CARTA ANUAL DE POLÍTICAS
PÚBLICAS E GOVERNANÇA
CORPORATIVA

Em conformidade com a Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, Artigo
8º, inciso I e art. 8º, incisos III e VIII, foi elaborada a documento,
subscrito pelos membros do Conselho de Administração, com a
explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de
políticas públicas da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação.
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1. IDENTIFICAÇÃO GERAL
CNPJ 15.011.059/0001-52.
Sede: Cuiabá/MT
Tipo de estatal: Empresa pública de direito privado.
Acionista controlador: Estado
Tipo societário: Empresa Pública
Abrangência de atuação: Estadual
Setor de atuação: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador
customizáveis.
Diretor Presidente: Kleber
klebersantos@mti.mt.gov.br

Geraldino

Ramos

dos

Santosa

-

65

3613-3023,

A auditoria no MTI é realizada pelo Tribunal de Contas e CGE.
Diretores subscritores da Carta Anual de Políticas Públicas:
Nome
Kleber Geraldino Ramos dos Santos
Cleberson Antonio Sávio Gomes
Cesar Fernando Berriel Vidotto
Cirano Soares de Campos

CPF
668.039.181-49
801.806.631-00
015.789.918-70
424.482.981-49

Administradores subscritores da Carta Anual de Governança Corporativa:
Conselho de Administração
Nome
Kleber Geraldino Ramos dos Santos
Basílio Bezerra Guimarães dos
Santos

CPF
668.039.181-49
630.581.111- 34

Anildo Cesário Correa

178.193.181-04

Rogério Luiz Gallo

531.308.471,20,

Cargo
Diretor Presidente
Secretário de Estado do
Planejamento e Gestão
Secretário-Adjunto de Estado de
Planejamento.
Secretário de Estado de Fazenda
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2. POLITICAS PÚBLICAS
Em atendimento a exigência da Lei 13.303/16, em seu art. 8º, inciso I, foi elaborada esta “carta
anual, subscrita pelos membros do Conselho Deliberativo, com a explicitação dos compromissos
de consecução de objetivos de políticas públicas pela MTI, em atendimento ao interesse coletivo,
com definição clara dos recursos empregados para esse fim, bem como dos impactos econômicofinanceiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos”.
Essas informações estão detalhadas a seguir.
2.1 Interesse público subjacente às atividades empresariais
O Decreto Estadual Nº 44, de 26 de fevereiro de 2019 - Art. 5º, define os seguintes
objetivos para MTI:
“ Art. 5º A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação - MTI tem por objetivos: I.
prestar serviços de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação -TIC; II. prestar
serviços de elaboração de projetos, assessoria, consultoria, suporte, monitoramento,
gerenciamento e treinamento na área de Tecnologia da Informação e Comunicação; III. prestar
serviços de desenvolvimento, integração, implementação, manutenção e sustentação de sistemas
de informação e aplicativos; IV. prestar serviços de processamento e tratamentos de dados,
promover a integração entre sistemas de informação e bases de dados por meio de soluções de
interoperabilidade; V. desenvolver atividades de inovação e pesquisa tecnológica, disseminação
de novas tecnologias de produtos e serviços relacionados à Tecnologia de Informação e
Comunicação”
A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação - MTI, assim denominada pelo
Art. 1º, da Lei Complementar nº 574, de 04 de fevereiro de 2016, é uma empresa pública dotada
de personalidade jurídica de direito privado, criada inicialmente com a denominação de Centro de
Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso - CEPROMAT nos termos da Lei nº 3.359,
de 18 de junho de 1973, autorizada a transformação em empresa pública pela Lei nº 3.681 de 28
de novembro de 1975 e Decreto nº 1.664, de 26 de dezembro de 1978, vinculada à Secretaria de
Estado de Planejamento - SEPLAN por força do disposto na alínea “a”, do inciso IX, do art. 42
da Lei Complementar nº 566, de 20 de maio de 2015, cuja finalidade é desenvolver projetos e
prover soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação, especialmente as que contribuam
para a melhoria da eficiência da Gestão Pública.
Com atuação desde 1973 na área de tecnologia da informação, a MTI, desenvolve trabalho
voltado para a modernidade, para a eficiência e para a verdadeira integração do Poder Público.
A empresa, que conta com uma gama de serviços no segmento de tecnologia da Informação, tem
como princípio que esta é uma ferramenta indispensável para o Poder Público, para a empresa
moderna, tanto no desenvolvimento de pesquisas, de serviços, como para subsídio ao seu
planejamento estratégico, avanço e apoio à modernização da Gestão Pública. Além do uso da TIC
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para dentro do governo, sabe-se da importância transformadora da TIC para as sociedades
evoluídas; neste sentido, a transformação digital vem ocorrendo e a MTI pretende estar no centro
desta ação, entregando ainda mais serviços e informações para o desenvolvimento da sociedade
mato-grossense.

Políticas
Considerando os objetivos expressos no Decreto 44/2019, elencamos a seguir outras políticas às
quais a MTI se encontra comprometida:
Nos termos do Art. 9º do Decreto 1.257, de 10 de novembro de 2017, constituem-se como
competências à MTI, para cumprir com a finalidade prevista:
I - a operacionalização da infraestrutura corporativa, da arquitetura de interoperabilidade, da
central de serviços e da rede de comunicação do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso;
II - a hospedagem dos sistemas corporativos e estratégicos do Estado;
III - a prestação dos serviços de TI;
IV - o desenvolvimento e a manutenção de sistemas automatizados de informação;
V - a segurança de dados e da informação, sob sua gestão;
VI - emitir pareceres, elaborar estudos e prestar informações técnicas sobre soluções de TI
quando solicitadas pelo Órgão Central de TI.
2.2. Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos de
políticas públicas
O plano estratégico da MTI viabiliza a VISÃO - “Tornar-se um provedor de soluções de TI
estratégico para o Estado, de grande utilidade em Infraestrutura Tecnológica e Sistemas
Estruturantes, com alta credibilidade, excelência operacional, orientado à busca incessante de
qualidade, organizado a serviços com capacidade de gerir riscos de negócio, contribuindo de
forma efetiva para da implantação do Governo Digital.”
A Estratégia de Longo Prazo, atualmente com ciclo (2019-2023) é revista anualmente e
contempla os objetivos, Indicadores e metas para monitoramento dos resultados. A seguir o
quadro de metas
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Tabela 1: Indicadores e Metas da ELP 2019-2023

Fonte: MTI / ELP 2019-2023

Tabela 2: Ações que afetam a política pública
Ações que afetam diretamente aos
objetivos da política pública
Desenvolver portais do Governo do
Estado

Implementar o Governo Digital (eserviços)

Resultado Esperado
Desenvolver todos os portais do Governo do Estado de forma
padronizada, proporcionando a transparência e disponibilização
de serviços e informações.
Desenvolver e implantar serviços digitais em conjunto com a
SEPLAN no âmbito do GOVERNO DIGITAL – Programa do
Governo Estadual para obter melhoria de qualidade nos serviços
públicos disponibilizados ao cidadão. 9 e-serviços novos
implantados.

Manter e evoluir FIPLAN

Manter ativo todo o ambiente do Sistema e com evoluções

Aperfeiçoamento dos processos de
desenvolvimento de software

Desdobramento da cadeia de valor, identificando os escopos e
desenhos de processos

Gestão de Riscos

Desenvolvimento de práticas de gestão para fortalecimento da
gestão e governança

Sustentação da Infraestrutura de TI
corporativa

Administração do DataCenter, INFOVIA, serviços de TI do
governo. Rotinas dos processos de operacionalização de toda a
infraestrutura de TIC.

Implantação de Arquitetura de
Integração e Interoperabilidade

Ambiente robusto capaz de sustentar a infraestrutura de TIC
para a transformação digital.

Implantação de práticas de segurança
Aperfeiçoamentos de práticas de gestão, mecanismos, normas
da informação no ambiente tecnológico
de operação
corporativo de TI
Atualizar e disponibilizar ambiente tecnológico do data
warehouse Corporativo;
Ampliar a abrangência do data warehouse Corporativo em 15
novos assuntos;
Evoluir DW Corporativo
Disponibilizar 45 indicadores, informações ou dados em painéis
e/ou universos utilizando ferramentas de business intelligence;
Disponibilizar o portal do “Observatório de Gestão”
(og.mt.gov.br)
Estabelecer um processo estável de gestão das demandas
recebidas pela MTI onde são construídos os sub processos para
Estabelecer Processo de Gestão
definição de premissas, identificação de insumos, geração do
Demandas, Portfólio e Inovação na
mapa de necessidades do mercado de atuação, organização da
MTI.
gestão das demandas, pós-venda e de construção do contrato
unificado de prestação de serviços. Estabelecer o
relacionamento com as outras diretorias e suas soluções de
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gerenciamento e a utilização do sistema Protheus como o
software de suporte a gestão.
Disponibilizar solução unificada de Central de Serviços de TI
(CSTI), para atender todos os órgãos do Poder Executivo do
Estado de MT, disponibilizando um canal único de registro de
Implantar Central Única de Serviço de
chamada e obtendo como benefício o atendimento célere e
TI
qualificado, eliminando os chamados recorrentes e permitindo
uma gestão eficiente dos chamados, gerando informações para
subsidiar ações de correções, bem como ações proativas.
Reestruturar o atual Datacenter de forma a promover maior e
melhor utilização de recursos computacionais capaz de permitir
Reestruturar DataCenter Atual
um ambiente com alta disponibilidade, escalabilidade e
gerenciamento eficiente e centralizado com o menor consumo
de espaço, energia e refrigeração.
Desenvolvimento da evolução (manutenção evolutiva) do atual
Sistema de Defesa Sanitária do INDEA sob gestão funcional
Implementar melhorias no Sistema
deste órgão, com objetivo de atender suas demandas de gestão e
SINDESA/INDEA
controle, como solução de contorno, até que seja implantado o
novo sistema SINDESA em processo de desenvolvimento.
Implantar na MTI, as práticas de Governança de TIC que a
Secretaria de Tecnologia da Informação do Ministério do
Implantar práticas de Governança
Planejamento,
baseado no GUIA DE GOVERNANÇA Orçamento e Gestão (STI/MP), na condição de órgão central do
DE TIC DO SISP
Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da
Informação (SISP), apresenta, por meio do Guia de Governança
de Tecnologia da Informação e Comunicação (GovTIC).
A primeira fase do projeto visa à: Modelagem do Programa de
Gestão Estratégico de Pessoas na Empresa MTI. Política de
Gestão Estratégica de Pessoas com Foco no Desenvolvimento e
Valorização Profissional e a Modelagem de Gestão de Pessoas
por Competências;
Implantar Modelo de Gestão Estratégica
A fase da implantação do projeto permitirá traçar o perfil ideal
de Pessoas
dos empregados e gestores para cada posto de trabalho e
identificar os gaps (lacunas existentes), servindo de base para a
elaboração de um plano de desenvolvimento das competências
necessárias para o melhor desempenho profissional e
organizacional.

2.3. Monitoramento dos Resultados
Com relação aos indicadores estratégicos, estes são acompanhados mensalmente pela
UGGOV. Compete a cada responsável - Diretor e gerentes – a sua execução e atualização
mensal em planilha compartilhada. A partir deste lançamento mensal pelos responsáveis, a
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UGGOV consolida e divulga para os responsáveis e Diretoria a quem compete analisar /
supervisionar os resultados. A equipe da UGGOV coordena – de acordo com o Regulamento
próprio do processo de Planejamento Estratégico – todo o ciclo de elaboração, execução,
monitoramento e avaliação.
O processo de disseminação é promovido pelos Diretores, gerentes e responsáveis pelos projetos
estratégicos – em complementação às ações da Coordenação Central executado pela UGGOV.
Os diretores disponibilizam mecanismos de contorno aos problemas apresentados pelos seus
gerentes de projetos, a fim de garantir o alcance dos resultados esperados e definidos nas metas.
Para o presente exercício pretende ampliar as melhorias, elaborando-se um painel de gestão à
vista.
2.4. Recursos para custeio das políticas públicas
Os recursos previstos no PTA-2019 para execução das atividades alinhadas às políticas públicas
citadas no item 2, estão abaixo discriminadas:
Tabela 3: PTA 2019

Fonte Pessoal e Enc. Juros e Enc.
100

Desp.
Correntes e
Custeio

93.329.624,00 2.770.499,00

196

3.836.233,00

240

4.855.982,00

Investimento Amortização
0,00 2.964.144,00

5.341.032,00
24.530.148,00 2.407.236,00

Total Geral
99.064.267,00
9.177.265,00
31.793.366,00
0,00

Total 102.021.839,00 2.770.499,00 29.871.180,00 2.407.236,00 2.964.144,00 140.034.898,00
Fonte: FIPLAN/MT

2.5. Impactos econômico-financeiros da operacionalização das políticas públicas
Considerando os dados citados acima e destinação observamos que as despesas com Pessoal e
Encargos é de 72,85% da receita e o investimento está em 1,70% - valor insignificante para
uma empresa que trabalha com tecnologia da informação e tem desafios estratégicos alinhados
com os objetivos do Governo do Estado. Esta realidade está impactando de forma negativa o
atendimento da visão da MTI, que aponta: “Ter alta credibilidade, excelência operacional,
orientado à busca incessante de qualidade” e consequentes projetos planejados.
Demais indicadores utilizados para tomada de decisão de investimento para atender os
objetivos das políticas expressas no item 2, são:
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Tabela 4: Indicadores de impacto para políticas públicas
Indicador

Formula de cálculo

% Sustentabilidade

Receita total/Gastos totais da MTI

Disponibilidade de Infraestrutura

Disponibilidade Mensal % = ((Tempo Total esperado do
serviço-Tempo de indisponibilidade)/Tempo total esperado do
serviço)*100

Os investimentos são planejados para atender os objetivos estratégicos da MTI expressos nas
Perspectivas: Processos, Aprendizagem e Conhecimento e Financeira:
1. Implantar um novo modelo de negócio sustentável;
2. Implantar Governança na MTI;
3. Fortalecer a imagem institucional;
4. Disponibilizar sistemas estruturantes de governo;
5. Elevar o nível de competência, habilidade, atitudes e reconhecimento;
6. Prover a Infraestrutura de TIC para o Estado.
E atinge, concomitantemente, os objetivos estratégicos do Governo do Estado de Mato Grosso,
expressos na Perspectiva: Viver Bem e Gestão Eficiente, Transparente e Integrada:
1. Garantir proteção social para promover dignidade e assegurar direitos;
2. Elevar o desempenho dos órgãos e entidades do governo estadual na prestação de serviços
públicos ao cidadão;
3. Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento
socioeconômico do Estado;
4. Assegurar um governo transparente e acessível para o cidadão.
Como resultado do desempenho de suas competências apresenta-se, a seguir, os demonstrativos
das análises econômica, financeira e patrimonial relativos ao exercício de 2018 como segue:

Tabela 5: Análise Econômica, Financeira e Patrimonial (exercício 2019)
GRUPOS
ATIVO
CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
PASSIVO
CIRCULANTE

dez/18
94.421.598,11
65.631.652,95
28.789.945,16
94.421.598,11
72.002.192,00

AV%
69,51%
30,49%
76,26%

dez/19
87.510.997,64
62.988.791,04
24.522.206,60
87.510.997,64
69.297.513,93

AV%

AH%

71,98%
28,02%

-4,03%
-14,82%

79,19%

-3,76%
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NÃO CIRCULANTE
28.668.691,46
PATRIMONIO LÍQUIDO
- 6.249.285,35
Fonte: Sistema Protheus -MTI

30,36%
-6,62% -

24.506.291,53
6.292.807,82

28,00%
-7,19%

-14,52%
0,70%

2.6. Estruturas de controles internos e gerenciamento de riscos
No que tange a controles internos e gerenciamento de riscos, a MTI conta com estrutura
específica e políticas aprovadas, conforme apresentado a seguir:
O REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO – MTI, encontramos as atribuições das Unidades a seguir:
Seção I
Do Conselho de Administração
Art. 4º O Conselho de Administração, órgão superior de deliberação colegiada da Empresa Matogrossense de Tecnologia da Informação - MTI, tem como missão discutir e aprovar estratégias de
negócio apresentadas pela diretoria, acompanhar e zelar pela governança corporativa da empresa
e participar de atividades institucionais, em conformidade com a missão da MTI, competindo-lhe:
I - propor ao Governador do Estado, políticas e medidas específicas destinadas a promover o
desenvolvimento e a integração na área da Tecnologia da Informação e Comunicação no Estado;
II - deliberar sobre alteração do Estatuto Social da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação - MTI, encaminhando-o ao Governador do Estado para a devida formalização legal,
respeitando a legislação vigente;
III - aprovar e fiscalizar o Acordo de Resultados ou instrumento equivalente com metas e
resultados específicos a serem alcançados;
IV - fixar orientação geral dos negócios da Empresa;
V - monitorar a gestão dos diretores;
VI - examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da empresa;
VII - solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer
outros atos, com vista a assegurar a execução da política da empresa;
VIII - manifestar-se sobre o relatório da administração e as prestações de contas da empresa;
IX - aprovar Plano de Negócios para o exercício anual seguinte;
X - aprovar o Planejamento Estratégico, contendo a estratégia de longo prazo atualizada com
análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5(cinco) anos;
XI - aprovar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa;
XII - aprovar a Política de Transações com partes relacionadas;
XIII - aprovar o Relatório Integrado ou de Sustentabilidade;
XIV - aprovar a Política de Divulgação da Informação;
XV - apoiar a Área de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno quando houver
suspeita do envolvimento em irregularidades ou descumprimento da obrigação de adoção de
medidas necessárias em relação a situação relatada, por parte dos membros da Diretoria,
assegurada sempre a sua atuação independente;
XVI - aprovar o Código de Conduta e Integridade;
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XVII - discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de governança corporativa,
relacionamento com partes interessadas, política de gestão de pessoas e código de conduta dos
agentes;
XVIII - implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno
estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a empresa
pública, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e
os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude;
XIX - devem participar, anualmente, de treinamentos específicos sobre divulgação de
informações, controle interno, código de conduta, a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de
2013 (Lei Anticorrupção), Governança Corporativa e demais temas relacionados às atividades da
empresa pública;
XX - aprovar a contratação de seguro de responsabilidade civil em favor dos Administradores da
Empresa (Conselho de Administração e Diretoria Executiva), se assim tiver interesse;
XXI - deliberar sobre as alterações de estrutura, avaliando o impacto econômico-financeiro,
encaminhando-a ao Governador do Estado para a devida formalização legal, respeitando a
legislação vigente;
XXII - deliberar sobre as demonstrações contábeis e a respectiva prestação de contas;
XXIII - deliberar sobre a criação de filiais, sucursais e escritórios em outros municípios e países;
XXIV - autorizar viagens a serviço ou de estudos ao exterior;
XXV - promover a interpretação do presente Estatuto e deliberar sobre os casos omissos.
Seção II
Da Unidade de Conformidade, Gestão de Riscos, Segurança da Informação e Controle
Interno
Art. 14 A Unidade de Conformidade, Gestão de Riscos, Segurança da Informação e de Controle
Interno tem como missão: assessorar diretamente a direção superior nas áreas de conformidade,
gestão de riscos, segurança da informação e controle interno, de acordo com leis e normativas
vigentes, competindo-lhe:
I - coordenar, disseminar, monitorar e avaliar o processo de conformidade;
II - coordenar, disseminar, monitorar e avaliar o processo de gestão de riscos;
III - coordenar, disseminar, monitorar e avaliar o processo de segurança da informação;
IV - coordenar, disseminar, monitorar e avaliar o processo de controle interno.
V - atuar no aculturamento organizacional da MTI e na sensibilização constante dos seus agentes
públicos e de terceiros, que transacionam com a empresa, para a adoção de conduta ética e para o
fiel cumprimento das obrigações legais e das práticas de governança corporativa que lhes
competem;
VI - disseminar o código de conduta e integridade aos agentes públicos da empresa;
VII - promover programas de orientação para a prevenção de inconformidades específicas;
VIII - monitorar riscos de não conformidade legal e de improbidade administrativa;
IX - monitorar e aferir a aderência das práticas de Governança Corporativa;
X - monitorar a implementação de controles para mitigar riscos de conformidade legal e de
improbidade administrativa;
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XI - acompanhar e comunicar às instâncias competentes, dentro do modelo de governança
corporativo, as novas legislações e atos regulatórios pertinentes aos negócios fins da empresa;
XII - recomendar a verificação (controle interno/auditoria) de conformidade às legislações e atos
regulatórios pertinentes aos negócios fins da empresa;
XIII - avaliar e comunicar às instâncias competentes o estágio de maturidade da empresa na
aderência das exigências legais e regulatórias em sua área de atuação;
XIV - manter registros das inconformidades denunciadas e apuradas pela autoridade
competentes;
XV - avaliar e comunicar às instâncias competentes informações gerenciais relacionadas à
conformidade legal, regulatória e ética da empresa;
XVI - reportar às instâncias competentes, dentro do modelo de governança corporativo, situações
de negligência ou omissões dos responsáveis.
XVII - apoiar a alta administração na formulação e manutenção da política e dos planos de gestão
de riscos corporativos;
XVIII - fornecer metodologias e ferramentas para a alta administração e para as unidades de
negócios com a finalidade de identificar, avaliar e gerenciar riscos de suas competências;
XIX - facilitar o gerenciamento de riscos nas unidades organizacionais, fornecendo o apoio
consultivo e/ou executivo necessário na aplicação das metodologias e ferramentas adotadas;
XX - disseminar conhecimentos em gestão e gerenciamento de riscos;
XXI - coordenar a integração das diversas ações de gerenciamento de riscos na empresa;
XXII - manter e reportar à alta administração portfólio centralizado de riscos corporativos.
XXIII - propor e gerenciar políticas e demais Instrumentos normativos referentes à segurança de
Informação;
XXIV - executar ações de apoio, na implementação de políticas e normativas de segurança da
informação;
XXV - monitorar as práticas de segurança da informação instituídas;
XXVI - elaborar e executar Planos de Gestão da Segurança da Informação corporativos;
XXVII - acompanhar o cumprimento das orientações e recomendações técnicas dos órgãos
fiscalizadores, referentes à segurança da informação.
XXVIII - elaborar e submeter à aprovação da Controladoria Geral do Estado, do Plano Anual de
Acompanhamento dos Controles Internos - PAACI;
XXIX - verificar a conformidade dos procedimentos relativos aos processos dos sistemas de
Planejamento e Orçamento, Financeiro, Contábil, Patrimônio e Serviços, Aquisições, Gestão de
Pessoas e outros realizados pelos órgãos ou entidades vinculadas;
XXX - revisar a prestação de contas mensal dos órgãos ou entidades vinculadas;
XXXI - realizar levantamento de documentos e informações solicitadas por equipes de auditoria;
XXXII - prestar suporte às atividades de auditoria realizadas pela Controladoria Geral do Estado;
XXXIII - supervisionar e auxiliar as Unidades Executoras na elaboração de respostas aos
relatórios de Auditorias Externas;
XXXIV - acompanhar a implementação das recomendações emitidas pelos órgãos de Controle
Interno e Externo por meio dos Planos de Providências do Controle Interno - PPCI;
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XXXV - observar as diretrizes, normas e técnicas estabelecidas pela Controladoria Geral do
Estado, relativas às atividades de Controle Interno;
XXXVI - comunicar à Controladoria Geral do Estado, qualquer irregularidade ou ilegalidade de
que tenha conhecimento, sob pena de responsabilidade solidária;
XXXVII - elaborar relatório de suas atividades e encaminhar à Controladoria Geral do Estado.
Seção III
Da Ouvidoria e Transparência
Art. 15 A Ouvidoria e Transparência setorial, integrante da Rede de Ouvidoria do Estado, tem a
missão de garantir a eficiência e eficácia no atendimento das demandas do cidadão e manter a
transparência da Empresa, competindo-lhe:
I - receber denúncias, reclamações, sugestões, elogios, solicitações, pedido de informações e dar
o devido encaminhamento;
II - dar ao cidadão o retorno das providências adotadas e as informações de sua conclusão no
prazo legal;
III - manter a devida discrição e sigilo do que lhe for transmitido pelo cidadão;
IV - sugerir ao dirigente do órgão medidas de aprimoramento na prestação de serviços
administrativos com base nas manifestações do cidadão;
V - organizar e manter atualizado arquivo da documentação expedida e recebida;
VI - elaborar e encaminhar ao dirigente do Órgão relatório contendo a síntese das manifestações
do cidadão, destacando os encaminhamentos e, se possível, os resultados decorrentes das
providências adotadas;
VII - exercer diligências especiais por determinação da Controladoria Geral do Estado - CGE;
VIII - receber demandas, na qualidade de Serviço de Informação ao Cidadão - SIC, em
atendimento ao descrito na Lei de Acesso à Informação - LAI, dando os devidos
encaminhamentos;
IX - observar as diretrizes, normas e técnicas estabelecidas pela CGE;
X - coordenar as ações junto às unidades administrativas responsáveis pelos dados/informações
visando sua conscientização, educação e padronização dos procedimentos a serem cumpridos;
XI - monitorar o cumprimento dos padrões estabelecidos e a correta disponibilização das
informações em conformidade aos requisitos legais;
XII - relatar diretamente à unidade administrativa responsável acerca de qualquer inconsistência
e/ou desconformidade detectada;
XIII - recomendar medidas preventivas e/ou corretivas para melhoria contínua no processo de
transparência;
XIV - coordenar a elaboração da política de divulgação das informações;
XV - alimentar, acompanhar e disponibilizar Portal da Transparência.
Seção II
Da Unidade de Conformidade, Gestão de Riscos, Segurança da Informação e Controle
Interno
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Art. 14 A Unidade de Conformidade, Gestão de Riscos, Segurança da Informação e de Controle
Interno tem como missão: assessorar diretamente a direção superior nas áreas de conformidade,
gestão de riscos, segurança da informação e controle interno, de acordo com leis e normativas
vigentes, competindo-lhe:
I - coordenar, disseminar, monitorar e avaliar o processo de conformidade;
II - coordenar, disseminar, monitorar e avaliar o processo de gestão de riscos;
III - coordenar, disseminar, monitorar e avaliar o processo de segurança da informação;
IV - coordenar, disseminar, monitorar e avaliar o processo de controle interno.
V - atuar no aculturamento organizacional da MTI e na sensibilização constante dos seus agentes
públicos e de terceiros, que transacionam com a empresa, para a adoção de conduta ética e para o
fiel cumprimento das obrigações legais e das práticas de governança corporativa que lhes
competem;
VI - disseminar o código de conduta e integridade aos agentes públicos da empresa;
VII - promover programas de orientação para a prevenção de inconformidades específicas;
VIII - monitorar riscos de não conformidade legal e de improbidade administrativa;
IX - monitorar e aferir a aderência das práticas de Governança Corporativa;
X - monitorar a implementação de controles para mitigar riscos de conformidade legal e de
improbidade administrativa;
XI - acompanhar e comunicar às instâncias competentes, dentro do modelo de governança
corporativo, as novas legislações e atos regulatórios pertinentes aos negócios fins da empresa;
XII - recomendar a verificação (controle interno/auditoria) de conformidade às legislações e atos
regulatórios pertinentes aos negócios fins da empresa;
XIII - avaliar e comunicar às instâncias competentes o estágio de maturidade da empresa na
aderência das exigências legais e regulatórias em sua área de atuação;
XIV - manter registros das inconformidades denunciadas e apuradas pela autoridade
competentes;
XV - avaliar e comunicar às instâncias competentes informações gerenciais relacionadas à
conformidade legal, regulatória e ética da empresa;
XVI - reportar às instâncias competentes, dentro do modelo de governança corporativo, situações
de negligência ou omissões dos responsáveis.
XVII - apoiar a alta administração na formulação e manutenção da política e dos planos de gestão
de riscos corporativos;
XVIII - fornecer metodologias e ferramentas para a alta administração e para as unidades de
negócios com a finalidade de identificar, avaliar e gerenciar riscos de suas competências;
XIX - facilitar o gerenciamento de riscos nas unidades organizacionais, fornecendo o apoio
consultivo e/ou executivo necessário na aplicação das metodologias e ferramentas adotadas;
XX - disseminar conhecimentos em gestão e gerenciamento de riscos;
XXI - coordenar a integração das diversas ações de gerenciamento de riscos na empresa;
XXII - manter e reportar à alta administração portfólio centralizado de riscos corporativos.
XXIII - propor e gerenciar políticas e demais Instrumentos normativos referentes à segurança de
Informação;
XXIV - executar ações de apoio, na implementação de políticas e normativas de segurança da
informação;
XXV - monitorar as práticas de segurança da informação instituídas;
XXVI - elaborar e executar Planos de Gestão da Segurança da Informação corporativos;
XXVII - acompanhar o cumprimento das orientações e recomendações técnicas dos órgãos
fiscalizadores, referentes à segurança da informação.
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XXVIII - elaborar e submeter à aprovação da Controladoria Geral do Estado, do Plano Anual de
Acompanhamento dos Controles Internos - PAACI;
XXIX - verificar a conformidade dos procedimentos relativos aos processos dos sistemas de
Planejamento e Orçamento, Financeiro, Contábil, Patrimônio e Serviços, Aquisições, Gestão de
Pessoas e outros realizados pelos órgãos ou entidades vinculadas;
XXX - revisar a prestação de contas mensal dos órgãos ou entidades vinculadas;
XXXI - realizar levantamento de documentos e informações solicitadas por equipes de auditoria;
XXXII - prestar suporte às atividades de auditoria realizadas pela Controladoria Geral do Estado;
XXXIII - supervisionar e auxiliar as Unidades Executoras na elaboração de respostas aos
relatórios de Auditorias Externas;
XXXIV - acompanhar a implementação das recomendações emitidas pelos órgãos de Controle
Interno e Externo por meio dos Planos de Providências do Controle Interno - PPCI;
XXXV - observar as diretrizes, normas e técnicas estabelecidas pela Controladoria Geral do
Estado, relativas às atividades de Controle Interno;
XXXVI - comunicar à Controladoria Geral do Estado, qualquer irregularidade ou ilegalidade de
que tenha conhecimento, sob pena de responsabilidade solidária;
XXXVII - elaborar relatório de suas atividades e encaminhar à Controladoria Geral do Estado.
PORTARIA Nº 026/2016
Institui o Comitê de Segurança da Informação e Riscos da MTI - Empresa Mato-grossense de
Tecnologia da Informação
2.7. Fatores de Risco Estratégico
Tabela 6: Fatores de Risco Estratégico
Objetivo Estratégico

Risco

Tornar-se um provedor
de soluções em TI
estratégico para o
Estado

Não investir nas capacidades adicionais necessárias para competir (gestão financeira,
análise competitiva, desenvolvimento de produtos, precificação).
Descentralização dos serviços de TIC.
Se tornar um provedor menos flexível, resiliente e dinâmico.

Ter alta credibilidade, Baixo investimento e utilização dos recursos de TIC próximo do limite de segurança.
excelência operacional,
Desalinhamento com expectativas e necessidades das partes interessadas.
orientado à busca
incessante de qualidade Não adoção de boas práticas e métodos de garantia da qualidade.
Capacidade de gerir
risco

Inexistência de cultura para análise e tratativa de riscos.

Implantar um novo
modelo de negócio
sustentável

Falta de visão sistêmica de custo.

Falta de investimento em ações para promover a implantação da cultura.

Deficiência de autonomia econômica/ financeira e de atuação.
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Considerando o momento da situação financeira vivenciada pelo governo do Estado, destaca-se como
um grande fator de risco a restrição financeira do governo e assim impactando o recebimento pelos
serviços prestados .

3. GOVERNANÇA CORPORATIVA
3.1. Atividades desenvolvidas
Com fundamento no Decreto do estatuto 44 – 22/02/2019 que dispõe dos objetivos da MTI no Capítulo III
DOS OBJETIVOS
Art. 5º A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação – MTI tem por objetivos:
I. prestar serviços de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação -TIC;
II. prestar serviços de elaboração de projetos, assessoria, consultoria, suporte, monitoramento, gerenciamento
e treinamento na área de Tecnologia da Informação e Comunicação;
III. prestar serviços de desenvolvimento, integração, implementação, manutenção e sustentação de sistemas
de informação e aplicativos;
IV. prestar serviços de processamento e tratamentos de dados, promover a integração entre sistemas de
informação e bases de dados por meio de soluções de interoperabilidade;
V. desenvolver atividades de inovação e pesquisa tecnológica, disseminação de novas tecnologias de
produtos e serviços relacionados à Tecnologia de Informação e Comunicação.
§ 1º A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação – MTI poderá prestar seus serviços aos órgãos
públicos da esfera Federal, Estadual, Municipal e iniciativa privada.
§ 2º A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação - MTI
Poderá, mediante convênio, termo de cooperação ou contrato de patrocínio, prestar apoio técnico e financeiro
aos projetos e programas desenvolvidos por outras entidades estatais que estejam vinculadas à sua área de
atuação.
§ 3º Para a consecução de seus fins a Empresa poderá celebrar contratos, acordos, convênios ou outros
instrumentos afins com quaisquer entidades da Administração Pública, esferas de governo federal, estadual e
municipal e com a iniciativa privada e ainda o que dispõe o Artigo 9º do Decreto nº 1.257, de 10 de
novembro de 2017, constituem-se as atividades desenvolvidas pela Empresa Mato-grossense de Tecnologia
da Informação - MTI:
I - a operacionalização da infraestrutura corporativa, da arquitetura de interoperabilidade, da central de
serviços e da rede de comunicação do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso;
II - a hospedagem dos sistemas corporativos e estratégicos do Estado;
III - a prestação dos serviços de TI;
IV - o desenvolvimento e a manutenção de sistemas automatizados de informação;
V - a segurança de dados e da informação, sob sua gestão;
VI - emitir pareceres, elaborar estudos e prestar informações técnicas sobre soluções de TI quando
solicitadas pelo Órgão Central de TI.
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3.1.1. Produtos e Serviços comercializados
Para atender esses objetivos a MTI disponibiliza o seguinte portfólio:
Figura 1: Portfólio da MTI

Fonte: MTI

18

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 3613-3036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78049-903 - CUIABÁ - MATO GROSSO

W W W . M T I . M T . G O V . B R

3.1.2. Receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida
Tabela 7: Receitas (composição) | Ano 2018 e 2019
2018

2019

PARTICIPAÇÃO
RECEITA

RECEITA
RECEITA

PARTICIPAÇÃO
RECEITA

LIQUIDA TOTAL %

RECEITA

LIQUIDA TOTAL%

Receita Operacional Líquida

27.861.295,13

24,21%

28.256.824,99

32,50%

Outras Receitas

86.560.228,84

75,20%

58.548.237,36

67,35%

682.094,02

0,59%

129.320,01

0,15%

Receitas Financeiras
Total

115.103.617,99

86.934.382,36

Fonte: UGOFI/DAFI

3.1.2.1. Principais receitas por serviços (ranking)
Tabela 8: Receitas por serviços | Ano 2019
% - Participação
Receita líquida
total

Faturamento
anual

% Receita

Solução de Colaboração

2.950.974,60

9,58%

10,44%

Fiplan

2.783.355,66

9,04%

9,85%

Gestão de Pessoas – SEAP

2.783.355,66

9,04%

9,85%

Disponibilização de Internet com Segurança

2.279.349,29

7,40%

8,07%

Manutenção de aplicativos transacionais

1.498.750,00

4,87%

5,30%

Armazenamento/ Backup de Dados

1.391.024,60

4,52%

4,92%

Conectividade a Rede Infovia MT

1.292.185,47

4,20%

4,57%

Solução de segurança de computadores

725.005,88

2,35%

2,57%

Manutenção de aplicativos em BI

465.00,00

1,51%

1,65%

MT Cidadão
1.488,00
Vr Total do Faturamento = 30.791.056,64
Fonte de dados: UGENE/VICE-PRESIDÊNCIA
Fonte de recursos 240 - Referência: Dezembro/2019

0,00%

0,01%

Serviço (Catálogo)

Categoria de serviços com maior participação na receita (sentido decrescente)
 Soluções Corporativas como Serviço
 Sistemas Aplicativos
 Serviços de Rede e Internet
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Infraestrutura de TI em Datacenter
Produtos para governo
Informações Gerenciais
Segurança da Informação
Serviços de Infraestrutura
Serviços Especialistas

3.1.2.2. Principais receitas por clientes (ranking)
Tabela 9: Receitas por cliente | Ano 2019
Cliente

Faturamento anual

% - Receita

SESP
DETRAN
SEDUC
SEFAZ
INDEA
SEMA
SEJUDH
SES
SINFRA
SETAS
SEDEC
SECEL
MT PREV
MT SAÚDE
SECITEC
EMPAER
FAPEMAT
AGER
JUCEMAT
INTERMAT

R$ 5.312.865,24
R$ 4.893.077,88
R$ 3.601.532,16
R$ 2.826.772,56
R$ 2.250.777,48
R$ 1.706.043,48
R$ 1.657.083,36
R$ 1.609.211,28
R$ 1.127.815,56
R$ 836.213,54
R$ 604.242,40
R$ 422.118,00
R$ 384.593,94
R$ 310.265,76
R$ 279.210,72
R$ 206.182,20
R$ 201.773,76
R$ 200.962,14
R$ 189.354,48
R$ 92.033,88

18,50%
17,04%
12,54%
9,85%
7,84%
5,94%
5,77%
5,60%
3,93%
2,91%
2,10%
1,47%
1,34%
1,08%
0,97%
0,72%
0,70%
0,70%
0,66%
0,32%

% - Participação Receita
líquida total
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
2,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Fonte: UGENE/VICE-PRESIDÊNCIA / Referência: Dezembro/2019
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Figura 2: Principais clientes por faturamento | Ano 2019

Tabela 10: DRE – Demonstração de Resultado do Exercício de 2019 – Ano 2019
Receita Operacional Bruta
Deduções da Receita Bruta
Receita Operacional Líquida
Lucro Bruto
Despesas Operacionais
Outras Receitas e Despesas Operacionais
Resultado Líquido das Operações
Lucro/Prejuízo antes do IR e Contribuição Social
Lucro /Prejuízo do Exercício
Fonte: UGOFI/DAFI

R$ 33.299.416,56
R$ (5.042.591,47)
R$ 28.256.824,99
R$ (23.981.704,70)
R$ (34.023.766,54)
R$ 58.548.237,36
R$ 542.766,12
R$ (43.522,47)
R$ (43.522,47)

3.2. Estrutura de controles internos e gerenciamento de risco
Para o gerenciamento de riscos, a MTI estabeleceu a Política de Gestão Integrada de Riscos
Corporativos, criada pela Unidade de Segurança da Informação e Risco, em 05/12/2016; validada e
aprovada pelo Conselho de Diretores, aprovada em 03/11/2016, aderente a resolução COSINT
Nº003/2010 e a Lei 12.527 de 18/11/2011. Esta política estabelece o modelo, os princípios, as
diretrizes e as responsabilidades da gestão integrada dos riscos corporativos da MTI.
A estrutura organizacional para o gerenciamento de risco está discriminada no Regimento Interno
como Unidade de Segurança da Informação e Riscos vinculada a Presidência.
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A estrutura de controle interno e gerenciamento de risco estão considerados nas PORTARIAS Nº
026/2016 e Nº 077/2016 e constam no REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA MATOGROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – MTI, com a instituição de:

Conselho Fiscal
Art. 5º O Conselho Fiscal da MTI, órgão fiscalizador, tem como missão assegurar os princípios de
transparência, equidade e prestação de contas da Empresa.
Unidade de Conformidade, Gestão de Riscos, Segurança da Informação e de Controle
Interno
Art. 14 A Unidade de Conformidade, Gestão de Riscos, Segurança da Informação e de Controle
Interno tem como missão: assessorar diretamente a direção superior nas áreas de conformidade,
gestão de riscos, segurança da informação e controle interno, de acordo com leis e normativas
vigentes.
Ouvidoria e Transparência
Art. 15 A Ouvidoria e Transparência setorial, integrante da Rede de Ouvidoria do Estado, tem a
missão de garantir a eficiência e eficácia no atendimento das demandas do cidadão e manter a
transparência da Empresa.
A ouvidoria pública atua no diálogo entre o cidadão e o Governo para que as manifestações
decorrentes do exercício da cidadania provoquem contínua melhoria dos serviços públicos
prestados.
No Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, a Ouvidoria está organizada em Rede, ou seja, as
ouvidorias Setoriais dos órgãos e das Secretarias estão interligadas pelo mesmo sistema eletrônico
(denominado Fale Cidadão) para registro das manifestações da sociedade e seguem diretrizes
comuns de atuação estabelecidas pela CGE, por meio da Secretaria Adjunta de Ouvidoria Geral e
Inteligência.
Os cidadãos podem expressar os seus anseios por meio de elogios, sugestões, reclamações,
denúncias, pedidos de informações e solicitações, fornecendo, ao mesmo tempo, subsídios para a
melhoria contínua dos serviços públicos.
A Rede de Ouvidores representa legitimamente o cidadão, ao receber as manifestações, encaminhálas aos setores competentes e monitorar até uma resposta final.
Possui também como atribuição produzir dados estatísticos consolidados que possibilitem, a partir
da análise das reclamações, denúncias, sugestões e outras demandas geradas pela sociedade,
fornecer ao Governo um diagnóstico das áreas sociais e da própria administração públicas mais
sensíveis, que necessitam de uma maior atenção no sentido de promover políticas públicas e de
gestão que resultem na melhoria, seja da qualidade de vida da população, seja no aumento da
eficiência do serviço público.
Principais Normas:
LEI COMPLEMENTAR n° 361/2009
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Disciplina as reclamações relativas à prestação de serviços públicos.
DECRETO ESTADUAL n° 1973/2013
Regulamenta a Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) no âmbito do Poder Executivo do Estado
de Mato Grosso.
LEI FEDERAL n.13.460
Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da
administração pública.
A Ouvidoria Setorial da MTI possui os seguintes canais de contato, por onde são feitos os
atendimentos:
•
Internet: Sistema Fale Cidadão
•
Telefone: (65) 3644-3465
•
E-mail: ouvidoria@mti.mt.gov.br
A Presidência busca medir a conformidade das definições institucionais e do processo para alcançar
as metas estabelecidas na sistematização nos diferentes tipos de controles, sendo as próprias
reuniões sistemáticas, as quais são: Conselho Deliberativo (Administrativo) Conselho Fiscal e
Conselho de Diretores (Executivo).
Com a finalidade de apresentar o mapeamento da sistemática de reuniões que competem a
Presidência da MTI. Trazendo as regras que devem ser seguidas, incluindo a elaboração de planos
de ações após cada demanda de reunião (Conselhos) e a elaboração de relatório de monitoramento
dos prazos de cada ação e seus responsáveis.
3.3. Fatores de risco
Fatores de Riscos são as condições (internas ou externas) que podem potencializar riscos (aumentar
a chance de ocorrer ou aumentar o impacto)
Fatores de Riscos – Fornecedores




Limite orçamentário financeiro abaixo do necessário para cumprir as obrigações contratuais
e renovação;
Restrições impostas pela Lei 8.666 para seleção de fornecedores, considerando a
dependência do Governo do Estado;
Atender as normas previstas no artigo 64 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016 que trata da
habilitação e acompanhamento do desempenho dos fornecedores com base no instrumento
convocatório de caráter público e permanente.

Fatores de Riscos – Clientes




Custo alto de operação afetando os preços praticados;
Capacidade de atendimento das demandas públicas;
Ingerência política das priorizações de demanda;
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Metodologia disciplinada de priorização das demandas inexistente;
Estrutura organizacional em processos em fase de implantação promovendo dificuldade de
fazer as entregas no prazo desejado pelo cliente;
Investimento em inovação limitada.

Fatores de Riscos – Setores da Economia em que a MTI atua






Mudança periódica de governo;
Evolução constante de ataques cibernéticos;
Governança de TI estadual;
Alterações da legislação de cálculo de tributos;
Tecnologias emergentes e disruptivas.

Fatores de Riscos – Regulação dos Setores em que a MTI atua



Marco civil regulatório;
Regulamentação da privacidade e proteção dos dados.

Fatores de Riscos – Decisões Judiciais


Passivos direto e indireto.

3.4. Comentário dos Administradores e dados econômicos Financeiros
Em 2018, continuando o PPA no ciclo 2016-2019, mantiveram-se as diretrizes de governo e basicamente
foram sequenciadas ações a fim de cumprir com a Missão Institucional. Vale destacar o início de uma forte
restrição econômica e financeira no governo o que trouxe igualmente restrições à MTI.
As ações empreendidas permitiram, manter 56 sistemas estratégicos no governo, além da disponibilização
dos serviços digitais. Foram contabilizadas em 2018 1.749.950 acessos dos cidadãos – o que revela a
necessidade de novos aportes e priorizações nesta área.
Em 2018 foram sequenciados os trabalhos para finalização dos instrumentos afetos à nova legislação federal,
Lei 13306/2016 com prazo de conclusão para junho/2018. Os instrumentos foram concluídos em sua primeira
versão e devem ser revisados/atualizados de acordo com os requisitos legais.
Em relação às ações estratégicas da empresa para 2019 planeja-se novas práticas de gestão como gestão de
projetos, monitoramento dos indicadores estratégicos, desenho de processos, avaliação da gestão e outras,
inclusive com as atualizações e cumprimentos dos instrumentos da nova Lei das Estatais (13303/16). As
demais ações seguirão conforme a Estratégia de Longo Prazo estabelecida e fechamento do PPA 2016-2019.
Com relação aos riscos estratégicos, estes foram acompanhados pela Unidade de Riscos da Empresa que
articulou planos de trabalho junto às gerências sob a ótica dos indicadores estratégicos.
A fonte de financiamento dos projetos e ações da MTI, que permitem que ela cumpra sua Missão, tem origem
basicamente em três grandes fontes, sendo: Termo de Cessão de Empregado Público, Contrato de Gestão de
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Serviços de TI para o Executivo Estadual, Repasse do Tesouro do Estado e complementarmente, pequenos
contratos com órgãos públicos estaduais e/ou municipais.
Figura 3: Distribuição orçamento | Ano 2019

Tabela 11: Despesas (previsão inicial) | Ano 2019

Tipo de Despesa

Valor

Gasto com pessoal SEDE– folha de pagamento

R$ 64.438.752,49

Gasto com pessoal cedidos – folha empregados
cedidos para outros órgãos

R$ 37.593.449,51

SubTotal - folha de pagamento

Percentual

R$102.032.202,00

72,86

R$ 29.871.180,00

21,33

Investimentos

R$ 2.407.237,00

1,72

Dívida pública

R$ 5.734.643,00

4,09

R$ 140.045.262,00

100%

Outras despesas correntes

TOTAL:

Vale destacar que o quadro representa uma visão inicial / orçamentária para 2019

3.5. Políticas e práticas de governança corporativa
A MTI segue o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa – IBGC. O IBGC é uma organização exclusivamente dedicada à promoção da
Governança Corporativa no Brasil e o principal fomentador das práticas e discussões sobre o tema no País,
tendo alcançado reconhecimento nacional e internacional. Fundado em 27 de novembro de 1995, o IBGC –
sociedade civil de âmbito nacional, sem-fins lucrativos – tem o propósito de ser referência em Governança
Corporativa, contribuindo para o desempenho sustentável das organizações e influenciando os agentes da
sociedade no sentido de maior transparência, justiça e responsabilidade.
Dentre as práticas elencadas no referido código, pode-se elencar as seguintes práticas que estão sendo
implantadas:
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a. Alinhamento com a Definição e Princípios de Governança Corporativa do IBGC
Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas
e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de
fiscalização e controle e demais partes interessadas. As boas práticas de governança corporativa convertem
princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar
o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a
qualidade da gestão da organização, sua longevidade e o bem comum.
Princípios Básicos de Governança Corporativa
Os princípios básicos de governança corporativa permeiam, em maior ou menor grau, todas as práticas do
Código e sua adequada adoção resulta em um clima de confiança tanto internamente quanto nas relações com
terceiros.
Transparência
Consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e
não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos. Não deve restringir-se ao desempenho
econômico-financeiro, contemplando também os demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação
gerencial e que conduzem à preservação e à otimização do valor da organização.
Equidade
Caracterizam-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios e demais partes interessadas
(stakeholders), levando em consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas.
Prestação de Contas (accountability)
Os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso, compreensível e
tempestivo, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões e atuando com diligência e
responsabilidade no âmbito dos seus papéis.
Responsabilidade Corporativa
Os agentes de governança devem zelar pela viabilidade econômico-financeira das organizações, reduzir as
externalidades negativas de seus negócios e suas operações e aumentar as positivas, levando em
consideração, no seu modelo de negócios, os diversos capitais (financeiro, manufaturado, intelectual,
humano, social, ambiental, reputacional, etc.) no curto, médio e longo prazos.
b. Formalização do Conselho de Administração
Fundamento
O conselho de administração é o órgão colegiado encarregado do processo de decisão de uma organização em
relação ao seu direcionamento estratégico. Ele exerce o papel de guardião dos princípios, valores, objeto
social e sistema de governança da organização, sendo seu principal componente. Além de decidir os rumos
estratégicos do negócio, compete ao conselho de administração, conforme o melhor interesse da organização,
monitorar a diretoria, atuando como elo entre esta e os sócios. Na qualidade de administradores, os
conselheiros possuem deveres fiduciários para com a organização e prestam contas aos sócios nas
assembleias. De forma mais ampla e periódica, também prestam contas aos sócios e às demais partes
interessadas por meio de relatórios periódicos.
Missão do Conselho de Administração
A missão do Conselho de Administração é proteger e valorizar a organização, otimizar o retorno do
investimento no longo prazo e buscar o equilíbrio entre os anseios das partes interessadas, de modo que cada
uma receba benefício apropriado e proporcional ao vínculo que possui com a organização e ao risco a que
está exposta.
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Atribuições
O Conselho de Administração deve zelar pelos valores e propósitos da organização e traçar suas diretrizes
estratégicas. Para que o interesse da organização sempre prevaleça, o Conselho deve prevenir e administrar
situações de conflitos de interesses e administrar divergências de opiniões.
c. Segregação das funções de presidente do Conselho e diretor-presidente
Para que não haja concentração de poder e prejuízo ao dever de supervisão do conselho em relação à
diretoria, o acúmulo das funções de presidente e diretor-presidente por uma mesma pessoa deve ser evitado.
d. Formalização de um Regimento Interno do Conselho de Administração
Fundamento
Tem por objetivo disciplinar o funcionamento do conselho de administração, a fim de proporcionar
que sua atuação esteja em consonância com os preceitos definidos pelo estatuto/contrato social. Serve como
instrumento de formalização dos processos de funcionamento do órgão e contribui para o fortalecimento das
práticas de governança.
Práticas
As atividades do conselho de administração e dos comitês devem ser normatizadas em um regimento interno
que torne claras as responsabilidades, atribuições e regras de funcionamento de cada um dos órgãos, bem
como as medidas a serem adotadas em situações de conflito de interesses.
e. Formalização da Diretoria Executiva
Fundamento
A diretoria é o órgão responsável pela gestão da organização, cujo principal objetivo é fazer com que a
organização cumpra seu objeto e sua função social. Ela executa a estratégia e as diretrizes gerais aprovadas
pelo conselho de administração, administra os ativos da organização e conduz seus negócios. Por meio de
processos e políticas formalizados, a diretoria viabiliza e dissemina os propósitos, princípios e valores da
organização. Este órgão é responsável pela elaboração e implementação de todos os processos operacionais e
financeiros, inclusive os relacionados à gestão de riscos e de comunicação com o mercado e demais partes
interessadas. Cabe à diretoria assegurar que a organização esteja em total conformidade com os dispositivos
legais e demais políticas internas a que está submetida. Em caso de existência de subsidiárias, é de sua
responsabilidade trabalhar para que as demais empresas do grupo estejam igualmente operando em
conformidade.
O monitoramento, o reporte e a correção de eventuais desvios, sejam eles decorrentes de descumprimento da
legislação e/ou regulamentação interna e externa, gerenciamento de riscos, auditoria ou controles internos,
também são parte das responsabilidades da diretoria. Na qualidade de administradores, os diretores possuem
deveres fiduciários em relação à organização e prestam contas de suas ações e omissões à própria
organização, ao conselho de administração e às partes interessadas.
f. Formalização de uma área para realizar o Gerenciamento de riscos, controles internos e conformidade
(compliance)
Fundamento
Negócios estão sujeitos a riscos, cuja origem pode ser operacional, financeira, regulatória, estratégica,
tecnológica, sistêmica, social e ambiental. Os riscos a que a organização está sujeita devem ser gerenciados
para subsidiar a tomada de decisão pelos administradores. Os agentes de governança têm responsabilidade em
assegurar que toda a organização esteja em conformidade com os seus princípios e valores, refletidos em
políticas, procedimentos e normas internas, e com as leis e os dispositivos regulatórios a que esteja
submetida. A efetividade desse processo constitui o sistema de conformidade (compliance) da organização.
g. Elaboração do Código de Conduta e Integridade
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Fundamento
O código de conduta tem por finalidade principal promover princípios éticos e refletir a identidade e a cultura
organizacionais, fundamentado em responsabilidade, respeito, ética e considerações de ordem social e
ambiental. A criação e o cumprimento de um código de conduta elevam o nível de confiança interno e
externo na organização e, como resultado, o valor de dois de seus ativos mais importantes: sua reputação e
imagem. A administração é responsável por dar o exemplo no cumprimento do código de conduta. O
conselho de administração é o guardião dos princípios e valores da organização. Entre suas responsabilidades
está disseminar e monitorar, com apoio da diretoria, a incorporação de padrões de conduta em todos os níveis
da organização.

3.6. Composição e remuneração da Administração
Os administradores e empregados não possuem remuneração variável, portanto não são afetados por
resultado dos indicadores de atuação, produtividade ou resultados da organização.
Os componentes do Conselho Fiscal recebem remuneração conforme citado na página 5 do Estatuto
“Art. 20 - Os membros do Conselho Fiscal perceberão o valor de 10% (dez por cento) da remuneração do
Diretor-Presidente, por dia útil de reunião.
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