1: Produzir, no 3º trimestre de 2018, 15% a mais que a média trimestral de Pontos 

obtidos por analistas da GER-2, tomando-se por base o período de  1/1/2018 e 

15/6/2018 ("Meta"), o que representava alcançar o total de 57 pontos no trimestre. 

Resultado meta 1: Tendo em vista que no período, correspondente a 63 dias úteis, o 

analista teve 7 dias úteis de férias, reduzindo seus dias úteis de trabalho para 56 d.u. 

(89% de 63 d.u.), sua meta foi ajustada de 57 pontos para 51 pontos (89% da meta 

original). O analista alcançou 56 pontos, superando em 9,8% a meta ajustada. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

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

Justificativa: A meta originalmente prevista foi ajustada tendo em vista o período de 

férias do analista no 3º tri de 2018. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Michelle da Rocha Faria 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Produzir, no 3º trimestre de 2018, 15% a mais que a média trimestral de Pontos 

obtidos por analistas da GER-2, tomando-se por base o período de  1/1/2018 e 

15/6/2018 ("Meta"), o que representava alcançar o total de 57 pontos no trimestre. 

Resultado meta 1: Tendo em vista que no período, correspondente a 63 dias úteis, o 

analista teve 5 dias úteis de férias, reduzindo seus dias úteis de trabalho para 58 d.u. 

(92% de 63 d.u.), sua meta foi ajustada de 57 pontos para 52 pontos (92% da meta 

original). O analista alcançou 62 pontos, superando em 19% a meta ajustada. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

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

A meta originalmente prevista foi ajustada tendo em vista o período de férias do 

analista no 3º tri de 2018. 

 

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 0,6 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 

97,5%. 

Resultado meta 2: Correção dos textos alcançada 99.79%. 

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: Não houve avanços nesta negociação no período 

A meta 5 foi cumprida? Não 

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

Justificativa: Não houve avanços nesta negociação no período 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Mauricio Marinho Tubone 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: 2018 IMN Survey of National Progress in the Implementation of G-20 / FSB 

Recommendations. 

Resultado meta 1: Enviado dentro dos prazos determinados. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

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

 

Meta 2: Adesão ao Código de Liberalização do Movimento de Capitais e Operações 

Invisíveis – OCDE. 

Resultado meta 2: Em curso.  

A meta 2 foi cumprida? Sim 

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

 

Meta 3: Auxílio à Coordenação FSAP 2018. 



Resultado meta 3: Aguardando envio dos relatórios finais para aprovação do 

Colegiado CVM e posterior publicação. 

A meta 3 foi cumprida? Sim 

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

 

Meta 4: Participação em Seminário Internacionais como palestrante 

Resultado meta 4: Palestrante no Seminário: "Tendências em La regulación y 

supervisión financiera em Iberoamérica: elementos clave para la armonización e 

integración financiera". 

A meta 4 foi cumprida? Sim 

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

 

Meta 5: Processo de Avaliação _Capacity Building Workshop_Principles 22 & 23 _ 

IOSCO 

Resultado meta 5: Em curso  

A meta 5 foi cumprida? Sim 

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

 

Meta 6: Avaliação de ACQUIS – OCDE 

Resultado meta 6: Em curso (processo deverá ser reiniciado em 2019 com o início do 

novo governo) 

A meta 6 foi cumprida? Sim 

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

 

Meta 7: AREAER 2018 

Resultado meta 7: Relatório enviado dentro do prazo previsto 

A meta 7 foi cumprida? Sim 

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

 

Meta 8: Review IOSCO MMF & Securitization. 

Resultado meta 8: Relatório enviado dentro do prazo previsto. 

A meta 8 foi cumprida? Sim 

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

 

Meta 9: Stocktake on crypto-assets Questionnaire. 

Resultado meta 9: Relatório enviado dentro do prazo previsto 

A meta 9 foi cumprida? Sim 

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

 

Meta 10: BRICS BONDS Questionnaire. 

Resultado meta 10: Relatório enviado dentro do prazo previsto. 

A meta 10 foi cumprida? Sim 

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

 

Meta 11: Projeto Custo de Observância. 

Resultado meta 11: Em curso.  

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 

 

 
STI 

 
 

- GSI 

 

Nome: Andréia Miranda de Luna 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Entregar o relatório solicitado na demanda 497/2017 para homologação pelo 

usuário até 21/08/2018, prazo 15% inferior ao inicialmente definido na contratação da 

meta número 5 do PTI 2018 (31/08/2018). 

Resultado meta 1: Relatório entregue em 14/08/2018, conforme histórico de trâmites 

do Sistema de Controle de Demandas (0626833). 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

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

Observações: Atendendo aos critérios de qualidade definidos, o relatório foi 

disponibilizado para testes no Portal SQL Reporting Services e a consulta executada 

pelo relatório foi construída de forma a não acessar diretamente as tabelas do sistema 

SEI, mas sim, visões sobre essas tabelas, conforme evidenciado no código fonte 

disponibilizado no SVN.  

 

Meta 2: 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 2: Percentual de tickets atendidos em até cinco dias, no período entre 

01/07 e 30/09/2018: 100%, conforme relatório extraído do sistema OTRS (0627181). 

A meta 2 foi cumprida? Sim 

A meta 2 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. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Luís Roberto Tavares Trinta 

Cargo: Agente Executivo 

 

Resultados: 

 

http://scd.intranet.cvm/scd/historico/os/1784
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=666135&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=5902d4ce5e46377aa80181232c10abd2fa1d748c3466c48088d9e30573921649
http://cd-sqldwh-01/reports/report/Users%20Folders/INTRANET%20andreialuna/My%20Reports/Relatorios/SEI/ProcessosSemDocumentos
https://crj-build-01:8082/svn/gsi/Documentos%20de%20Demandas/2017/0497
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=666494&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=4e98a6de16de29c6cf5ec999dc7635e6a91ca4e87499982d713d11ad5d6516dc


Meta 1: Demonstrar capacidade de construir um relatório parametrizável no SSRS 

consultando os tickets no OTRS (Atividade Relacionada 4 do PTI). 

Resultado meta 1: O relatório 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: Atendimento de tickets abertos no sistema OTRS. 

Resultado meta 2: O percentual de tickets descritos na meta foram atendidos dentro do 

prazo. 

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 demanda SCD 252/2018 - Elaborar relatório Gerencial de 

Multas do Sistema de Arrecadação no SQL Server Reporting Services. Prazo previsto 

de entrega : 24/09/2018. 

Resultado meta 1: Relatório disponível e operacional no Portal SQL Server Reporting 

Services. Data da entrega: 21/09/2018. 

A meta 1 foi cumprida? Sim 

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

 

Meta 2: Atendimento à demanda SCD 138/2018. Prazo previsto de entrega: 

23/07/20018.  

Resultado meta 2: Demanda aprovada pela área requisitante. Data da entrega: 

20/07/2018. 

A meta 2 foi cumprida? Sim 

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

 

Meta 3: Atendimento à demanda SCD 730/2017. Prazo previsto de entrega: 

28/08/2018. 

Resultado meta 3: Demanda aprovada pela área requisitante. Data da entrega: 

14/08/2018. 

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 

______________________________________________________________________ 

 

- STI 



Nome: Francisco Luciano de Souza 

Cargo: Analista  

 

Resultados: 

 

Meta 1: Carteira de Projetos de Tecnologia implantada. 

Resultado meta 1: A meta não foi cumprida em sua plenitude. 

A meta 1 foi cumprida? Não 

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

Justificativa: A meta se mostrou muito mais complexa do que inicialmente 

identificado; Indefinições sobre o modelo de monitoramento dos projetos e a 

necessidade de revisão do Processo de Gestão de Projetos (PGP). 

 

Meta 2: Informe de Acompanhamento de projetos implantado 

Resultado meta 2: A meta não foi cumprida em sua plenitude. 

A meta 2 foi cumprida? Não 

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

Justificativa: Dependência da execução de outra meta e a indefinição do modelo de 

monitoramento dos projetos. 

 

Meta 3: Informe de Acompanhamento de Demandas implantado. 

Resultado meta 3: A meta foi alcançada. 

 

Meta 4: Repositório de Informações sobre projetos implantado. 

Resultado meta 4: A meta foi alcançada. 

 

Meta 5: Procedimento de Abertura de projetos proposto. 

Resultado meta 5: A meta foi cancelada pelos motivos expostos em documento 

específico. 

 

Meta 6: Calendário de Atividades de Tecnologia implantado 

Resultado meta 6: A meta foi cancelada pelos motivos expostos em documento 

específico. 

 

Meta 7: Catálogo de problemas em projetos proposto. 

Resultado meta 7: A meta foi alcançada. 

 

Meta 8: Roteiro de Implantação do PGP proposto. 

Resultado meta 8: A meta foi alcançada. 

 

Meta 9: Apresentação sobre Progressos Gerenciais realizada. 

Resultado meta 9: A meta foi alcançada. 

 

Meta 10: Boletim Bimestral de projetos implantado. 

Resultado meta 10: A meta foi cancelada pelos motivos expostos em documento 

específico. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 


