
 
CGP 

 
 

- CGP 

 

Nome: Cyntia Santuchi Peixoto 

Cargo: Agente Executivo 

 

Resultados: 

 

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

documentos e processos elaborados ou recebidos na CGP com aumento de 20% em 

relação ao que receberia em regime presencial, conforme premissas indicadas no 

Documento SEI 0600548. 

Resultado meta 1: 22% (conforme documento SEI 0669607). 

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 

 

 
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. 0594551), 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. 0667835, 0667836, 0667837, 0667843, 0667844 e 0667845) 

e também disponíveis em "\crj-fs-01\Projetos\Teletrabalho\2018\DGG\Felipe Melo 

Brandao\4- Trimestre", o Analista entregou 5 processos e 10,5 pontos. São eles:(i) PAS 

CVM nº SP2014/465 (Pery Neto) - 2 pontos - entregue em 01.10.2018; (ii) PAS CVM 

nº 2016/2348 (All Ore Mineração) - 2 pontos - entregue em 02.10.2018; (iii) PAS CVM 

nº 02/2013 (FCVS) - 2,5 pontos - entregue em 11.10.2018; (iv) PAS CVM nº 

RJ2016/4271 (LHYNQZ) - 1 ponto - entregue em 06.12.2018; (v) PAS CVM nº 

14/2013 (Global e BRB) - 3 pontos - entregue em 10.12.2018. Além disso, embora não 

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

https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=638675&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=1626003bcf50a35a7f6113bdc520b713e0084eb69f729bccd748a23faaf9b474
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=710871&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=74a9088a2730e6c33cb1b4dba745efbd7b64e6181bd36b5ca5a3f7f1246b42c8


Gonzalez, Felipe entregou também minuta de manifestação de voto que que veio a 

conformar a opinião do Colegiado em julgamento de PAS relatado por outro Diretor: 

(vi) PAS CVM nº 19957.002653/2016-28 (Henri Lourenci) - 0 ponto - entregue em 

30.10.2018. 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 e 

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. 

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/2018 (tarefas 26,27,28,33,42,46,47,50 e 51). 

 

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 35, 38 e 44). 

 

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 34 e 36). 

 

Meta 4: Elaborar 3 modelos de Editais (SRP Aquisições) e 17 modelos de outros 

documentos, como Memorandos, IRE, Planilha de Preços, Minutas de Contrato, Termos 

de Vistoria, Termo de Cooperação Técnica, dentre outros anexos ao Edital. 

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 os seguintes documentos-modelo - documentos SEI 

660981, 660983, 660984, 660985, 660986, 660988, 590339, 659801, 659802, 660993, 

660997, 661876, 661877, 661879, 661882, 661884, 661894, 662026, 662046 e 662124. 

 

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 (0599390).De acordo com o referido plano de trabalho, o analista 

deveria atingir ao menos 45 pontos no período. 

Resultado meta 1: O analista atingiu 46 pontos, conforme planilha anexa (0667517). 

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 
______________________________________________________________________ 

- GEA-2 

Nome: Ivo Martins Daher 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Em regime de teletrabalho deverão ser produzidos, no mínimo, 61,08 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 64 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\2018\SEP\GEA-2\Ivo Martins Daher\4-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, 61,08 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 80 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\2018\SEP\GEA-2\Moises Washington de Oliveira\4-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 quarto trimestre de 2018, 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: Processo 19957.004984/2018-64 (Relatório Nº 102/2018-

CVM/SEP/GEA-3) - 1 Ponto; Demanda do Tribunal de Contas da União - 3 Pontos; 

Processo 19957.007381/2018-14 (Relatório Nº 109/2018-CVM/SEP/GEA-3) - 2 

Pontos; Processos 19957.008920/2018-32 e 19957.009102/2018-57 (Despachos  

0643465 e 0650066) - 1 Ponto; Processo 19957.007146/2018-42 (Relatório Nº 

120/2018-CVM/SEP/GEA-3) - 2 Pontos; Atividades de apoio 

(outubro/novembro/dezembro) - 3 Pontos; Demanda do Conselho de Transição 

Governamental (Ofício nº 222/2018/CVM/SEP/GEA-3) - 2 Pontos; 

Processo 19957.009720/2018-05 (Relatório Nº 121/2018-CVM/SEP/GEA-3) - 1 Ponto. 

As documentações comprobatórias estão inseridas na 

pasta "P:\Teletrabalho\2018\SEP\GEA-3\Bruno Baitelli Bruno\4-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 quarto 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: 19957.010822/2017-84 - 1 ponto; 19957.010279/2017-15 - 1 ponto; 

19957.007924/2018-01 - 2 pontos; Demanda do Tribunal de Contas da União - 3 

pontos; 19957.007820/2018-99 - 2 pontos; 19957.008878/2018-50 - 2 pontos; 

19957.008746/2018-28 - 1 ponto; 19957.008918/2018-63 - 1 ponto. As documentações 

comprobatórias estão inseridas na pasta "P:\Teletrabalho\2018\SEP\GEA-3\Renato Reis 

de Oliveira\4-Trimestre". 

  

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 quarto trimestre de 2018, 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: SP-2016-450 (Processo espelho nº 19957.007414/2018-26) - 3 pontos; 

19957.003623/2017-10 - 4 pontos; 19957.010374/2018-08 - 2 pontos; 

19957.008920/2018-32 - 1 ponto; 19957.009102/2018-57 - 1 ponto. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Marcos Santiago Duarte 

Cargo: Inspetor 

 

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 quarto 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: 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 

 

 

Nome: Rodrigo Paiva Gonçalves 

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 quarto 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: 19957.006134/2018-09 – 2 pontos; 19957.007009/2018-16 –2 pontos; 

19957.007107/2018-45 – 2 pontos; 19957.004789/2017-53 – 1 ponto; 

19957.001952/2017-26  - 2 pontos; 19957.005870/2017-51 – 2 pontos; 

19957.001945/2018-13 – 1 ponto. 

 

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 quarto 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: 19957.006532/2018-17 - 1 ponto; 19957.005258/2018-69 - 3 pontos; 

19957.008312/2018-28 - 1 ponto; 19957.002633/2016-57 - 1 ponto; Pesquisa das 

Companhias Ressalvas no Sistema Cognos - 1 ponto. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Valéria Davi Albuquerque 

Cargo: Agente Executivo 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Instrução e encaminhamento dos processos da GEA-5, incluindo o 

acompanhamento de rotinas de vista e concessão de cópias e/ou prazos adicionais; 

Enviar ofícios e controlar o recebimento das respectivas respostas, colaborando com a 

instrução dos processos. Para tanto, será necessário o acompanhamento da caixa 

institucional da gerência, bem como o escaninho virtual. Abertura e instrução de novos 

processos, a partir da solicitação e instrução do TCO ou dos analistas. Manter 

organizada a pasta da gerência, no diretório "Comum a Todos", com os documentos 



produzidos pelo componente (ofícios, ofícios de alerta, relatórios de análise, entre 

outros). 

Resultado meta 1: Atividades acima relacionadas realizadas dentro do prazo de no 

máximo 2 dias úteis, 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, a agente executivo acima identificada, será responsável pela instrução 

de 30 processos que recentemente foram incluídos no Plano de Supervisão (SBR) da 

GEA-5. A GEA-5 tinha 62 processos, e hoje, com o adicional SBR, são 92 processos 

(incremento de 48%). 

Resultado meta 2: A instrução dos processos acima citados foi realizada dentro do 

período do teletrabalho, sendo que os mesmos foram devidamente concluídos em 

meados de dezembro de 2018. 

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 

 

 
SFI 

 
 

-GFE-1 

 

Nome: Alexandre Santos de Oliveira 

Cargo: Inspetor 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Atingir, no trimestre, 80 pontos, conforme critérios definidos no documento 

em anexo (0667523). Essa pontuação equivale a 50% das atividades de fiscalização 

descritas no referido documento, tendo em vista que 100% dessas atividades deverão 

ser efetuadas em um período de dois trimestres (182 dias), no regime de teletrabalho, 

somando um total de 160 pontos. 

Resultado meta 1: 80 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: Bruno Chevitarese de Oliveira 

Cargo: Inspetor 

Resultados: 

https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=708655&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=8ab7f67e8e77ac9726cb41c00f6c089ad0eceb47c8d6cf544b9a0a1aecde9a5c


 

Meta 1: Atingir, no trimestre, 80 pontos, conforme critérios definidos no documento 

em anexo. Essa pontuação equivale a 50% das atividades de fiscalização descritas no 

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

em um período de dois trimestres (182 dias), no regime de teletrabalho, somando um 

total de 160 pontos. 

Resultado meta 1: 80 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 

______________________________________________________________________ 

 

- GFE-2 

 

Nome: Douglas de Marco  

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Prosseguimento da condução e análise do processo de inspeção no Triscorp 

Ativos Florestais FIP ("Triscorp FIP"). 

Resultado meta 1: Foi enviado Ofício inicial ao gestor atual do Triscorp FIP, com base 

no roteiro de inspeção e nas análises efetuadas pela Fiscalização;As respostas e anexos 

fornecidos pelo gestor atual ao ofício enviado foram analisados e tratados no Relatório 

de Inspeção;A versão preliminar da seção do Relatório de Inspeção descrevendo a 

cronologia dos fatos relacionados ao FIP, desde a sua data de constituição até o período 

atual, está concluída;Foi realizada inspeção presencial no administrador fiduciário atual 

do Triscorp FIP;As informações colhidas na inspeção presencial no administrador 

fiduciário atual do Triscorp FIP foram processadas e incorporadas ao Relatório de 

Inspeção;Foi realizada inspeção presencial no atual gestor do FIP;As informações 

colhidas na inspeção presencial no atual gestor do FIP foram processadas e incorporadas 

ao Relatório de Inspeção;Em função da mudança do escopo da inspeção, acordada com 

a área demandante, não foi realizada inspeção presencial na(s) entidade(s) de 

consultoria especializada(s) responsável(eis) pela elaboração dos laudos de avaliação e 

dos pareceres técnicos;Em função da mudança do escopo da inspeção, acordada com a 

área demandante, não houve processamento e incorporação ao Relatório de Inspeção 

das informações colhidas na(s) inspeção(ões) presencial(is) na(s) entidade(s) de 

consultoria especializada(s) responsável(eis) pela elaboração dos laudos de avaliação e 

pareceres técnicos;O capítulo relativo à verificação da aderência e da suficiência dos 

critérios empregados na avaliação dos ativos adquiridos pelo FIP ou dos ativos 

eventualmente utilizados para integralização de cotas, abarcando todos os documentos 

produzidos com tal propósito, durante o período de existência do fundo, foi 

concluído;Em função da mudança do escopo da inspeção, acordada com a área 

demandante, a parte do Roteiro de Inspeção relativa à estruturação do modelo formal de 

governança do FIP e de suas sociedades investidas foi eliminada;Devido à sua 

complexidade, a verificação se as operações societárias ou outras relacionadas ao fundo 

ou às companhias investidas constituíram vícios ou potenciais conflitos de interesses na 



estruturação ou funcionamento do FIP encontra-se em andamento; Em função da 

mudança do escopo da inspeção, acordada com a área demandante, a parte do Roteiro 

de Inspeção relativa à verificação da adequada destinação, pelas sociedades investidas, 

dos recursos aportados pelo FIP foi eliminada; e Foi inserido e concluído um novo 

capítulo no Relatório de Inspeção sobre a qualificação apropriada do Triscorp FIP como 

Entidade de Investimento. 

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: 

 

Meta 1: Prosseguimento da condução e análise do processo de inspeção no Triscorp 

Ativos Florestais FIP ("Triscorp FIP"). 

Resultado meta 1: Foi enviado Ofício inicial ao gestor atual do Triscorp FIP, com base 

no roteiro de inspeção e nas análises efetuadas pela Fiscalização;As respostas e anexos 

fornecidos pelo gestor atual ao ofício enviado foram analisados e tratados no Relatório 

de Inspeção;A versão preliminar da seção do Relatório de Inspeção descrevendo a 

cronologia dos fatos relacionados ao FIP, desde a sua data de constituição até o período 

atual, está concluída;Foi realizada inspeção presencial no administrador fiduciário atual 

do Triscorp FIP;As informações colhidas na inspeção presencial no administrador 

fiduciário atual do Triscorp FIP foram processadas e incorporadas ao Relatório de 

Inspeção;Foi realizada inspeção presencial no atual gestor do FIP;As informações 

colhidas na inspeção presencial no atual gestor do FIP foram processadas e incorporadas 

ao Relatório de Inspeção; Em função da mudança do escopo da inspeção, acordada com 

a área demandante, não foi realizada inspeção presencial na(s) entidade(s) de 

consultoria especializada(s) responsável(eis) pela elaboração dos laudos de avaliação e 

dos pareceres técnicos; Em função da mudança do escopo da inspeção, acordada com a 

área demandante, não houve processamento e incorporação ao Relatório de Inspeção 

das informações colhidas na(s) inspeção(ões) presencial(is) na(s) entidade(s) de 

consultoria especializada(s) responsável(eis) pela elaboração dos laudos de avaliação e 

pareceres técnicos; O capítulo relativo à verificação da aderência e da suficiência dos 

critérios empregados na avaliação dos ativos adquiridos pelo FIP ou dos ativos 

eventualmente utilizados para integralização de cotas, abarcando todos os documentos 

produzidos com tal propósito, durante o período de existência do fundo, foi concluído; 

Em função da mudança do escopo da inspeção, acordada com a área demandante, a 

parte do Roteiro de Inspeção relativa à estruturação do modelo formal de governança do 

FIP e de suas sociedades investidas foi eliminada; Devido à sua complexidade, 

a verificação se as operações societárias ou outras relacionadas ao fundo ou às 

companhias investidas constituíram vícios ou potenciais conflitos de interesses na 

estruturação ou funcionamento do FIP encontra-se em andamento;  Em função da 

mudança do escopo da inspeção, acordada com a área demandante, a parte do Roteiro 

de Inspeção relativa à verificação da adequada destinação, pelas sociedades investidas, 



dos recursos aportados pelo FIP foi eliminada; e Foi inserido e concluído um novo 

capítulo no Relatório de Inspeção sobre a qualificação apropriada do Triscorp FIP como 

Entidade de Investimento. 

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 

 
 

- 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 4  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, no trimestre, pelo menos 15% de processos de pedido de 

credenciamento de consultor de valores mobiliários - PF a mais que a média dos outros 

analistas em exercício na GAIN, tendo por base o período de 01/10/2018 a 31/12/2018.  



Resultado meta 1:  Foram recebidos 13 processos, enquanto a média dos outros 

analistas em exercício na GAIN foi de 10,5 processos. Assim, houve um aumento de 

23,8% 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 consultor de valores mobiliários - PJ a mais que a média dos outros 

analistas em exercício na GAIN, tendo por base o período de 01/10/2018 a 31/12/2018.  

Resultado meta 2: Foram recebidos 4 processos, enquanto a média dos outros analistas 

em exercício na GAIN foi de 2 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 

01/10/2018 a 31/12/2018. 

Resultado meta 3: Foram recebidos 6 processos, enquanto a média dos outros analistas 

em exercício na GAIN foi de 4,33 processos. Assim, houve um aumento de 38,6% 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: Rafael Barros Custodio 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

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

credenciamento de consultor de valores mobiliários - PF a mais que a média dos outros 

analistas em exercício na GAIN, tendo por base o período de 01/10/2018 a 31/12/2018. 

Resultado meta 1: Foram recebidos 12 processos, enquanto a média dos outros 

analistas em exercício na GAIN foi de 10,5 processos. Assim, houve um aumento de 

14,29% no número de processos distribuídos.  

A meta 1 foi cumprida? Não. 

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

Justificativa: Durante esse trimestre o analista ficou três semanas como responsável 

pela Gerência e assim não recebeu processos para análise no período o que impactou no 

cumprimento da meta. 

 

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

credenciamento de consultor de valores mobiliários - PJ a mais que a média dos outros 

analistas em exercício na GAIN, tendo por base o período de 01/10/2018 a 31/12/2018.  



Resultado meta 2: Foram recebidos 3 processos, enquanto a média dos outros analistas 

em exercício na GAIN foi de 2 processos. Assim, houve um aumento de 50% no 

número de processos distribuído.  

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 

01/10/2018 a 31/12/2018. 

Resultado meta 3: Foram recebidos 9 processos, enquanto a média dos outros analistas 

em exercício na GAIN foi de 4,33 processos. Assim, houve um aumento de 50% 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: A conclusão dos seguintes processos: 19957.006908/2017-11 e 

19957.010762/2017-08. 

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; 19957.007296/2018-56 e 

19957.009289/2017-16 

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: 24 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: 18 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: Quatro 

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: Ações de fiscalização sobre precificação de ativos. 



Resultado meta 2: Foram analisados 150 fundos com variação de precificação de 

títulos públicos igual ou superior a 2%, com relevância igual ou superior a 5% do total 

do patrimônio líquido do fundo.Foram identificados 43 fundos, de 9 administradores, 

originando 9 ações de fiscalização, todas concluídas no prazo. 

A meta 2 foi cumprida? Sim 

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

 

Meta 3: Análise completa da estrutura e consistência dos dados contidos na composição 

de carteiras dos fundos de investimento. 

Resultado meta 3: Após a realização de vários testes (envio de arquivos no ambiente 

de homologação do sistema CVMWeb), foram gerados dois documentos. Um com o 

resumo da regra de negócios e outro com a especificação funcional das alterações 

necessárias no sistema, com a proposta de uma nova estrutura do CDA. 

Está em andamento com a B3 a reformulação do cadastro de ativos e uma nova 

funcionalidade para recepção das informações dos ativos. 

A meta 3 foi cumprida? Sim 

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

Observações: Os relatórios estão de acordo com os requisitos. 

 

 

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 42,0 DPCs no 4° Trimestre/2018 (3 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 14 DPCs no 4° Trimestre/2018 (1 Relatório de 

Análise e 1 Ofício 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 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 foi concluído no trimestre um Termo de Acusação de 

alta complexidade (valor total de 16 pontos), a seguir descrito: 

Processo SEI 19957.011708/2017-71 (SP-2017-00631), concluído com o envio à PFE-

CVM em 13.11.2018.Além disso, houve a elaboração de dois Relatórios de Análise de 

Negócios - ver descrição a seguir. (valor total de 12 pontos, sendo 6 pontos por 

relatório). Processo SEI 19957.004503/2016-59, que propunha a efetivação de dois 

Termos de Acusação. Contudo, os dois participantes investigados propuseram a 

celebração de Termos de Compromisso, e o processo foi encerrado com a aprovação da 

proposta de TC pelo Colegiado da CVM em reunião de 

19.12.2018 (http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20181219-

1.html#19957.004503_2016-59). Processo SEI 19957.010519/2018-62, que comunicou 

à SEP em 28.11.2018 a atuação de investidores ligados à gestora GWI na aquisição de 

fatia relevante do controle da Gafisa S.A. 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 19957.009363/2018-77, reunião ordinária do 

Comitê em 29.10.2018; Processo SEI 19957.010219/2018-83, reunião ordinária do 

Comitê em 26.11.2018; e Processo SEI 19957.010572/2018-63, reunião ordinária do 

Comitê em 17.12.2018. A manutenção do Sistema de Acompanhamento de Mercado - 

SAM ocorreu conforme planejado, tendo o sistema se mantido permanentemente em 

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20181219-1.html#19957.004503_2016-59
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20181219-1.html#19957.004503_2016-59


funcionamento ao longo do 4º 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 a participação presencial na reunião 

ordinária do referido Comitê nos dias de 4 e 5.12.2018 na cidade de Cingapura. E-mails 

encaminhados e recebidos foram anexados à pasta de registro de atividades no diretório 

(P:)/Teletrabalho/2018. Pontuação total de 3 pontos, sendo 1 ponto por mês. No mesmo 

trimestre houve um pedido, pela B3, de aprovação de contratos de derivativos, cuja 

análise e a sugestão de aprovação ao SMI se deu em 21.11.2018, conforme registros no 

processo SEI 19957.008576/2018-81. Neste processo foram avaliadas as especificações 

de 22 novos modelos-padrão de contratos de derivativos admitidos à negociação no 

mercado de bolsa, envolvendo contratos futuros de pares de moedas, contratos de opção 

sobre futuro de DI, minicontratos futuros de S&P 500 e minicontratos do opções de taxa 

de câmbio de Reais por Dólar. Valor total de 1 ponto. Dessa forma, no 4º trimestre de 

2018 foram totalizadas atividades que atingiram a pontuação acumulada de 38 pontos, 

superior aos 15 pontos exigidos para o cumprimento da meta: 

 Atividade Peso Quantidade Pontos 

Termo de Acusação de alta complexidade 16 1 16 

Relatório de Análise de Negócios 6 2 12 

Manutenção do 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 3 3 

Relatórios de aprovação de contratos de derivativos (1 ponto por pedido) 1 1 1 

Pontuação total no 4º trimestre de 2018   
 

38 

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: A partir de 01/12/2019, o servidor foi movido para o componente 

DCR, deixando a GMA-2 (0631130), conforme processo 19957.010118/2018-11. Ainda 

assim, a meta trimestral prevista foi cumprida. Em relação à análise e conclusão de 

https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=670647&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=cd9f3f3e42b601b6df0e93800ef02198ada0abbf386849fce2255a8fb8880b98
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=670640&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=ace58b9f1809afc1b674a7f006ed4405f11a3a1200d6fbc10cfbd534f3d67ef6


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 19957.005441/2016-01.Em relação a 

relatórios de processos de Análise de Negócios ou Investigação Preliminar, foi 

concluído no trimestre 1 (um) processo (valor total de 6 pontos, sendo 6 pontos por 

relatório), conforme Processo SEI 19957.008216/2016-18.A manutenção do Sistema de 

Acompanhamento de Mercado - SAM ocorreu conforme planejado, tendo o sistema se 

mantido permanentemente em funcionamento ao longo do 4º 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 2 

pontos, sendo 1 ponto por mês.Houve a participação do servidor em 1 (uma) reunião do 

Comitê de Comunicações da GMA-2 (valor total de 1 ponto, 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 19957.009363/2018-77, reunião ordinária do 

Comitê em 29.10.2018. 

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 0 0 

Manutenção SAM (1 ponto por mês) 1 2 2 

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

Pontuação total no 4º trimestre de 2018       

Pontos / trimestre necessário para o teletrabalho     17 

 

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 foi concluído no trimestre um Ofício de Alerta (valor total de 8 pontos), a 

seguir descrito:Processo SEI 19957.008990/2018-91 (SP-2018-419), concluído com o 

envio do Ofício de Alerta 34/2018/CVM/SMI (Doc. SEI 0639722) em 23/11/2018. 

Além disso, houve a elaboração de dois Relatórios de Análise de Negócios - ver 

descrição a seguir. (valor total de 12 pontos, sendo 6 pontos por relatório).Processo 



SEI 19957.00004061/2015-60, referente à indícios de uso de informação privilegiada 

em negócios realizados com ações da Gerdau Metalúrgica (GOAU) antes da divulgação 

de fato relevante. Processo SEI 19957.009105/2016-29, que tratou da atuação 

sistemática de investidores na contraparte de clientes da corretora Credit Suisse (Brasil). 

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 19957.009598/2018-69, reunião ordinária do Comitê em 26.10.2018; Processo 

SEI 19957.010363/2018-10, reunião ordinária do Comitê em 30.11.2018; e Processo 

SEI 19957.011232/2018-50, reunião ordinária do Comitê em 21.12.2018.Dessa forma, 

no 4º trimestre de 2018 foram totalizadas atividades que atingiram a pontuação 

acumulada de 23 pontos, superior aos 15 pontos exigidos para o cumprimento da meta:  

 

Atividade Peso Quantidade Pontos 

Ofício de Alerta 8 1 8 

Relatório de Análise de Negócios 6 2 12 

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

Pontuação total no 4º trimestre de 2018 
  

23 

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 (0657816), 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: 47 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 

SP-2015-10959 0627740 Relatório de análise 8 

19957.005996/2018-14 0609657 Relatório de análise 8 

https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=698470&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=261eb777e83fdc57984d87b5c5e5a71f88e3f29a5b1e91e984e0ad7db9bdcdc1
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=449232&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=b207ae2d805faa0e90f79e768596b9629aa0cd2b2ef9548c409f47f9731e3362
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=667075&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=9486fce39ef8079eb9bb7d8f4e5b2f4429044f7871213346020ceca2c4a06dce
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=574002&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=9e11daf2b8e7167ce8696939e8c6b4d2f6b99d7c925d4bb406bff3288e9fe20d
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=648231&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=7ee5f426b7e6c3080d36f3688ec97dfc35d987abddd6fb0b996b42ccbad6a106


19957.006080/2018-73 0629921 Relatório de análise 8 

19957.007778/2018-14 0657404 Relatório de análise - registro de escriturador 4 

19957.006121/2018-21 0621835 Relatório de análise - pedido de vistas 3 

19957.008933/2017-21 0636844 Minuta de ofício - investigação 2 

19957.008933/2017-21 0636870 Minuta de ofício - investigação 2 

19957.010078/2018-07 0630093 Termo de acusação e instrução de PAS 12 

Pontuação total 47 

 

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 (0655545) 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: 45 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 

19957.006149/2018-69 0608660 Relatório de análise - reclamação de investidor 8 

19957.008060/2016-75 0609878 Minuta de ato declaratório 2 

19957.008060/2016-75 0609886 Relatório de análise - intermediação irregular 8 

SP-2016-0155 0603847 Relatório de análise - reclamação de investidor 8 

19957.006077/2018-50 0613647 Relatório de análise - intermediação irregular 8 

SP-2016-0334 0603846 Relatório de análise - reclamação de investidor 8 

19957.009661/2017-86 0631905 Relatório de análise - pedido de vistas 3 

Pontuação total 45 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

______________________________________________________________________ 

 

- GMN 

 

Nome: Paulo Eduardo Villela Pacheco 

Cargo: Analista 

https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=576617&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=d31eae6fd2ef2f507b33e738fcc270e8387035984c707f4b26a4d2b55677631e
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=669386&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=5d65e8824b65abeae3c557de55b12e0963f057e592c026a959bafbac9517adf0
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=614878&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=7704d085f21c14b2a788987e31c581e1a29dffdf3635ea6336b154dfd219e28c
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=698046&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=9ef0dbf47bf804bb5fdf2fedb8cc5dd6fe112332e254fd345fa8c72b940daaa5
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=577611&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=2fdded3372113056de7efe22acc376f1671309c4b269602f63a2dd1a87874d8d
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=660875&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=db1743c746a5454914d808ecc591ca865214f6e77ce8e7373ae6d6038cbb900a
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=375401&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=51155f4d70ea30561ea1e926866293917b8058e429b5a994dee60aecf3809c39
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=676626&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=0c7e68bafdfff855b38f7beb4735d386462d1e73614cbd023e4202c04221f77e
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=375401&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=51155f4d70ea30561ea1e926866293917b8058e429b5a994dee60aecf3809c39
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=676652&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=d3a4afa8d34f2ff8e51c3e718c361c971130d8421e2e49d5d09d955f65b82f7b
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=669568&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=d068e38aaba74d3cb06f83e520bab28cabcb19001b906a271bded33a77a4e231
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=669569&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=843906d310cf356c9cafed178102439e134c849f109e3b5182a4d62090aeff58
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=696120&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=0134f96106114f0ff0ef55e4a5a3d9f77cc8ff7544e91ffaa61b2a5fe485d668
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=578437&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=af9ad7b26a5212998f303b6ec008d73dc9a2c54f104dbcc5e55f9aa9cf497295
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=647168&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=16368f2a0c84018aa84a76a9951c642b1144c1dfbc2330c8c247cfa22d73f02d
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=196039&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=526e92bc291be73124d358e723cf1401b97d1e96d61230492b50a13b46a4d603
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=648458&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=793ee4d71d4f37f65db74e84a46fb44756aed1f12969a16ed1ecb7eb38add773
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=196039&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=526e92bc291be73124d358e723cf1401b97d1e96d61230492b50a13b46a4d603
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=648466&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=d8b09b5ae2f698590dc81a5a766c8f5fabb083e9388bc2f4328728a69c8a2705
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=551952&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=b84a33d806005a39d294c2d5274ddc22d931b8d29bf6765d5b039883ef0bf40f
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=642107&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=93455f8f7404181d0b5c7cce3c9d3151a40a50ab9a39390d60052ba8dfcc6b33
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=576471&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=58e242aeded0f315978d1b99a0f2e034b6ab52285df47c8b5fcf71a28537c95d
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=652390&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=893aebaf119cd2208273c7b64d201d95cf72d87c4aee4a760597f943d6cb3ac5
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=552405&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=759f073ae708a7d2b55411e20f706f463fda065db2eb924f8a78d16b47b4948a
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=642106&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=952b1d6097952e3882c6fbbf2820a2599d59db616d99a81d7afae2e27830cf73
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=392334&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=d202a0f1b88dbcbe2ee9a81d521817aef136cebcf75e014192f71da5814b4c3b
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=671448&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=04c5d2f8fcf4e1881b5f0948b23b724e8768f7261aa16c83cadefad10dc93d9a


 

Resultados: 

 

Meta 1: Elaboração do relatório semestral do SBR referente ao Evento de Risco 6 

(Controles Internos) e ao Tema de PLD, do 2º sem/18; envio à CCP do termo de 

acusação relacionado à Uniletra (19957.011693/2017-41), e envio à PFE e à CCP dos 

termos de acusação relacionados à Walpires (19957.009663/2017-75) e XP 

Investimentos (19957.001483/2018-26); participação nos comitês de auditoria de PADs 

da BSM que ocorrerem no período; analisar e questionar o Santander sobre os achados 

de inspeção relativos a PLD ( processo 19957.005443/2017-72). 

Resultado meta 1: Elaborou o relatório semestral do SBR referente ao Evento de Risco 

6 (Controles Internos) e ao Tema de PLD, do 2º sem/18 (Email ao GMN de 19.12.18 às 

12h43); o termo de acusação relacionado à Uniletra (19957.011693/2017-41) foi 

enviado à CCP ainda no 3º tri/18, no dia 26.09.18 (documento 0605985), e foram 

enviados à PFE os termos de acusação relacionados à Walpires (19957.009663/2017-

75, em 21.11.18) e XP Investimentos (19957.001483/2018-26, em 11.12.18). O envio à 

CCP foi realizado em 10.01.19 no caso da Walpires e em 07.01.19 no caso da XP; 

participou dos 2 comitês de auditoria de PADs da BSM que ocorreram no período - 

Processos: (i) 19957.006574/2018-58 (Ata de reunião - 0625047) e (ii) 

19957.009278/2018-17 (Ata de reunião - 0658985); analisou e questionou o Santander 

sobre os achados de inspeção relativos a PLD (processo 19957.005443/2017-72, Ofício 

enviado, documento 0617526).  

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 dos termos de acusação relacionados à Walpires 

(19957.009663/2017-75) e XP Investimentos (19957.001483/2018-26) não foi possível 

dentro do 4º trimestre devido às análises demandadas pela PFE, que acabou por 

retornando os processos com parecer favorável ao envio à CCP apenas no início de 

janeiro de 2019, o que foi devidamente justificado perante o TCO, em seu 

monitoramento semanal do teletrabalho. Ressalte-se que essa atividade não prejudicou o 

cumprimento da meta do 4º trimestre de 2018, considerada plenamente atendida. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 
SNC 

 
 

- GNA 

 

Nome: Thiago Macedo Pereira de Matos 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Análise de desvios de performance de auditores 



Resultado meta 1: Os dois processos concluídos no trimestre (DPA 1547 e 1549) 

tiveram prazo de análise de 415 dias, resultado acima da meta prevista, que era de 218 

dias. 

A meta 1 foi cumprida? Não 

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

Justificativa: Os casos concluídos no trimestre sob análise tratavam-se de casos 

complexos, envolvendo avaliação de atuação de mais de um regulado e cujo resultado 

foi um termo de acusação (1547) e arquivamento após extensa discussão e análise de 

documentação enviada pelos auditores (1549). Adicionalmente, no trimestre houve 

período de férias do analista e alguns dias de compensação de trabalho nas eleições, o 

que reduziu os dias úteis de atuação. 

 

Meta 2: Análise de pedidos de registro de auditores 

Resultado meta 2: Os dois processos de inclusão de responsáveis técnicos 

(009914/2018 e 010642/2018) foram analisados em 1(um) dia, prazo significativamente 

inferior aos 6(seis) dias designados como meta para tal atividade. 

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: 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: O número de processos recebidos caiu consideravelmente no mês de 

dezembro por não existirem mais processos para serem recebidos até o momento em 

que a servidora entrou em Recesso de Festas; A servidora já está colaborando com outra 

atividade, visto o inventário de processos físicos, via SAP, já ter sido regularizado; Em 

três meses (outubro, novembro e dezembro) todos os 6.230 (41 processos recebidos a 

mais em relação à meta do trimestre que foi de 2.169) processos que estavam 

encaminhados para a DINF foram recebidos, excluindo os encaminhados para a GAD e 

COD, que o SAP não pode contabilizar.  

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: 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 

Justificativa: Nesse trimestre foram encerrados pelo servidor 2.226 atendimentos, com 

uma diferença de 1.367 a mais que o 1º semestre, quando foram encerrados 859 

atendimentos. Redução do tempo de duração do atendimento em outubro e novembro de 

0,73 para 0,50 e 0,21, respectivamente. Aumento do tempo de duração do atendimento 

em dezembro de 0,73 para 1,11h, devido à necessidade de cobertura de férias de 

servidores do setor que exigiu o regime presencial durante todo o mês (fonte: sistema de 

RH). Redução do tempo de espera do atendimento na fila de 15,94h para 12,44h. 

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: 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 realizados dentro dos prazos estipulados pela 

SPOA/MF. 

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 

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

 

Meta 5: Elaboração do documento de Diretrizes Orçamentárias. 

Resultado meta 5: O documento de Diretrizes Orçamentárias foi enviado para o TCO 

dentro do prazo estipulado. 

A meta 5 foi cumprida? Sim 

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

 

Meta 6: Atualização de processos da DIPOG no SEI. 

Resultado meta 6: Os processos da DIPOG no SEI foram atualizados continuamente. 

A meta 6 foi cumprida? Sim 

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

 

Meta 7: Apresentação explicativa sobre a atual estrutura do PPA elaborada. 

Resultado meta 7: A apresentação sobre a atual estrutura do PPA foi elaborada. 

A meta 7 foi cumprida? Sim 

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

Observações: A apresentação foi finalizada, porém ainda não foi utilizada por conta de 

demandas urgentes que foram priorizadas pelo TCO. 

 

Meta 8: Elaboração do documento com propostas de alterações no PPA. 

Resultado meta 8: Conforme a observação da meta nº 7, a elaboração do documento 

foi interrompida devido a repriorizações das atividades da DIPOG. 

A meta 8 foi cumprida? Não 

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

Justificativa: Repriorizações das atividades da área.   

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 
SPS 

 
 



- GPS-1 

 

Nome: Lenise Saraiva de Vasconcelos Costa 

Cargo: Inspetora 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Atingir 106,95 pontos no trimestre. Ver observações. 

Resultado meta 1: 117 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 3.12.2018 a 16.12.2018, 

reduzindo os pontos necessários para 106,95. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Wagner Neves Batista 

Cargo: Inspetor 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Atingir 99 pontos no trimestre conforme o Plano de Trabalho. 

Resultado meta 1: 105 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: Em função dos feriados, recesso e férias do servidor, a meta foi reduzida 

para 99 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: 122,5 pontos, superior à meta estabelecida de 119,6 pontos (valor 

ajustado face ao afastamento de 12 dias, decorrente de férias 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: 121,5 pontos, superior à meta estabelecida de 119,6 pontos (ajustada 

aos afastamentos de 12 dias úteis).  

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 20,90% 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 29,47% 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 

 

 

Nome: Luciana Garrido Santos Mendaña 

Cargo: Inspetor 

 

Resultados: 

 

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

Resultado meta 1: A produção do servidor foi 22,64% 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 

 

 
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 77 pontos no 4º trimestre de 

2018, ressaltando que no trimestre o mesmo esteve em exercício na gerência por 6 dias 

úteis, por motivo de férias do titular, e ainda  esteve por 14 dias úteis em licença 

paternidade. Desse modo, a meta ajustada para o trimestre seria de 31 pontos (conforme 

detalhado na tabela 0668271). Portanto, o servidor produziu o equivalente a  248% 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 

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=709493&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=06ca62a9f601c4fdd91f606320223bc84de2aadd929d3452f3671873b258cde6


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: 

 

Meta 1: Produzir, no 4º trimestre de 2018, 15% a mais que a média trimestral de Pontos 

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

trimestral de pontos utilizada no plano de teletrabalho do 3º Trimestre e a média 

trimestral de pontos obtida entre 1/7/2018 e 17/9/2018 ("Meta"), o que representava 

alcançar o total de 50 pontos no trimestre. 

Resultado meta 1: Tendo em vista que no período, correspondente a 62 dias úteis, o 

analista teve 5 dias úteis de férias e 1dia de recesso, reduzindo seus dias úteis de 

trabalho para 56 d.u. (90% de 62 d.u.), sua meta foi ajustada de 50 pontos para 45 

pontos (90% da meta original). O analista alcançou 58 pontos, superando em 128,9% 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 4º tri de 2018. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 

 

 

Nome: Leopoldo Antunes Maciel Filho 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 

 

Meta 1: Produzir, no 4º trimestre de 2018, 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 3º Trimestre e a média 

trimestral de pontos obtida entre 1/7/2018 e 17/9/2018 ("Meta"). 

Resultado meta 1: Tendo em vista que no período, correspondente a 62 dias úteis, o 

analista teve 9 dias úteis de férias, 5 dias úteis de treinamento no exterior, e 4 dias úteis 

de recesso de Natal, reduzindo seus dias úteis de trabalho para 44 d.u. (71% de 62 d.u.), 

sua meta foi ajustada de 50 pontos para 35 pontos (71% da meta original). O analista 

alcançou 42 pontos, superando em 20% 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 (50 pontos) foi ajustada tendo em vista o 

período de férias, treinamento e recesso do analista no 4º trimestre 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 1,08 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 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: 00% 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? 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: 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 

Justificativa: Projeto em curso. 

 

Meta 2: Auxílio à Coordenação do FSAP 

Resultado meta 2: Aguardando a publicação de todos documentos nos sites do FMI e 

BM após aprovação para publicação pelo Colegiado. 

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: Sim. 

A meta 3 foi cumprida? Sim 

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

 

Meta 4: Avaliação 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 

Justificativa: Em curso. Novas ações após mudança de governo. 

 

Meta 5: BRICS Bonds Questionnaire. 

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 

 

 
STI 

 
 

- GSI 

 

Nome: Andréia Miranda de Luna 

Cargo: Analista 

 

Resultados: 



Meta 1: Definir e implementar (em homologação) a política de acesso aos conjuntos de 

Fundos de Investimento (Cadastro, Informe Diário, Balancetes e CDA), em até 50 dias, 

tempo 16% inferior ao inicialmente definido na contratação da meta número 6 do PTI 

2018 (60 dias). 

Resultado meta 1: Serviços de dados entregues em 19/11/2018, conforme histórico de 

trâmites do Sistema de Controle de Demandas (0668465), totalizando um período de 49 

dias contados a partir do início do trimestre.  

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, a política de acesso aos 

conjuntos de dados foi disponibilizada no SVN. Além disso, as consultas ao documento 

CDA foram reescritas, de forma a permitir o acesso tempestivo e completo das áreas 

técnicas da CVM a essas informações, sem prejuízo das restrições de confidencialidade 

aplicáveis ao respectivo conjunto no Portal de Dados Abertos. 

 

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 

01/10 e 31/12/2018: 100%, conforme relatório extraído do sistema OTRS (0668696).  

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: 

 

Meta 1: Demonstrar capacidade de programação Java Web adquirida no Treinamento 

Java através de desenvolvimento de Web Service REST para Consulta ao 

OTRS.(Atividade Relacionada 3 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 

Observações: Referência: Meta SCD 308/2018  -  #23986. 

 

Meta 2: Atendimento de tickets abertos no sistema OTRS. (Atender um percentual de, 

no mínimo, 90,93% dos tickets em até cinco dias).  

Resultado meta 2: O percentual de tickets atendidos atingiu a meta acordada do prazo. 

A meta 2 foi cumprida? Sim 

http://scd.intranet.cvm/scd/historico/os/1784
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=709698&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=24cfb81b2f558869ed79c331dae973f8296eb701b5d2f6b43037e08479d374b8
https://crj-build-01:8082/svn/gsi/Documentos%20de%20Demandas/2018/0251/ServicosDados_PoliticaAcesso.docx
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=709937&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000992&infra_hash=8948409d76475f29180fd951c2bc18657089c2abff191e3f9e43aabb59075ced
http://scd.intranet.cvm/scd/demanda/2519


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

Observações: Referência: Relatório de Indicadores do OTRS disponível na 

Pasta "Projetos (P:)/Teletrabalho/2018" 

 

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 a OS #21630. 

Resultado meta 1: Entrega em 30/11/2018. 

A meta 1 foi cumprida? Não 

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

Justificativa: Esta demanda (OS #21630), conforme assinalado no Plano Trimestral, é 

dependente da OS #21612, entregue em atraso pela terceirizada, inviabilizando dessa 

forma o prazo inicialmente contratado. 

 

Meta 2: Atendimento a OS #22600. 

Resultado meta 2 : Entrega em 31/10/2018. 

A meta 2 foi cumprida? Sim 

Justificativa: Não foi possível realizar a avaliação da meta porque o resultado do 

trabalho ainda consta pendente de avaliação pela área requisitante. 

 

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: Informações gerenciais aprimoradas. 

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 2018-4 M01 - Aprimoramento das Informações 

Gerenciais.pdf disponível na pasta de rede P:\Teletrabalho\2018\STI\STI\Francisco 

Luciano de Souza\4-Trimestre. 

 

Meta 2: Política de governança formulada. 

Resultado meta 2: Entrega realizada dentro do prazo. 



A meta 2 foi cumprida? Sim 

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

Observações: Consultar arquivo PTI 2018-4 M02 - Política de Governança de 

Tecnologia da Informação.pdf disponível na pasta de rede 

P:\Teletrabalho\2018\STI\STI\Francisco Luciano de Souza\4-Trimestre. 

 

Meta 3: Levantamento de Problemas Críticos. 

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 2018-4 M03 - Levantamento de Problemas 

Críticos.pdf disponível na pasta de rede P:\Teletrabalho\2018\STI\STI\Francisco 

Luciano de Souza\4-Trimestre. 

 

Meta 4: Iniciação de Projeto de Tecnologia. 

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 2018-4 M04- Iniciação de Projeto de 

Tecnologia.pdf disponível na pasta de rede P:\Teletrabalho\2018\STI\STI\Francisco 

Luciano de Souza\4-Trimestre. 

 

Meta 5: Lista de benefícios criada. 

Resultado meta 5: Meta cancelada. 

A meta 5 foi cumprida? Não 

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

Justificativa: Esta meta não foi alcançada porque não se obteve a necessária clareza 

conceitual. Parecia razoável em face de estudos conjuntos realizados com a GEINP. Os 

estudos contaram com a participação de Marcelo, Augusto, Eduarda, Márcio (GEINP) e 

Verochile (DEGES).Tomou-se por base a obra PMO - Escritórios de Projetos, 

Programas e Portfólio na prática de André B. Barcaui, contudo, o conceito não 

amadureceu. O autor defendia que escritórios de projetos, em seus estágios iniciais, 

poderiam concentrar-se no rastreamento dos benefícios dos projetos. Entretanto, não foi 

possível avançar o conceito até o ponto em que pudesse tornar-se tangível para a 

realidade da STI. 

Observações: Apesar de cancelada, a meta gerou importantes insumos que serão úteis 

para o atingimento deste objetivo no futuro. 

 

Monitoramento e Resultado Final 

Nível de comprometimento: Alto 

Apto a continuar no programa: Sim 


