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CAPITULO I – IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES COMPÕEM 
O RELATÓRIO 

 
Seção I – Identificação da Unidade Jurisdicionada  

 
1.1 Identificação 

 

Quadro A.1.1 – Identificação da UJ – Relatório de Gestão Consolidado 
Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. 

Código SIORG: 003270 

Identificação da Unidade Jurisdicionada Consolidadora 

Denominação Completa: SECRETARIA EXECUTIVA 

Denominação Abreviada: SE 

Código SIORG: 003270 Código LOA: 28101 Código SIAFI: 280107 

Natureza Jurídica:  

ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO
 

CNPJ: 00.394.478/0001 – 43
 

Principal Atividade: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL
 

Código CNAE: 8411-6/00 

Telefones/Fax de contato:  (61) 2027-7041 (61) 2027-7042 (61) 2027-7667 

Endereço Eletrônico: se@mdic.gov.br 

Página na Internet: http://www.mdic.gov.br 

Endereço Postal: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BL. J 8º ANDAR – SALA 800 – CEP: 70.053-900 – BRASÍLIA DF  

Identificação das Unidades Jurisdicionadas Consolidadas 

Nome CNPJ Código SIAFI SITUAÇÃO CÓDIGO SIORG 

        SPOA 00.394.478/0001 – 43     

CGRL 00.394.478/0002 – 24 280101 ATIVA 14325 

CGOF 00.394.478/0003 – 05  280102 ATIVA 14330 

CGRH  280104 ATIVA 14308 

CGMI  280116 ATIVA 14327 

       SEGEC     

Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Consolidadora e Consolidadas 

Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas 

Decreto nº 7.096 publicado no DOU de 02/02/2010. 

Decreto nº 7.474 de 2011. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas 

Portaria nº de 11 de janeiro de 2008, publicada no DOU 16 de janeiro de 2008 

Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Consolidadora e Consolidadas 

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidades Jurisdicionadas 

Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 

Código SIAFI Nome 

280101 Coordenação Geral de Recursos Logísticos – CGRL   

280102 Coordenação Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças – CGOF 

280104 Coordenação Geral de Recursos Humanos – CGRH 

280116 Coordenação Geral de Modernização e Informática – CGMI  

Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 

Código SIAFI Nome 

00001 TESOURO  

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

280101 – CGRL 00001 

280102 – CGOF 00001 

280104 – CGRL 00001 

280116 – CGMI 00001 
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1.2 Finalidade e Competências Institucionais da Unidade  

 

A Unidade Jurisdicionada – UJ, Secretaria Executiva, órgão de assistência direta e 

imediata ao Ministro de Estado, compete assistir ao Ministro na supervisão e coordenação das atividades 

das Secretarias integrantes da estrutura do Ministério e das entidades a ele vinculadas; exercendo, ainda, a 

função de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, de 

Administração dos Recursos de Informação e Informática - SISP, de Serviços Gerais - SISG, de 

Planejamento e de Orçamento Federal, de Contabilidade Federal e de Administração Financeira Federal, 

por intermédio da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA. 

 

A Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA- possui a 

competência de planejar, coordenar e supervisionar, no âmbito do Ministério, a execução das atividades 

relacionadas com os sistemas federais de planejamento e orçamento, de administração financeira, de 

contabilidade, de serviços gerais, de gestão de documentos de arquivos, de administração dos recursos de 

informação e informática e de recursos humanos, promover a articulação com os órgãos centrais dos 

sistemas federais e orientar os órgãos do Ministério, quanto ao cumprimento das normas administrativas 

estabelecidas. Tem também como competência, promover a elaboração e consolidar planos e programas 

das atividades de sua área de atuação e submetê-los à decisão superior; assim como acompanhar e 

promover a avaliação de projetos e atividades, a execução orçamentária, financeira e contábil, no âmbito 

do Ministério e realizar tomadas de contas dos ordenadores de despesa e demais responsáveis por bens e 

valores públicos e de todo aquele que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em 

dano ao erário. 

A unidade jurisdicionada – SE, tem como finalidade de planejar e supervisionar as 

atividades relacionadas com as políticas de recursos humanos, compreendidas as de administração de 

pessoal, desenvolvimento e assistência médica e social, segundo diretrizes emanadas do órgão central do 

Sistema de Pessoal Civil - SIPEC, assim como a execução das atividades relativas à administração 

orçamentária financeira, administração de material, patrimônio, obras, instalações, serviço de protocolo 

geral, reprografia, manutenção predial, telecomunicações, transportes, vigilância, zeladoria, suprimento 

de bens e serviços, licitações, contratos e convênio. 

 

A UJ possui também a incumbência de garantir o funcionamento à segurança e a 

modernização dos sistemas essenciais de tecnologia da informação além de planejar e coordenar a 

execução das atividades relacionadas aos sistemas federais de gestão de documentos de arquivo, de 

administração de recursos de informação e informática, a criação de mecanismos operacionais que 

possibilitem melhor execução das programações orçamentária e financeira, coordenar o processo 

orçamentário e financeiro, em todas as suas fases, no âmbito setorial, bem como definir normas e critérios 

a serem seguidos, em consonância com aqueles emitidos pelos órgãos normativos;  promover a 

descentralização de créditos orçamentários e de recursos financeiros, e também  produzir e fornecer 

informações orçamentárias e financeiras para o planejamento e  tomada de decisões. 

 

Com vistas a cumprir com sua finalidade e competência a UJ adotou ações planejadas no 

exercício de 2013 indispensáveis ao exercício das atividades finalísticas; tais como: reformulação com 

relação às atividades de gestão interna; ampliação do grau de agilidade e flexibilidade da unidade no 

contexto institucional; desenvolvimento de novo modelo de gestão, mais descentralizado e participativo, 

com qualificação mais ampla e versátil dos servidores; avaliação de cenários com vistas à avaliação das 

condições gerais para implementação dos projetos; elaboração, implementação e operacionalização de 

modelos de qualidade paras níveis de serviços com ênfase na visão estratégica. 

 

No exercício de 2013, foram planejadas ações de capacitação, incluindo ações de 

aperfeiçoamento de curta, média e longa duração, como por exemplo: realização de turmas fechadas, 
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contratações em turmas abertas, realização de treinamentos fora da sede, e capacitação, incentivo à 

graduação e ao estudo de língua estrangeira. Essas ações têm como objetivo provê-los das competências 

necessárias ao desempenho de suas funções institucionais para a melhoria da eficiência, eficácia e 

qualidade dos serviços públicos prestados, visando, assim, o cumprimento do objetivo constante do mapa 

estratégico referente à gestão de recursos humanos. 

 

No tocante à tecnologia da informação, destacam-se: a expansão e setorização da oferta de 

recursos informáticos, tecnológicos e inteligência para tomada de decisão; fomentar e apoiar a expansão 

de atendimento ao Registro Mercantil no âmbito nacional; compatibilização entre os processos de pessoas 

os sistemas e as tecnologias envolvidas; participação e realização de eventos e cursos; monitoramento das 

atividades de desenvolvimento dos membros de cada equipe pelos seus respectivos gerentes; 

modernização e ampliação do parque informático institucional para a adequada condução das ações de 

gestão dos processos desenvolvidos no plano estratégico; forte investimento na capacitação técnica, que é 

vista como instrumento eficaz para o alcance das metas, assim como no desenvolvimento e no 

alinhamento de talentos no âmbito da unidade; implementação e operacionalização de núcleos 

administrativos com foco na gestão de segurança da informação. 

 

Quanto à gestão de recursos orçamentários, financeiros e logísticos foi priorizada a 

otimização na alocação de recursos, alcançando a máxima utilização tanto do Limite Orçamentário 

(Limite de Movimentação e Empenho), quanto do Limite Financeiro (Limite de Pagamentos e Restos a 

Pagar) autorizado a nível setorial pelo Decreto anual de Programação Orçamentária e Financeira para o 

conjunto das Unidades Orçamentárias supervisionadas e adequação e modernização dos espaços físicos 

provendo de mobiliário, equipamentos e materiais adequados que favorecem a eficiência e a motivação 

dos seus servidores. 

 

Na estrutura da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – 

SPOA/SE/MDIC, tendo em vista a estrutura regimental vigente no exercício de 2013, conforme aprovada 

pelo vigente Decreto nº 7.096, de 04 de fevereiro de 2010 No contexto institucional da Unidade 

Jurisdicionada, cabe a CGOF/SPOA/SE-MDIC, nos termos da vigente Lei nº 10.180, de 06 de fevereiro 

de 2001, exercer a Missão de Unidade Gestora – UG Setorial dos Sistemas de Planejamento, Orçamento, 

Administração Financeira e Contabilidade,  

 

A CGOF/SPOA/SE-MDIC, é organizada em 4 (quatro) Coordenações, a de Planejamento, 

a de Programação e Orçamento, a de Finanças e a de Contabilidade, de acordo com a Portaria nº 06/GM-

MDIC, de 11 de janeiro de 2008, em vigor no ano de 2013.  

 

Adicionalmente, em atenção à solicitação da Secretaria-Executiva, elabora as Notas 

Técnicas de análise das Propostas de Orçamentos Anuais dos Serviços Sociais Autônomos (Sistema “S”) 

submetidas à aprovação do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior, a saber: 

 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, conforme o 

Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, com as alterações promovidas pelo Decreto nº 3.334, de 11 

de janeiro de 2000 (Orçamento de 2014 aprovado pela Portaria MDIC nº 379, de 30 de dezembro de 

2013); 

 

Agência Brasileira de Promoções das Exportações – APEX-BRASIL, conforme a Lei nº 

10.668, de 14 de maio de 2003, e o Decreto nº 4.584, de 05 de fevereiro de 2003 (Orçamento de 2014 

aprovado pela Portaria MDIC nº 380, de 30 de dezembro de 2013); e 
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Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI, conforme a Lei nº 11.080, de 

30 de dezembro de 2004, e o Decreto nº 5.352, de 24 de janeiro de 2005 (Orçamento de 2014 aprovado 

pela Portaria MDIC nº 378, de 30 de dezembro de 2013). 

 

Finalmente, é válido salientar o acompanhamento da programação e execução do 

Orçamento de Investimento de Empresa Estatal supervisionada pelo MDIC, que é o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (A dotação final do Orçamento de Investimento – OI do 

BNDES alcançou R$ 35.347.688,00 com a realização de R$ 16.590.210,00 equivalentes a 46,9 % devido 

ao contingenciamento de recursos no exercício). 

 

A Subsecretaria de Gestão Estratégica e Competitividade – SGEC foi criada com o intuito 

de consolidar a cultura da gestão estratégica, ou seja, aquela em que são considerados aspectos como 

produtividade, meritocracia e resultado, bem como um sistema organizado de aprendizado contínuo 

orientado por competências. Além disso, esta Subsecretaria tem por finalidade elaborar, revisar e 

implementar o Planejamento Estratégico do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior – MDIC, sobretudo no que tange ao monitoramento e à avaliação dos projetos e processos 

estratégicos deste Ministério. 
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1.3 Organograma Funcional 

 

Secretaria Executiva -           SE 

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração                                    SPOA  

Coordenação-Geral de Recursos Logísticos   CGRL 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos   CGRH 

Coordenação-Geral de Modernização e Informática   CGMI 

Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças   CGOF 

Subsecretaria de Gestão Estratégica e Competitividade      SGEC 

 

 

 
A SPOA tem em sua estrutura:  

 

A Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH – incumbe planejar e supervisionar 

as atividades relacionadas com as políticas de recursos humanos, compreendidas as de administração de 

pessoal, desenvolvimento de recursos humanos e assistência médica e social, segundo diretrizes 

emanadas do órgão central do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC, observando a legislação pertinente, além 

de propor diretrizes e elaborar projetos relacionados com o desenvolvimento dos recursos humanos do 

Ministério e acompanhar o cumprimento de convênios e contratos na sua área de atuação. 

 

A Coordenação-Geral de Recursos Logísticos – CGRL – possui a incumbência de planejar, 

coordenar, supervisionar e avaliar a execução das atividades relativas à administração orçamentária 

financeira, administração de material, patrimônio, obras, instalações, serviço de protocolo geral, 

reprografia, manutenção predial, telecomunicações, transportes, vigilância, zeladoria, suprimento de bens 

e serviços, licitações, contratos e convênio. 

 

A Coordenação-Geral de Modernização e Informática – CGMI tem por competência 

regimentar propor diretrizes e implementar políticas de modernização e reforma administrativa, de 

documentação, de informação e de informática dos órgãos e entidades vinculados ao Ministério.  

 

Tem também o dever de planejar e coordenar a execução das atividades relacionadas aos 

sistemas federais de gestão de documentos de arquivo, de administração de recursos de informação e 

informática, normatizar e compatibilizar as ações de modernização, informação e informática do 

Ministério e das entidades vinculadas, bem como, apoiar e prestar consultoria técnica e normativa aos 

órgãos e entidades vinculados do Ministério, na definição e implementação de programas, projetos e 

Subsecretaria de Gestão 

Estratégica e 

Competitividade 

 

SEGEC 
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atividades, comunicação e segurança de dados, desregulamentação, adequação e desenvolvimento 

institucional e de processamento de dados. Em articulação com a coordenação Geral de Recursos 

Humanos compete planejar, promover e executar, treinamento referente a sistemas, aplicativos e inclusão 

digital dos servidores do Ministério. 

 

À Coordenação Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças – CGOF- compete a 

coordenação a elaboração e a consolidação dos planos e programas em nível setorial, acompanhamento da 

implantação de ações estratégicas setoriais, desenvolvimento de estudos para subsidiar a definição de 

políticas públicas setoriais, a implantação de sistemas de acompanhamento e avaliação dos programas em 

execução, a criação de mecanismos operacionais que possibilitem melhor execução das programações 

orçamentária e financeira setoriais, a elaboração de relatórios analíticos e gerenciais das realizações 

físico-financeiras. Além dessas, a CGOF, tem também a competência regimental de planejar, coordenar, 

acompanhar, orientar e controlar as atividades orçamentárias e de programação financeira, no âmbito do 

Ministério. Coordenar o processo orçamentário e financeiro, em todas as suas fases, no âmbito setorial, 

bem como definir normas e critérios financeiros a serem seguidos pelas unidades orçamentárias e 

setoriais, em consonância com aqueles emitidos pelos órgãos normativos; promover a descentralização de 

créditos orçamentários e de recursos financeiros para unidades gestoras setoriais e, assim, produzir e 

fornecer informações orçamentárias e financeiras para o planejamento e para o processo de tomada de 

decisões.  

 

A SGEC está diretamente subordinada à Secretaria Executiva. Além disso, á SGEC não há 

unidades subordinadas. 

 

Em relação às competências institucionais da Unidade, cabe à SGEC: 

 

I - coordenar, acompanhar e monitorar a implementação do Plano de Ação Estratégica; 

 

II - realizar estudos e desenvolver metodologias de gestão, com vistas a subsidiar a 

implementação das ações da área de competência do Ministério no contexto da política governamental de 

desenvolvimento econômico e social; 

 

III - monitorar e avaliar a execução de planos, programas, projetos e atividades do 

Ministério, de modo a subsidiar a tomada de decisão superior; e 

 

IV - propor diretrizes e supervisionar a formulação e a implementação de modelos de 

sistemas de informação estratégica e gerencial. 

 

 
1.4 Macroprocessos Finalístico  

 

Macroprocesso 1 – Gestão da Estratégia: neste macroprocesso estão compreendidos os 

processos relacionados a gestão de processos, gestão de projetos e gestão de indicadores. O primeiro trata 

do mapeamento, proposição de melhorias e acompanhamento dos planos de ação de aperfeiçoamento dos 

processos do MDIC. A gestão de projetos, por sua vez, está relacionada ao monitoramento dos projetos 

estratégicos deste Ministério, com foco no cumprimento do cronograma previsto, neste primeiro 

momento. Por fim, a gestão de indicadores tem por objetivo acompanhar o desempenho dos indicadores 

estratégicos e avaliar as possíveis causas do desempenho observado. 

 

No ano de 2013, todo o trabalho inicial relacionado a esses processos foi realizado. Na 

frente de processos, foram mapeados 40 processos e, para a maioria deles, levantados pontos de melhorias 

e definidos planos de ação para a implementação dos aperfeiçoamentos necessários. Já no caso dos 
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projetos e dos indicadores, em 2012 foi iniciado o processo de formulação da estratégia do MDIC, com a 

construção dos Mapas Estratégicos do Ministério e de suas Secretarias. No ano seguinte, foram 

identificados indicadores para mensurar o atingimento dos objetivos estratégicos e posteriormente 

levantados os projetos estratégicos relacionados aos objetivos. 

 

Macroprocesso 2 – Aperfeiçoamento da Gestão: a este macroprocesso relacionam-se os 

processos de gestão por competências e ajuste da estrutura regimental. A gestão por competência 

compreende a avaliação do perfil dos servidores do MDIC, o levantamento das características necessárias 

para atuar em cada uma das Unidades e, considerando os processos e projetos estratégicos da 

Organização, as capacitações necessárias em cada uma das áreas. Ademais, a partir deste trabalho será 

possível otimizar a alocação de novos servidores e possibilitar aos servidores insatisfeitos a migração para 

áreas mais adequadas. No caso do ajuste da estrutura regimental, busca-se adequar as atribuições 

regimentais de modo a otimizar o trabalho realizado no MDIC, evitando sombreamentos. 

 

Em 2013, a partir dos trabalhos da gestão por competências foi possível elaborar o Plano 

Anual de Capacitação de uma forma distinta das elaborações anteriores. Primeiramente, por volta de 80% 

dos servidores ativos do MDIC responderam a um questionário que buscava identificar tanto as 

competências técnicas quanto as psicológicas, bem como levantar a sensação de necessidade de 

capacitação de cada um. Em seguida, os gestores de cada unidade identificaram as habilidades necessárias 

e ideais para realizar um trabalho eficiente na Unidade gerida por ele. A partir do cruzamento destas 

informações com os elementos do Planejamento Estratégico (objetivos, projetos e processos), foi possível 

gerar uma proposta de Plano Anual de Capacitação por departamento, que foi validada pelas Secretarias. 

Em relação ao ajuste da estrutura regimental, foi solicitada às Secretarias proposta de alteração no decreto 

regimental e no regimento interno. No momento da consolidação, verificou-se a existência de áreas de 

sombreamento entre Unidades diferentes e buscou-se solucionar este problema. A proposta de novo 

decreto regimental do MDIC foi encaminhado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

Ainda no âmbito da UJ podemos ressaltar os seguintes macroprocessos finalísticos 

pertinentes as UJ’s consolidadas: 

 

Avaliação de desempenho e de estágio probatório 

 

Atenção à Saúde do Servidor – Capacitação e Desenvolvimento de Servidores –  

Progressão Funcional – Realização de Concurso Público, Recrutamento e Seleção de 

Estagiários e Capacitação e Desenvolvimento de Servidores – Regulamentação Interna e Legislação de 

Pessoal – Cadastro de Pessoal bem como gerir com qualidade os bens, serviços e patrimônio do MDIC com 

eficiência, eficácia e economicidade. 

 

Desenvolvimento de programas e projetos de sistema de informação, com vistas à melhoria 

nos métodos e processos de trabalho; 

 

Realização de estudos e pesquisas, visando ao desenvolvimento e absorção de novas 

tecnologias e modernização administrativa;  

 
Implementação de politicas de modernização e reforma administrativa de documentação de 

informação e de informática no âmbito do ministério, por meio da execução das atividades relacionadas 

aos sistemas federais de gestão de documentos de arquivo de administração de recursos de informação e 

informática. 

 

Coordenação dos processos de Elaboração e de Programação Orçamentária e Financeira, 

em todas as suas fases, no nível Setorial, em atendimento ao previsto nos Planos Plurianuais – PPA, nas 

Leis de Diretrizes Orçamentárias – LDO e nas Leis Orçamentárias Anuais – LOA; 
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Definição de Normas e Critérios financeiros a serem seguidos pelas Unidades 

Orçamentárias Setoriais, em consonância com aqueles emitidos pelos Órgãos Normativos; 

 

Produção de Informações Orçamentárias e Financeiras para o Planejamento e o Processo 

de Tomada de Decisões, a nível Setorial; 

 

Desenvolvimento das Atividades concernentes ao Papel de Setorial de Contabilidade 

 

Os macroprocessos finalísticos foram conduzidos de acordo com as normas vigentes e em 

consonância com o cumprimento da missão institucional do Órgão e as ações foram desenvolvidas 

levando em conta o alinhamento entre a estratégia organizacional e a gestão estratégica.  

 

 
1.5 Macroprocessos de Apoio 

 
O macroprocesso de apoio é garantir aos seus servidores cursos e seminários ministrados por 

profissionais qualificados que os capacitam para o desenvolvimento de trabalhos com excelências, 

disponibilizando, também, recursos físicos e matérias para os desempenhos de suas funções com qualidade, 

conforme descritos a seguir: 

 

Gerenciamento e execução dos serviços técnicos especializados de desenvolvimento e 

manutenção de sistemas de informações e de sítios web no âmbito do MDIC; 

 

Sistema de controle e acompanhamento dos contratos de Tecnologia da Informação 

realizados pelo MDIC, conduzido pelo sistema OASIS, que é instrumento que as contratadas utilizam 

para registrar e justificar os trabalhos realizados de forma a comprovar ao MDIC o direito de receber o 

pagamento mensal. Esse pagamento depende das informações gravadas durante o decorrer do mês; 

 

Os procedimentos para gerenciamento e execução dos serviços técnicos especializados de 

desenvolvimento e manutenção de sistemas de informações: 

 

Atividade de Apoio Administrativo – recebimento e distribuição de documentos diversos, 

pertinentes à área de Recursos Humanos; elaboração e publicação de atos normativos.  

 

Orçamento e Finanças – controle orçamentário e pagamento das ações de capacitação 

realizadas durante o ano. 

 

Diárias e Passagens – com finalidade de ordenar despesas de diárias e passagens do MDIC 

e gerir contrato com agencia de viagens; 

 

Controle Orçamentário – com finalidade de orientar, controlar, executar e manter 

atualizado os repasses orçamentários e financeiros efetuados. 

 

Os Macroprocessos de apoio têm relação direta e espelham as próprias necessidades e 

metas dos Macroprocessos finalísticos da Unidade, a saber: 

 

Manutenção e aprimoramento de Sistemas de Acompanhamento e Avaliação dos 

Programas em execução; 

 

Manutenção e aprimoramento de mecanismos operacionais que possibilitem melhor 

execução das Programações Orçamentária e Financeira Setoriais; 
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Elaboração de Relatórios Analíticos e Gerenciais das realizações físico-financeiras; 

 

Apoio e acompanhamento na implantação de Sistemas de Informações Estatísticas 

Setoriais; 

Manutenção e aprimoramento de Sistemas de Avaliação dos Processos Orçamentário e 

Financeiro Setoriais. 

 

Os macroprocessos de Apoio da SGEC estão relacionados principalmente à organização de 

reuniões e gestão de documentos. 

 

 

 
1.6 Principais Parceiros  

 

Os principais parceiros são: o Gabinete do Ministro – GM, a Douta Consultoria Jurídica – 

CONJUR, às Secretarias Finalísticas do Ministério (Secretaria de Comércio Exterior – SECEX, Secretaria 

de Comércio e Serviços – SCS, Secretaria de Desenvolvimento da Produção – SDP, Secretaria de 

Inovação – SI), as Secretarias Executivas da Câmara de Comércio Exterior – CAMEX e do Conselho 

Nacional das Zonas de Processamento de Exportações – CZPE. 

 

As Entidades vinculadas ao Ministério: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia – INMETRO, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Superintendência da Zona 

Franca de Manaus – SUFRAMA, Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade – FGPC, Fundo 

Nacional de Desenvolvimento – FND (extinto pela Lei nº 12.431/2012) e Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; 

 

Entidades do Sistema S (SENAI, SENAC, ABDI, APEX e SEBRAE) 

 

Órgãos do Poder Executivo Federal, Ministério do Planejamento, Fazenda, Relações 

Exteriores, Agricultura, Controladoria Geral da União, Advocacia-Geral da União, Presidência da 

Republica, e demais Ministérios, as escolas de Governo – ESAF e ENAP, Tribunal de Contas da União, 

Empresas publicas, destacando o Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, Banco do 

Brasil, Juntas Comerciais, Departamento Nacional de Registro Mercantil e Entidades privadas 

fornecedores e prestadoras de serviços. 

 

Os Órgãos Centrais de Sistemas do Governo Federal: Secretarias de Planejamento e 

Investimento Estratégico – SPI, de Orçamento Federal – SOF e do Tesouro Nacional – STN. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Relatório de Gestão da UJ – Secretaria Executiva- SE, do órgão vinculador Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU 

nº 63/2010, alterada pela IN TCU nº 72 / 2013, da DN TCU nº 127 / 2013, Portaria TCU nº 175 / 2013, e 

da Portaria CGU/PR nº 133/2013, que aprovou a Norma de Execução CGU/PR nº 01/2013, consolidando 

as informações sobre a gestão das unidades do Ministério, será apresentado aos Órgãos de Controle 

Interno e Externo compondo a prestação de contas ordinária anual a que esta Unidade está obrigada, nos 

termos do art. 70 da Constituição Federal, tendo como objetivo relatar as práticas de sua gestão 

empreendida no exercício de 2013, de forma a propiciar a visão mais completa aos órgãos de controle e a 

sociedade em geral.  

 

O referido relatório está estruturado em 03 (três) capítulos e 12 (doze) secções: capitulo I, 

identificação e atributos das unidades jurisdicionadas, secções 01, capitulo II informações gerais sobre a 

gestão, secções de 02 a 12, e capitulo III com a conclusão e os resultados obtidos. 

 

No Capitulo II, informações gerais sobre a gestão, se encontram 11 secções passiveis de 

aplicação nos órgãos da administração direta do Poder Executivo. 

 

A secção 01, que trata da identificação da unidade jurisdicionada – UJ contém dentre 

outras informações, o Poder e órgão de vinculação, nome completo, denominação abreviada, código 

SIORG, código na LOA, situação operacional, natureza jurídica principal atividade econômica, endereço 

eletrônico, normas de criação, códigos e normas das unidades gestoras e gestão no sistema SIAFI, 

finalidade e competência da UJ, organograma e competências das áreas, macroprocessos finalísticos, 

macroprocessos de apoio e principais parceiros. 

 

Na secção 02 constam as informações sobre o planejamento da unidade, programação 

orçamentária e financeira e resultados alcançados e informações sobre outros resultados gerados pela 

gestão. 

 

Em referência a secção 03, que expõe a estrutura de governança e autocontrole da gestão, 

compreendendo os itens 3.1 – estruturas de governança, 3.2 avalição do funcionamento dos controles 

internos, 3.3 – remuneração paga a administradores, 3.4 - sistema de correção e 3.5 - cumprimento pela 

instancia de correição da portaria nº 1.043/2007 da CGU. Não se aplicando a essa UJ os itens 3.1 e 3.3.  

 

Em relação á secção 04, a mesma refere-se aos tópicos especiais da execução orçamentária 

e financeira constando: execução das despesas; reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos, 

ou recursos o qual não ocorreu durante o exercício; movimentação e os saldos de restos a pagar de 

exercícios anteriores; transferências de recursos; suprimento de fundos e renuncia de receita e gestão de 

precatórios que não se aplicam a esta UJ.  

 

A secção 05 trata da gestão de pessoas terceirização de mão de obra e custos relacionados 

contemplando: a estrutura de pessoal da unidade a terceirização de mão de obra e sobre o quadro de 

estagiários.  

 

A seção 06 refere - se à gestão do patrimônio mobiliário e imobiliário destacando: a gestão 

da frota de veículos próprios e locados de terceiros, a gestão do patrimônio imobiliário da união que 

esteja sobre a responsabilidade da unidade.  

 

A secção 07 compreende a gestão da tecnologia da informação e gestão do conhecimento  
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A seção 08 contem informações sobre gestão do uso dos recursos renováveis e 

sustentabilidade ambiental ressaltando a adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de 

bens e na contratação de serviços ou obras, na politica de separação de resíduos recicláveis descartados e 

medidas para diminuição do consumo de papel, energia elétrica e água. 

 

As informações constantes da seção 09 referem - se as informações sobre as deliberações 

do TCU e recomendações do OCI, item 9.1 e 9.2, bem como da declaração de bens e rendas estabelecidas 

na Lei nº 8730 conforme item 9.4 das medias adotadas em caso de dano ao erário item 9.5 e da declaração 

do Gestor responsável pela inclusão dos dados no Sistema SIASG e SICONV item 9.6 

 

Na seção 10, que trata do relacionamento com a sociedade destaca – se: a descrição dos 

canais de acesso do cidadão ao órgão ou entidade para fins de solicitações, reclamações, denúncias, 

sugestões, etc., contemplando informações gerenciais e estatísticas sobre o atendimento às demandas; 

mecanismos para medir a satisfação dos cidadãos – usuários ou clientes dos produtos e serviços 

resultantes da atuação da unidade; demonstração dos resultados de eventuais pesquisas de opinião feitas 

nos últimos três anos com cidadãos em geral, segmentos organizados da sociedade ou usuários dos 

produtos e serviços resultantes da atuação do órgão ou entidade. 

 

Na seção 11, constam as informações sobre adoção de critérios e procedimentos pelas 

normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público para tratamento contábil da depreciação, 

amortização e exaustão dos itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos, assim 

como a declaração do contador responsável pela UJ.  

 

No capitulo III, está apresentado os resultados e conclusões, da atuação da UJ no exercício 

de 2013, que agiu de forma adequada com o cumprimento de suas competências institucionais e seus 

principais objetivos, que serviu de base para que as áreas fins desse MDIC alcançassem as metas 

previstas, embora a crise financeira internacional tenha dificultado a execução das atividades da UJ pela 

forte restrição orçamentária e redução do comércio internacional. 

 

Em março de 2012 foi implementado parcialmente o planejamento estratégico de MDIC, 

2011 - 2014, que está sendo revisitado com a missão de formular, executar e avaliar políticas públicas 

para a promoção da competitividade, do comércio exterior, do investimento e da inovação das empresas e 

do bem estar do consumidor, visando ser referência em gestão de políticas públicas para fortalecer a 

competitividade das empresas brasileiras. 

 

Tendo em vista o exposto, para o exercício subsequente, o plano anual de capacitação 

objetiva disponibilizar ações de capacitações que possam prover os servidores de competências de 

melhoria na qualidade dos serviços públicos prestados. Assim projeta-se atingir nível de excelência 

referencial com a gestão por competência  
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CAPITULO II – INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 

 
SECÇÃO 2 – PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS 

 
2.1 Planejamento da unidade  

 

O plano estratégico, ou seja, aquele que define a estratégia de longo prazo da organização, 

foi formulado em 2013 utilizando o método do Balanced Scorecard (BSC). A missão do MDIC é 

formular, executar e avaliar políticas públicas para a promoção da competitividade, do comércio exterior, 

do investimento e da inovação nas empresas e do bem-estar do consumidor. A visão, por sua vez, consiste 

em ser referência em gestão de políticas públicas para fortalecer a competitividade das empresas 

brasileiras. Além disso, o Mapa Estratégico está dividido em quatro perspectivas, quais sejam: base para 

ação, processos internos, desenvolvimento competitivo e impacto social e econômico. Para todas essas 

perspectivas existem objetivos com indicadores, iniciativas e processos associados. 

 

O plano tático está relacionado às atividades de elaboração, monitoramento e avaliação do 

planejamento estratégico. Existe uma estratégia de atuação da UJ, por meio da SEGEC totalmente 

relacionada às atividades do planejamento estratégico. Ela é dividida em quatro frentes principais: gestão 

de projetos, gestão de processos, gestão de competências e análise da estrutura regimental. Ao se analisar 

a Secretaria Executiva como um todo, nota-se que existem 15 objetivos estratégicos que, em geral, estão 

relacionados a atividades de gestão e atividades de apoio. 

 

Os planos operacionais detalham cada uma das frentes citadas acima e contemplam 

projetos e processos com o intuito de atingir os objetivos principais de cada uma dessas frentes. 

 

Ademais, não há vinculação do plano da unidade com o PPA, uma vez que este somente 

está vinculada as Unidades Administrativas Responsáveis a Programas Temáticos e seus Objetivos. 

 

Os principais objetivos da Secretaria Executiva são: otimizar recursos necessários ao 

cumprimento das atribuições legais da SE; garantir a disponibilidade das competências essenciais e 

estratégicas  da SE; valorizar o mérito, o desempenho e os resultados relativos a SE; garantir o 

alinhamento estratégico intra MDIC e deste com o Sistema; articular parcerias e cooperação com 

instituições nacionais e internacionais; aprimorar a comunicação e o compartilhamento de informações, 

práticas e conhecimento intra e inter Secretaria(s), com o SMDIC e demais órgãos de governo; tornar a 

busca pela excelência de gestão um compromisso permanente; aperfeiçoar o ciclo de gestão de políticas 

públicas no MDIC; contribuir para um melhor posicionamento comercial do Brasil no mercado 

internacional; otimizar apoio logístico, financeiro, tecnológico e de pessoal às Secretarias do MDIC; 

instituir um sistema organizado de aprendizado contínuo orientado por competências no MDIC; 

institucionalizar cultura voltada para a meritocracia, produtividade e resultados no MDIC; aperfeiçoar a 

gestão das competências legais/institucionais no MDIC; fornecer soluções adequadas de tecnologia da 

informação para o MDIC; e assegurar a melhoria contínua do ambiente de trabalho no MDIC. 

 

Para atingir estes objetivos, existem diversas iniciativas em andamento como, por exemplo, 

a revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação, o aperfeiçoamento da metodologia de avaliação 

de desempenho, o aperfeiçoamento do método de elaboração do Plano Anual de Capacitação, entre 

outros. Há também indicadores associados aos objetivos para que se possa verificar o quão eficazes são as 

iniciativas definidas para cada objetivo. Portanto, a implementação do Planejamento Estratégico é a 

principal ação para se atingir todos os objetivos, já que a partir dele é possível organizar as iniciativas do 

Ministério e monitorá-las.  
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Além disso, as ações da Secretaria Executiva também são fundamentais para a estratégia 

do MDIC como um todo e estão relacionadas principalmente aos objetivos da base para ação e dos 

processos internos. Na base para ação há um objetivo mais relacionado às atividades da SGEC: instituir 

um sistema organizado de aprendizado contínuo orientado por competências. Para atingi-lo, a SGEC 

executou dois projetos ligados à gestão por competência, que foram a criação de um sistema de apoio à 

gestão de competências e a elaboração e execução de um modelo de gestão por competências.  

Na perspectiva dos processos internos, há dois objetivos que são foco do trabalho desta UJ: 

aperfeiçoar a gestão da estratégia e tornar o MDIC um Ministério de referência em “excelência em 

gestão”. Para o primeiro objetivo, foi iniciado um trabalho de personalização de dois softwares 

relacionados à gestão de projetos e à gestão da estratégia, bem como de construção de um escritório de 

projetos e processos. A fim de atingir o segundo objetivo, em 2013, foram selecionados 40 processos 

prioritários e, após o mapeamento e a análise, foram sugeridas modificações com planos de ação bem 

definidos. 
 

No âmbito de recursos logísticos são consolidadas, nesta perspectiva, atividades que visem 

qualificar os recursos físicos, materiais e patrimoniais por meio de práticas que sejam referências em gestão e que 

promovam a cultura de resultados positivos e as competências técnicas e gerenciais que o MDIC necessita para sua 

execução em nível macro. 

 

Em 2013 foram realizadas muitas melhorias tanto no edifício sede quanto nas unidades da Asa 

Norte e do Setor de Autarquias Sul, tais como reforma do telhado e captação de águas da chuva, reformas em 

alguns andares, aquisição de mobiliários em substituição aos antigos, modernização do elevador do Ministro, 

aquisição de arquivo deslizando que havia um planejamento há alguns anos e finalmente concretizado, substituição 

do Quadro Geral dentre outros.  
 
No último ano foi criado o PLS do MDIC e passamos a lançar as informações dos gastos de 

energia, água, transporte dentre outras no SisPes, com o objetivo de reduzir gastos dessa natureza no órgão. Porém 

quanto aos indicadores institucionais implementados no ano de 2013 foi prejudicada significativamente, tendo em 

vista a perda maciça de servidores de nossa unidade.  

 

Em relação a recursos humanos, com o propósito de contribuir para o cumprimento do 

papel institucional do MDIC, vem sendo realizado diversas ações e iniciativas voltadas ao 

desenvolvimento das competências institucionais e individuais, alinhadas a estratégia do Ministério, de 

forma a atender as orientações contidas no Decreto nº 5.707/2006.  

 

Em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS foi realizado um 

amplo trabalho de identificação de competências organizacionais, técnicas e gerenciais e o mapeamento 

de conhecimentos, habilidades e atitudes, por meio da aplicação de questionário a ser respondido tanto 

pelos responsáveis de cada subunidade como pelos indivíduos alocados em cada Unidade Administrativa. 

O objetivo da aplicação do instrumento é fornecer informações essenciais para o 

estabelecimento de metas e elaboração do Plano Anual de Capacitação 2014 do Ministério, a partir de 

referenciais de competências. 

Importante ressaltar que em 2013 deu-se início ao curso de Especialização em Defesa 

Comercial, com a participação de 40 servidores. Foram realizados 173 eventos de capacitação, incluindo 

a concessão de 12 licenças para capacitação, totalizando a participação de 314 servidores do MDIC em 

ações de capacitação. 

Apesar do esforço despendido pela UJ com vistas ao cumprimento dos objetivos propostos, 

o corte orçamentário no segundo semestre de 2013 impactou a execução de parte das ações inicialmente 

previstas. 

O Sistema Informatizado de Controle de Frequência foi implementado a partir de fevereiro 

de 2013 em todo o Ministério. Entretanto, por decisão do Excelentíssimo Senhor. Ministro, Fernando 

Pimentel, o procedimento foi suspenso, conforme Portaria nº 191, de 7 de junho de 2013, publicada no 

Boletim de Serviço Suplementar nº 6-A, de 10 de junho de 2013. Esta Portaria também instituiu Grupo de 
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Trabalho com o objetivo de avaliar e apresentar proposta que identifique a melhor forma de 

operacionalização do controle de assiduidade e pontualidade dos servidores. O controle eletrônico de 

frequência permanece suspenso até a presente data. 

No que se refere a planejamento, orçamento, e contabilidade a UJ na qualidade de Setorial 

de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade, considerando suas competências, tem no âmbito 

de seu planejamento estratégico, tático e operacional as seguintes premissas essenciais: 

 

Alcançar o melhor padrão de relacionamento estratégico e de cooperação técnica com os 

Órgãos Centrais dos Sistemas a que está vinculada nos termos da Lei nº 10.180/2001. 

 

Alcançar, o melhor padrão de relacionamento e de cooperação institucional, gerencial e 

técnica com as Unidades Orçamentárias - UO Supervisionadas pelo Órgão Superior 28000 - Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC (Instituto Nacional Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia - INMETRO, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Superintendência da Zona 

Franca de Manaus -SUFRAMA, Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade - FGPC e Banco 

Nacional de Desenvolvimento e Econômico e Social - BNDES); 

 

Alcançar o melhor padrão de relacionamento tático e cooperação técnica no âmbito das 

unidades finalísticas do MDIC (Secretaria de Comércio Exterior - SECEX, Secretaria de Comércio e 

Serviços - SCS, Secretaria do Desenvolvimento da Produção - SDP, Secretaria de Inovação - SI, Câmara 

de Comércio Exterior - CAMEX e Conselho de Zonas de Processamento de Exportação - CZPE); 

 

Manter e aprimorar, o padrão de excelência no relacionamento estratégico e na cooperação 

com os Órgãos Centrais dos Sistemas aos quais se vincula conforme a Lei nº 10.180/2001:a SPI/MP, a 

SOF/MP e a STN/MF. 

 

Manter e aprimorar o padrão de excelência no relacionamento e na cooperação gerencial e 

técnica com as Entidades vinculadas ao MDIC (INMETRO, INPI, SUFRAMA, FGPC, FND-Extinto e 

BNDES); 

 

No que tange à tecnologia da informação do MDIC, dentro de sua perspectiva a unidade 

jurisdicionada, iniciou processo de diagnóstico e revisão do seu planejamento, com foco no princípio da 

eficiência, sendo esperada, por meio de suas ações, a máxima efetividade.  

 

Em resposta às Unidades Estratégicas de Negócio: SECEX, SCS, SDP, SI, CAMEX e 

CZPE procurou-se aplicar seus recursos materiais, humanos, financeiros e tecnológicos de maneira 

lógica, racional e econômica, e buscou atingir seus objetivos estratégicos e por meio de ações que foram 

realizadas em consonância com a legislação vigente assim como, procurou alcançar o melhor padrão de 

cooperação gerencial e técnica no âmbito de suas Coordenações Setoriais integrantes dos sistemas de 

Planejamento e Orçamento, Finanças e Contabilidade, das unidades finalísticas do MDIC: SECEX, SCS, 

SDP, SI, CAMEX e CZPE, Unidades Orçamentárias - UO Supervisionadas MDIC: INMETRO, INPI, 

SUFRAMA, FGPC, FND - Extinto e BNDES, e com os Órgãos Centrais dos Sistemas a que está 

vinculada nos termos da Lei nº 10.180/2001 e com as diretrizes emanadas do planejamento estratégico 

institucional estando em conformidade com a execução orçamentaria e financeira prevista nas ações 

orçamentarias vinculadas aos programas de responsabilidade desta UJ – Secretaria Executiva – SE. 
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2.2 Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados  

 
2.2.1 Programas Temáticos 

 
Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2021  

Título Ciência, Tecnologia e Inovação 

Esfera de Recursos  - PPA e LOA (em R$ 1,00) 

Esfera 
a) Global PPA 

2012-2015 

b) Dotação 

Posição final   - 

2012 

c) Dotação 

Posição final -  

2013 

d) 

Remanescente         

(a-b-c) 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - OFSS 22.973.469.219 5.188.467.397 6.121.143.262 11.663.858.020 

Orçamento de Investimentos - OI 0 0 0 0 

Outras Fontes 25.028.518.462 4.636.000.000 5.640.769.231 14.751.749.231 

Total 48.001.987.681 9.824.467.937 11.761.912.493 26.415.607.251 

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI  em 2013        (em R$ 1,00) 

 Lei Orçamentária 2013 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
Orçamento de 

Investimento  

e)Despesa 

Empenhada 

  

f)Despesa 

Liquidada 
g)Despesa Paga 

h)Restos a Pagar (inscrição 2013) 
i)Despesa 

Realizada h.1)Processados 
h.2) Não 

Processados 

5.235.527.522 3.773.638.855 3.026.627.661 747.011.193 1.461.888.666 0,00 

Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Tipo 
j)Posição em 

1/01/2013 
k)Valor Liquidado l)Valor Pago m)Valor Cancelado n)Valor a Pagar 

Não processados 1.024.525.479 604.350.580 485.066.541 -23.750.145 523.920.593 

Processados 365.896.993 
 

355.162.035 -3.065.116 7.669.842 

 Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2013 

Dotação OFSS 2.201.800 Dotação OI   Outras Fontes 
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Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2023 

Título Comércio e Serviços 

Esfera de Recursos  - PPA e LOA (em R$ 1,00) 

Esfera 
a) Global PPA 

2012-2015 

b) Dotação 

Posição final   - 

2012 

c) Dotação 

Posição final -  

2013 

d) 

Remanescente         

(a-b-c) 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - OFSS 217.516.439 27.299.146 66.161.392 124.055.904 

Orçamento de Investimentos - OI 0    

Outras Fontes 0    

Total 217.516.439 27.299.146 66.161.392 124.055.904 

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI  em 2013        (em R$ 1,00) 

 Lei Orçamentária 2013 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
 Orçamento de 

Investimento  

e)Despesa 

Empenhada 

  

f)Despesa 

Liquidada 
g)Despesa Paga 

h)Restos a Pagar (inscrição 2013) 
i)Despesa 

Realizada h.1)Processados 
h.2) Não 

Processados 

22.332.144 18.139.364 18.139.364 0,00 4.192.779 0,00 

Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Tipo 
j)Posição em 

1/01/2013 
k)Valor Liquidado l)Valor Pago m)Valor Cancelado n)Valor a Pagar 

Não processados 9.892.336 9.378.823 9.378.823 -71.189 442.323 

Processados 0,00     

 Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2013 

Dotação OFSS 21.495.000 Dotação OI   Outras Fontes 

  
 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2024 

Título Comércio Exterior 

Esfera de Recursos  - PPA e LOA (em R$ 1,00) 

Esfera 
a) Global PPA 

2012-2015 

b) Dotação 

Posição final   - 

2012 

c) Dotação 

Posição final -  

2013 

d) 

Remanescente         

(a-b-c) 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - OFSS 12.746.544.167 3.243.944.003 3.411.663.936 6.090.936.228 

Orçamento de Investimentos - OI 0 0 0 0 

Outras Fontes 61.019.939.00 13.167.475.000 14.530.640.000 33.321.824.000 

Total 73.766.483.167 16.411.419.003 17.942.303.936 39.412.760.228 

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI  em 2013        (em R$ 1,00) 

 Lei Orçamentária 2013 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
 Orçamento de 

Investimento  

e)Despesa 

Empenhada 

  

f)Despesa 

Liquidada 
g)Despesa Paga 

h)Restos a Pagar (inscrição 2013) 
i)Despesa 

Realizada h.1)Processados 
h.2) Não 

Processados 

2.780.944.437 1.035.284.813 1.035.284.813 -0,01 1.745.659.623 0,00 

Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Tipo 
j)Posição em 

1/01/2013 
k)Valor Liquidado l)Valor Pago m)Valor Cancelado n)Valor a Pagar 

Não processados 9.892.336 9.378.823 9.378.823 -71.189 442.323 

Processados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2013 

Dotação OFSS 3.411.663.936 Dotação OI   Outras Fontes 15.918.749.000 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2029 
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Título Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária 

Esfera de Recursos  - PPA e LOA (em R$ 1,00) 

Esfera 
a) Global PPA 

2012-2015 

b) Dotação 

Posição final   - 

2012 

c) Dotação 

Posição final -  

2013 

d) 

Remanescente         

(a-b-c) 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - OFSS 34.803.692.090 9.110.268.412 10.384.594.909 15.308.828.769 

Orçamento de Investimentos - OI 0 0 0 0 

Outras Fontes 5.950.830.000 1.281.830.000 1.410.450.000 3.258.550.000 

Total 40.754.522.090 10.392.098.412 11.795.044.909 18.567.378.769 

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI  em 2013        (em R$ 1,00) 

 Lei Orçamentária 2013 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
 Orçamento de 

Investimento  

e)Despesa 

Empenhada 

  

f)Despesa 

Liquidada 
g)Despesa Paga 

h)Restos a Pagar (inscrição 2013) 
i)Despesa 

Realizada h.1)Processados 
h.2) Não 

Processados 

9.297.857.391 462.889.798 447.812.727 15.077.071 8.834.967.592 0,00 

Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Tipo 
j)Posição em 

1/01/2013 
k)Valor Liquidado l)Valor Pago m)Valor Cancelado n)Valor a Pagar 

Não processados 5.188.923.333 1.788.844.746 1.755.575.530 -32.193.699 3.401.154.103 

Processados 1.484.838 0,00 1.403.876 0,00 0,00 

 Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2013 

Dotação OFSS 40.908.000 Dotação OI   Outras Fontes  

 

 
Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2055 

Título Desenvolvimento Produtivo 

Esfera de Recursos  - PPA e LOA (em R$ 1,00) 

Esfera 
a) Global PPA 

2012-2015 

b) Dotação 

Posição final   - 

2012 

c) Dotação 

Posição final -  

2013 

d) 

Remanescente         

(a-b-c) 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - OFSS 25.671.072.239 7.929.941.438 5.813.729.127 11.927.401.674 

Orçamento de Investimentos - OI 22.684.191.175 3.497.266.762 4.823.339.452 14.363.584.961 

Outras Fontes 51.718.736.600 12.589.683.800 12.605.168.000 26.523.884.800 

Total 100.074.000.014 24.016.892.000 23.242.236.579 52.814.871.435 

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI  em 2013        (em R$ 1,00) 

 Lei Orçamentária 2013 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
 Orçamento de 

Investimento  

e)Despesa 

Empenhada 

  

f)Despesa 

Liquidada 
g)Despesa Paga 

h)Restos a Pagar (inscrição 2013) 
i)Despesa 

Realizada h.1)Processados 
h.2) Não 

Processados 

4.899.544.908,54 4.555.515.891,93 4.514.456.207,18 41.059.684,75 344.029.016,61 3.876.950.613,00 

Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Tipo 
j)Posição em 

1/01/2013 
k)Valor Liquidado l)Valor Pago m)Valor Cancelado n)Valor a Pagar 

Não processados 416.973.780,25 274.257.938,68 270.478.333,94 -7.138.492,67 139.356.953,64 

Processados 41.784.281,51  32.858.693,99 -740.401,26 8.166.061,25 

 Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2013 

Dotação OFSS 791.249.037 Dotação OI 4.530.657.000 Outras Fontes 11.278.555.200 
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2.2.1.1 – Análise Situacional  

 

Indicadores dos Programas Temáticos: 

Programa 2023 – Comércio e Serviço 

Indicador: Número de empregos formais no setor terciário. 

Informações básicas: 

Data de referencia 31/12/2010      Unidade de Medida: unidade         índice: 26.814.510 

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Pesquisa anual de comércio pesquisa anual 

de serviços)  

Periodicidade: Anual              Base Geográfica: Nacional  

Formula de Calculo: Censo com cobertura superior a 97% dos vínculos empregatícios formais do país.  

Resultados:  

Valor apurado: 29.538.498 

Data da apuração: 31/12/2012 

 

Indicador: Número estabelecimento do setor de comercio. 

Informações básicas: 

Data de referencia 31/12/2008      Unidade de Medida: unidade         índice: 1.402.075 

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Pesquisa anual de comércio)  

Periodicidade: Anual              Base Geográfica: Nacional  

Formula de Cálculo: Somatório do número de empresais comerciais (aquelas cuja receita bruta provenha 

predominantemente da atividade comercial, entendida como compra para revenda de bens novos e 

usados, sem transformações significativas) existentes, obtido por meio da Pesquisa Anual de Comércio - 

PAC. 
 

Resultados:  

Valor apurado: 1.526.174 

Data da apuração: 31/12/2012 

 

 

Indicador: Número estabelecimento do setor de serviço. 

Informações básicas: 

Data de referencia 31/12/2008      Unidade de Medida: unidade         índice: 848.970 

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Pesquisa anual de serviço)  

Periodicidade: Anual              Base Geográfica: Nacional  

Formula de Cálculo: Somatório dos estabelecimentos voltados a atividades de serviços, exceto os 

financeiros, obtido por meio da Pesquisa Anual de Serviços – PAS 

 

Resultados:  

Valor apurado: 992.808 

Data da apuração: 31/12/2012 

 

Indicador:. Participação do setor terciário no Valor Adicionado do Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro 

Informações básicas: 

Data de referencia 31/12/2010      Unidade de Medida: unidade         índice: 67,4 

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Pesquisa anual de serviço)  

Periodicidade: Anual              Base Geográfica: Nacional  

Formula de Cálculo: Valor total de serviços finais produzidos no País em determinado ano (t) dividido 

pelo valor total de bens e serviços finais produzidos no País no mesmo ano (t), vezes 100. 
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Resultados:  

Valor apurado: 68,5773 

Data da apuração: 30/06/2013 

 

Indicador:. Variação do Valor Adicionado do Produto Interno Bruto (PIB) se Serviços 

Informações básicas: 

Data de referencia 31/12/2010      Unidade de Medida: %           índice: 3,21 

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Pesquisa anual de serviço)  

Periodicidade: Anual              Base Geográfica: Nacional  

Formula de Cálculo: Valor dos serviços finais produzidos no País em um ano (t) dividido pelo valor dos 

serviços finais produzidos no País no ano anterior (t-1). Do resultado subtrai-se 1 e multiplica-se por 100. 
 

Resultados:  

Valor apurado: 8,3688 

Data da apuração: 30/06/2013 

 

Programa 2024 – Comércio Exterior 

Indicador: Contribuição das exportações ao PIB Brasileiro. 

Informações básicas: 

Data de referencia 01/01/2011      Unidade de Medida: %         índice: 9,7 

Fonte: SECEX/MDIC  

Periodicidade: Anual              Base Geográfica: Nacional  

Formula de Calculo: Exp. Brasil / PIB)*100 onde: Exp. Brasil = Total das Exportações brasileiras  PIB = 

Produto Interno Bruto 

Resultados:  

Valor apurado: 10.077 

Data da apuração: 31/12/2012 

 

Indicador: Corrente de Comércio de Bens. 

Informações básicas: 

Data de referencia 01/01/2011      Unidade de Medida: US$ bilhão         índice: 383,564 

Fonte: Sistema de Comércio Exterior/MDIC 

Periodicidade: Mensal              Base Geográfica: A definir  

Formula de Calculo: Dados extraídos do Sistema de Comércio Exterior (SISCOMEX). 

 

Resultados:  

 

Valor apurado: 470.326 

Data da apuração: 30/06/2013 

 

Indicador: Exportação Total de Bens. 

Informações básicas: 

Data de referencia 01/01/2011      Unidade de Medida: US$ bilhão         índice: 201,915 

Fonte: Sistema de Comércio Exterior/MDIC 

Periodicidade: Mensal              Base Geográfica: A definir  

Formula de Calculo: Dados extraídos do Sistema de Comércio Exterior (SISCOMEX). 

 

 

Resultados:  
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Valor apurado: 239,79 

Data da apuração: 30/06/2013 

 

 

Programa 2055 – Desenvolvimento Produtivo  

 

Indicador: Idade Média da Frota – cabotagem e longo curso. 

Informações básicas: 

Data de referencia 31/12/2010      Unidade de Medida: ano         índice: 18,32 

Fonte: Antac 

Periodicidade: Anual              Base Geográfica: Nacional  

Formula de Calculo: Metodologia desenvolvida pelo responsável 

 

Resultados:  

 

Valor apurado: 16,54 

 

Data da apuração: 31/12/2012 

 

Indicador: Idade Média da Frota – navegação interior (autorizadas). 

Informações básicas: 

Data de referencia 31/12/2010      Unidade de Medida: ano         índice: 16 

Fonte: Antac 

Periodicidade: Anual              Base Geográfica: Nacional  

Formula de Calculo: Metodologia desenvolvida pelo responsável 

 

Resultados:  

 

Valor apurado: 17 

 

Data da apuração: 31/12/2012 

 

Indicador: Taxa de investimento fixo em relação ao PIB. 

Informações básicas: 

Data de referencia 01/12/2010      Unidade de Medida: %         índice: 19,5 

Fonte: IBGE 

Periodicidade: Anual              Base Geográfica: Nacional  

Formula de Calculo: Formação Bruta de Capita Fixo / PIB 

 

Resultados:  

 

Valor apurado: 18,2808 

 

Data da apuração: 30/06/2013 
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2.2.2 – Objetivos  

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 
Descrição Promover a competitividade, a agregação de valor e o adensamento da indústria, por meio da 

avaliação, aprimoramento, reformulação e expansão dos mecanismos existentes.    

Código 0847 
Órgão 

28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior 
Programa  Desenvolvimento Produtivo Código     

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada em 

2013 

c)Realizada 

até 2013 

d)% 

Realização 

(c/a) 

 1 Apoiar 80 Arranjos Produtivos 

Locais no país 
  

 APLs  
 

80,00   273,00  341,25  

 2 Implantar sistema informatizado 

integrado para concessão e 

acompanhamento de PPBs 
  

      40,00   

  METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS   
 Objetivo não possui metas com esta classificação 

  METAS QUALITATIVAS   
Sequencial Descrição da Meta 

 3  Reformular a metodologia de concessão de Processo Produtivo Básico (PPB) 

 

 
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Induzir a ampliação do investimento fixo na indústria por meio de benefícios fiscais e creditícios, 

simplificação de exigências regulatórias e disseminação da informação.    

Código 0848 
Órgão 

28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior 
Programa  Desenvolvimento Produtivo Código     

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada em 

2013 

c)Realizada 

até 2013 

d)% 

Realização 

(c/a) 

 1 Criar o Portal do Observatório do 

Investimento 

   0,00  

  METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS   
 Objetivo não possui metas com esta classificação 

  METAS QUALITATIVAS   
Sequencial Descrição da Meta 

  Objetivo não possui metas com esta classificação 
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IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 
Descrição Atrair projetos e centros de P&D de empresas estrangeiras, por meio de medidas fiscais, 

regulatórias e creditícias.   

Código 0849 
Órgão 

28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior 
Programa  Desenvolvimento Produtivo Código     

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada em 

2013 

c)Realizada 

até 2013 

d)% 

Realização 

(c/a) 

 1 Atrair 40 centros de P&D  Projetos e 

centros de 

P&D 

100,00  18,00 18,00 

  METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS   
 Objetivo não possui metas com esta classificação 

  METAS QUALITATIVAS   
Sequencial Descrição da Meta 

 
 Objetivo não possui metas com esta classificação 

 

 

 
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Expandir, diversificar e aperfeiçoar os mecanismos de incentivo à inovação, buscando maior adequação às 

necessidades, capacitações e potencialidades das empresas.   

Código 0850 Órgão 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Programa  Desenvolvimento Produtivo Código     

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada em 

2013 

c)Realizada até 

2013 

d)% Realização 

(c/a) 

 1 Aumentar de 4728 para 5328 o 

número de empresas brasileiras que 

lançaram produto novo no mercado 

nacional, segundo a PINTEC. 

 

Empresas 5.328,00  5.299,00 99,46 

2 Fomentar a participação de 100 

produtos brasileiros em concursos 

internacionais de design em mercados 

prioritários 

 

Produtos 

brasileiros 

 

100,00  100,00 100,00 

3 Fomentar o desenvolvimento de 2 

canais de comercialização para 

produtos brasileiros com valor 

agregado pelo design 

 

Canais de 

comercializ

ação 

 

2,00  1,00 50,00 

4 Realizar a Bienal Brasileira de Design 

- 2012 e 2014 

   50,00  

  METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada em 

2013 

c)Realizada 

até 2013 

d)% Realização 

(c/a) 

 5 Realizar 5 exposições de design em 

representações brasileiras no exterior  

 Exposições 

de design 

5,00    4,00  80,00  

 5.1 Exterior unidade 5,00    4,00    

   

  METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS   

  METAS QUALITATIVAS   

Sequencial Descrição da Meta 

  Objetivo não possui metas com esta classificação 
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IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 
Descrição Orientar junto às entidades competentes, o direcionamento da oferta de treinamento, qualificação e 

formação de mão de obra em adequação às necessidades das empresas.   

Código 0851 
Órgão 

28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior 
Programa  Desenvolvimento Produtivo Código     

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada em 

2013 

c)Realizada 

até 2013 

d)% 

Realização 

(c/a) 

 1 Criar 500 novas vagas nas 

instituições de ensino e 

qualificação profissional para os 

setores identificados e afetados 

pelos programas de treinamentos 
 

Vagas 500,00  20.668,00 4.133,60 

  METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS   
 Objetivo não possui metas com esta classificação 

  METAS QUALITATIVAS   
Sequencial Descrição da Meta 

 
 Objetivo não possui metas com esta classificação 

 

 
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Estimular a produção de máquinas, equipamentos e serviços especializados.   

Código 0854 Órgão 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Programa  Desenvolvimento Produtivo Código  2055   

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada em 

2013 

c)Realizada até 

2013 

d)% Realização 

(c/a) 

1 Implantar sistema informatizado 

para concessão de ex-tarifários 

   80,00  

  METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada em 

2013 

c)Realizada 

até 2013 

d)% Realização 

(c/a) 

2 Capacitar 2048 profissionais na 

área metal-mecânica para as 

indústrias nuclear e pesada de alta 

tecnologia 

Profissionais 2.048,00  1.283,00 62,65 

2.1 Região Sudeste Unidade 2.048,00  1.283,00 62,65 

3 Produzir 12.000 toneladas de 

equipamentos e componentes para 

as indústrias nuclear e de alta 

tecnologia 

Toneladas 12.000,00  5.755,00 47,96 

3.1 Região Sudeste Tonelada 12.000,00  5.755,00 47,96 

  METAS QUALITATIVAS   

Sequencial Descrição da Meta 

4 

Obter e preservar o selo N (projeto de equipamentos nucleares) do American Society of Mechanical Engineers 

(ASME) 
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IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Promover a competitividade das empresas de base biotecnológica e nanotecnológica, por meio do 

fortalecimento da capacidade inovativa e adensamento da cadeia produtiva da indústria, via atração de 

investimentos e oferta de infraestrutura tecnológica para alcance de economia de escala.   

Código 0855 Órgão 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Programa  Desenvolvimento Produtivo Código  2055   

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada em 

2013 

c)Realizada até 

2013 

d)% Realização 

(c/a) 

 1 Realização de 2 rodadas de negócios 

para empresas, academia e governo 

Rodadas de 

negócios 

para 

empresas, 

academia e 

governo 

 

2,00  2,00 100,00 

  METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS   

 Objetivo não possui metas com esta classificação 

  METAS QUALITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

 
 Objetivo não possui metas com esta classificação 

 
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Ampliar a capacidade da indústria petroquímica nacional e promover a substituição competitiva das 

importações de produtos da indústria química, por meio do incremento da participação patrimonial e da 

concessão de incentivos fiscais e creditícios, contribuindo ainda para a desconcentração espacial da produção.   

Código 0856 Órgão 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Programa  Desenvolvimento Produtivo Código  2055   

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada em 

2013 

c)Realizada até 

2013 

d)% Realização 

(c/a) 

1 Aumentar a oferta de Ácido tereftálico 

(PTA) em 700 mil toneladas/ano 

 

Tonelada 700.000,00  700.000,00 100,00 

1.1 Região Nordeste Tonelada 700.000,00  700.000,00 100,00 

2 Aumentar oferta de amônia para 

124mil t/ano 

Toneladas/a

no 

124.000,00    

2.1 Região Sudeste Tonelada 43.000,00    

2.2 Região Centro – Oeste  Toneladas/a

no 

81.000,00    

3 Aumentar a oferta de estireno em 250 

mil toneladas/ano 

Toneladas/a

no 

250.000,00    

3.1 Região Sul Tonelada 250.000,00    

4 Aumentar a oferta de filamentos de 

poliéster e resina têxtil em 240 mil 

toneladas/ano 

Toneladas/a

no 

240.000,00    

4.1 Região Nordeste Tonelada 240.000,00    

5 Aumentar a oferta de Politereftalato 

de Etileno (PET) em 450 mil 

toneladas/ano 

Toneladas/a

no 

450.000,00    

5.1 Região Nordeste Tonelada 450.000,00    

6 Aumentar a oferta de ureia para 1.210 

mil t/ano 

Toneladas/a

no 

1.210,00    

6.1 Região Centro – Oeste Tonelada 1.210.000,00    

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Objetivo não possui metas com esta classificação 

* O processo de elaboração das Metas do PPA foi pautado por ampla flexibilidade, permitindo que o plano fosse aderente aos 

diversos compromissos de governo e ao planejamento setorial. Desta maneira, o conjunto de Metas que compõe o PPA possui, por 

definição, forma e conteúdo heterogêneos, não  
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IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Fomentar a adoção pelas empresas de práticas ambientalmente sustentáveis na produção de bens e 

serviços.   

Código 0858 Órgão 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Programa  Desenvolvimento Produtivo Código  2055   

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada em 

2013 

c)Realizada até 

2013 

d)% Realização 

(c/a) 

 1 Criar banco de dados de 

tecnologias de baixo carbono 

   0,00  

  METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS   

 Objetivo não possui metas com esta classificação 

  METAS QUALITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

 
 Objetivo não possui metas com esta classificação 

 

 

 

 
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Fomentar a competitividade, a inovação e a harmonização das relações de consumo por meio da 

metrologia, avaliação da conformidade, normalização e regulamentação técnica.   

Código 0859 Órgão 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Programa  Desenvolvimento Produtivo Código  2055   

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada em 

2013 

c)Realizada até 

2013 

d)% Realização 

(c/a) 

1 Implantar 10 laboratórios 

delegados à Rede Laboratórios 

Associados ao INMETRO para 

inovação na em presa 

Laboratórios 10,00  1,00 10,00 

2 Ter 1180 organismos de avaliação 

da conformidade acreditados pelo 

INMETRO 

Organismos 

de avaliação 
 

1.180,00  1.407,00 119,24 

  METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS   

Objetivo não possui metas com esta classificação 

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Objetivo não possui metas com esta classificação 
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IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Aumentar a participação do conteúdo local na cadeia de petróleo e gás, por meio da promoção de 

negócios e de parcerias entre as empresas, de forma competitiva e sustentável.   

Código 0860 Órgão 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Programa  Desenvolvimento Produtivo Código  2055   

  METAS QUANTITATIVAS    

Sequencial Descrição da Meta 

1 Aumentar em 5 pontos percentuais os índices de nacionalização mínimos na origem dos equipamentos utilizados 

para exploração e desenvolvimento da extração petrolífera em águas profundas (profundidade entre 100m e 400 

m): exploração (42%) e desenvolvimento (60%) 

2 Aumentar em 5 pontos percentuais os índices de nacionalização mínimos na origem dos equipamentos utilizados 

para exploração e desenvolvimento da extração petrolífera em águas rasas (profundidade inferior a 100 m), de 

forma a atingir os seguintes níveis em 2015: exploração (56%) e desenvolvimento (68%) 
 

3 Aumentar em 5 pontos percentuais os índices de nacionalização mínimos na origem dos equipamentos utilizados 

para exploração e desenvolvimento da extração petrolífera em águas ultraprofundas (profundidade superior a 400 

m): exploração (42%) e desenvolvimento (60%) 
 

4 Aumentar em 5 pontos percentuais os índices de nacionalização mínimos na origem dos equipamentos utilizados 

para exploração e desenvolvimento da extração petrolífera em terra, de forma a atingir os seguintes níveis em 

2015: exploração (75%) e desenvolvimento (82%) 
 

5 Aumentar em 5 pontos percentuais os índices de nacionalização mínimos na origem dos equipamentos utilizados 

para exploração e desenvolvimento da extração petrolífera no pré-sal: exploração (42%) e desenvolvimento 

(60%) 

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Objetivo não possui metas com esta classificação 

  METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS   

Objetivo não possui metas com esta classificação 

 

 
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Promover a formação de empresas globais e apoiar a internacionalização de empresas brasileiras de 

capital nacional, sobretudo daquelas situadas em posição promissora nas cadeias produtivas e de 

conhecimento mundiais.   

Código 0865 Órgão 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Programa  Desenvolvimento Produtivo Código  2055   

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Objetivo não possui metas com esta classificação 

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada em 

2013 

c)Realizada até 

2013 

d)% Realização 

(c/a) 

1 Internacionalizar 30 empresas da 

indústria de transformação 

Empresas 30,00  29,00 96,67 

1.1 Exterior Unidade 30,00  29,00 96,67 

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Objetivo não possui metas com esta classificação 
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IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Conceder direitos de propriedade intelectual com qualidade, rapidez e segurança jurídica, aliada à 

disseminação da cultura da propriedade intelectual, à integração com o sistema internacional de 

propriedade intelectual e ao fortalecimento do comércio de tecnologia.   

Código 0881 Órgão 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Programa  Desenvolvimento Produtivo Código  2055   

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada em 

2013 

c)Realizada até 

2013 

d)% Realização 

(c/a) 

1 Aumentar de 2.500 para 5.000 o 

número de pessoas capacitadas em 

cursos de propriedade intelectual 

oferecidos pelo INPI 
 

Pessoas 5.000,00  4.027,00 80,54 

2 Aumentar de 30 para 60 o número 

de publicações do corpo docente 

do mestrado relacionadas à 

propriedade intelectual 

Publicações 60,00  65,00 108,23 

3 Aumentar de 5.441 para 6.250 o 

número de registros de desenho 

industrial 

Registro 

desenho 

Industrial 

6.250,00  2.656,00 42,50 

4 Conceder 120 registros de 

indicação de procedência e 30 

registros de denominação de 

origem 

   28,00  

5 Disseminar a cultura de 

Propriedade Intelectual em 123 

instituições públicas de educação 

superior brasileiras 

Instituições 

públicas de 

educação 

superior 

123,00  74,00 60,16 

6 Reduzir de 2,5 anos, a partir do 

pedido de exame, para 1 ano o 

prazo para manifestação do 

Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial (INPI) quanto à 

viabilidade dos pedidos de patente 

Ano 1,00    

7 Reduzir de 50 para 9 meses a 

estimativa de tempo médio para 

análise dos pedidos de registro de 

marca pendentes de primeiro 

exame 

Meses 9,00  70,72 785,78 

8 Reduzir de 81 meses para 57 

meses o prazo médio de decisões 

finais em pedidos de patentes no 

ano de apuração, a partir da data 

de entrada do pedido no INPI. 

Anos 2,50  90,30 3.612,00 

  METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS   

Objetivo não possui metas com esta classificação 
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IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Fortalecer o Sistema de Defesa Comercial brasileiro, bem como estruturar novas formas de combate a práticas 

desleais de comércio.   

Código 0805 Órgão 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Programa  Comércio Exterior Código  2024   

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada em 

2013 

c)Realizada até 

2013 

d)% Realização 

(c/a) 

1 Reduzir de 8 para 6 meses o prazo 

para alcançar determinações 

preliminares nos casos em que seja 

necessário proteger a indústria 

doméstica de práticas comerciais 

desleais durante o período de 

investigação 

Meses 6,00  8,00 133,33 

2 Reduzir prazo médio das 

investigações de 15 para 12 meses 

Meses 12,00  15,00 125,00 

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Objetivo não possui metas com esta classificação 

  METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS   

Objetivo não possui metas com esta classificação 
 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Simplificar, modernizar e harmonizar normas, procedimentos e exigências relativos às operações de comércio 

exterior.   

Código 0806 Órgão 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Programa  Desenvolvimento Produtivo Código  2024   

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada em 

2013 

c)Realizada até 

2013 

d)% Realização 

(c/a) 

1 Consolidar a legislação de comércio 

exterior em um diploma central, no 

nível legal 

 

   80,00  

2 Desenvolver Sistema de Desempenho 

Logístico, no qual serão definidos 

indicadores qualitativos e 

quantitativos e ferramentas de auxílio 

à análise, para fins mensuração da 

efetividade e eficácia das operações de 

comércio exterior, antes e após a 

modernização e simplificação das 

normas e procedimentos 

 

     

3 Desenvolver sistema para a integração 

de sistemas de governo de gestão do 

comércio exterior e suas bases de 

dados, em uma abordagem de single 

window, considerando perfis pré-

definidos de usuários, segundo o nível 

de risco, e uso obrigatório de 

certificação digital 

 

   15,00  

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Objetivo não possui metas com esta classificação 

  METAS QUANTITATIVAS    

Sequencial Descrição da Meta 

4 

Elaborar, em cooperação com os órgãos anuentes no comércio exterior e considerando-se as premissas da OMC sobre 

Facilitação de Comércio, atos normativos infralegais do Executivo destinados a inovar, modernizar, simplificar e harmonizar os 

procedimentos administrativos e exigências de controle incidentes sobre as operações de comércio exterior 
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IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Aprimorar a política creditícia voltada ao comércio exterior a fim de incrementar a utilização dos 

instrumentos de financiamento e garantia oficiais à exportação, visando ao aumento da 

competitividade internacional das empresas brasileiras.   

Código 0807 
Órgão 

28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior 

Programa  Comércio Exterior Código  2024   

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada em 

2013 

c)Realizada 

até 2013 

d)% 

Realização 

(c/a) 

1 Aumentar de 31 para 89 as 

empresas beneficiadas pelo 

PROEX Equalização 

Empresas 89,00  52,00 58,43 

2 Aumentar de 35 para 100 as 

empresas beneficiadas pelo Fundo 

de Garantia à Exportação (FGE) 

Empresas 100,00  53,00 53,00 

3 Aumentar de 371 para 1060 as 

empresas beneficiadas pelo 

PROEX Financiamento 

Empresas 1.060,00  293,00 27,64 

  METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 

4 Pôr em operação o PROEX Financiamento à Produção Exportável 

5 
Pôr em operação o Seguro de Crédito à Exportação destinado às operações de micro, pequenas e médias empresas, 

com cobertura do Fundo de Garantia à Exportação (FGE) 

 

 
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Fortalecer a promoção comercial brasileira no exterior e diminuir o número de barreiras ao produto 

nacional, com ênfase na ampliação das exportações de bens e serviços, na diversificação da pauta 

exportadora e dos mercados-destino e na maior agregação de valor ao produto e serviço exportado.   

Código 0809 
Órgão 

28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior 

Programa  Comércio Exteior Código  2024   

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada em 

2013 

c)Realizada 

até 2013 

d)% 

Realização 

(c/a) 

1 Aumentar de 12.403 para 14.023 o 

número de empresas apoiadas pela 

Apex-Brasil 

% 27,50  12.880,00 46.836,26 

2 Aumentar de 14,76% para 16,67% 

a participação de empresas 

apoiadas pela Apex-Brasil na base 

exportadora brasileira 

% 10,40  16,89 162,40 

3 Aumentar de US$ 39,58 bilhões 

para US$ 57,8 bilhões o valor 

exportado anualmente por 

empresas apoiadas pela Apex-

Brasil 

R$ Bilhões 68,40  46.370,0 67.792,40 

  METAS QUANTITATIVAS    

Sequencial Descrição da Meta 

4 
Aumentar em 4 vezes a quantidade de empresas cadastradas no Sistema de Registro de Informações de Promoção 

(SISPROM), com equivalente aumento de registros de promoção, a partir da implementação da nova versão 

5 
Criar mecanismo institucional de auxílio ao setor exportador nacional contra demandas externas excessivas 

(barreiras comerciais) e de negociação para a resolução de problemas enfrentados pelo exportador e pelo investidor 

brasileiros 

6 
Elaborar a -Estratégia Nacional de Exportações-, que preveja os mercados e setores prioritários para a promoção 

comercial brasileira nos próximos anos, além de uma estratégia de atuação por mercado 
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IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Ampliar o acesso das exportações brasileiras a mercados prioritários por meio de novos acordos 

comerciais e da administração dos acordos existentes.   

Código 0816 Órgão 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Programa Comércio Exterior Código  2024   

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

 Objetivo não possui metas com esta classificação  

  METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS   

Objetivo não possui metas com esta classificação 

  METAS QUANTITATIVAS    

Sequencial Descrição da Meta 

1 
Garantir condições para a negociação do acordo de comércio do Brasil com a União Europeia, bem como para as 

demais negociações que possam surgir 

 

 

 
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Promover a efetiva implantação e funcionamento das Zonas de Processamento de Exportação 

(ZPEs), integrando ações públicas e privadas, com vistas ao crescimento das exportações e ao 

equilibrado desenvolvimento econômico e social do país.   

Código 0817 Órgão 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Programa Comércio Exterior Código  2024   

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada em 

2013 

c)Realizada 

até 2013 

d)% 

Realização 

(c/a) 

1 Garantir condições para a 

implantação e operação das Zonas 

de Processamento de Exportação 

(ZPE) já aprovadas pelo Conselho 

das ZPEs que tenham cumprido as 

exigências legais, técnicas e 

administrativas 

   12,00  

  METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS   

 Objetivo não possui metas com esta classificação  

  METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS   

Objetivo não possui metas com esta classificação 
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IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Promover a difusão da cultura exportadora nas Unidades da Federação, mobilizando e capacitando 

gestores públicos, empresários e profissionais de comércio exterior, com a finalidade de aumentar e 

qualificar a base exportadora.   

Código 0808 
Órgão 

28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior 

Programa  Comércio Exterior Código  2024   

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada em 

2013 

c)Realizada 

até 2013 

d)% 

Realização 

(c/a) 

1 Ampliar para 50 o número de 

núcleos operacionais do Projeto 

Extensão Industrial Exportadora 

(PEIEX) 

Núcleos 

operacionais 

do PEIEX 
 

50,00  36,00 72,00 

2 Elaborar e implementar, em 

conjunto com as Unidades da 

Federação, Mapas Estratégicos de 

Comércio Exterior 

   100,00  

3 Elaborar estudos sobre a vocação 

exportadora de todos os estados 

brasileiros 
 

   10,00  

4 Implementar o Plano Nacional da 

Cultura Exportadora 
 

   65,76  

5 Lançar 6 Aprendendo a Exportar 

Unidades da Federação 
 

   0,00  

6 Lançar o Aprendendo a Exportar 

para a África 
 

   100,00  

7 Lançar o Aprendendo a Exportar 

Versão 3 
 

   60,00  

8 Realizar anualmente, no mínimo, 

24 treinamentos de comércio 

exterior, incluindo aspectos 

operacionais, financeiros, 

creditícios e de acesso a mercados, 

com pelo menos 450 participantes, 

entre gestores públicos, 

empresários, estudantes e 

profissionais de comércio exterior 
 

Treinamentos 24,00  108,33 451,28 

 METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS   

Objetivo não possui metas com esta classificação 

 METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Objetivo não possui metas com esta classificação 
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IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Implantar, manter e aprimorar os sistemas de informação e gestão do comércio exterior, com vistas a conferir maior 

celeridade, simplificação e segurança aos processos.   

Código 0820 Órgão 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Programa  Comércio Exterior Código  2024   

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada em 

2013 

c)Realizada até 

2013 

d)% Realização 

(c/a) 

1 Aumentar em 20% o número de 

empresas brasileiras que utilizam o 

regime aduaneiro especial de 

drawback 

% 20,00  0,00 0,00 

2 Desenvolver o módulo Drawback 

Integrado Isenção Web, 

informatizando o processo de análise, 

concessão e controle das operações 

   65,00  

3 Desenvolver o módulo Licença de 

Importação WEB, a fim de facilitar o 

acesso, integrar e harmonizar o 

sistema com os demais módulos do 

SISCOMEX e dar maior agilidade às 

operações de importação 

   60,00  

4 Desenvolver o sistema Gerencial 

Drawback, que possibilitará a extração 

de dados necessários ao 

acompanhamento das operações e 

adoção de medidas de estímulo ao uso 

desse regime aduaneiro, possibilitando 

o crescimento das exportações 

brasileiras 

   10,00  

5 Desenvolver o sistema Gerencial 

Registro de Exportação (RE), que 

possibilitará a extração de dados 

necessários ao acompanhamento e 

adoção das políticas relativas ao 

crescimento das exportações 

brasileiras 

   80,00  

6 Reduzir de dez para cinco dias o prazo 

de atualização e disponibilização das 

publicações dos dados do comércio 

exterior brasileiro e das informações 

do Sistema AliceWeb 

dias 5,00  6,00 120,00 

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada em 

2013 

c)Realizada até 

2013 

d)% Realização 

(c/a) 

7 

Realizar 48 seminários focados em 

operações de comércio exterior, sendo 

24 internos e 24 externos 

Seminários ou 

oficinas 
 

48,00 
 

12,00 25,00 

7.1 Região Sudeste quantidade/ano 10,00  5,00 50,00 

7.2 Região Sul quantidade/ano 7,00  4,00 57,14 

7.3 Região Nordeste quantidade/ano 4,00  1,00 25,00 

7.4 Região Norte quantidade/ano 1,00  0,00 0,00 

7.5 Região Centro-Oeste quantidade/ano 26,00  2,00 7,69 

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 

8 Ampliar os serviços disponíveis do Fala Exportador no COMEX Responde,  mantendo o padrão de qualidade, tempo médio de 

resposta de 2 dias úteis e índice de satisfação de 80% 

9 Criar ambiente-usuário, disponibilizando ferramenta de Business Intelligence (BI) e de análise estatística de comércio exterior 
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IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Desenvolver ou formar polos produtivos ou tecnológicos da cadeia de fornecedores de bens e 

serviços de petróleo e gás natural, a partir das vocações e potencialidades regionais, promover a 

melhoria contínua da gestão empresarial e incentivar a criação de institutos tecnológicos voltados à 

pesquisa industrial aplicada, alinhada com os princípios de sustentabilidade socioambiental.   

Código 0559 Órgão 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Programa Petróleo e Gás Código  2053   

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada em 

2013 

c)Realizada 

até 2013 

d)% 

Realização 

(c/a) 

1 Consolidar 2 polos empresariais 

regionais 

Polos 

empresariais 

2,00    

2 Formar 3 novos polos 

empresariais 

Polos 

empresariais 

3,00    

  METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada em 

2013 

c)Realizada 

até 2013 

d)% 

Realização 

(c/a) 

3 Consolidar o Polo Tecnológico da 

Ilha do Fundão, Rio de Janeiro 

   12,00  

3.1 Região Sudeste Unidade 1,00    

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

 Objetivo não possui metas com esta classificação  

 

 
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Fomentar a integração produtiva na América do Sul, com prioridade no MERCOSUL e no 

COSIPLAN, com vistas a estimular a complementaridade entre diferentes elos das cadeias regionais 

de valor e a efetiva incorporação da produção desses países ao processo produtivo do Brasil.   

Código 0883 Órgão 28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Programa Integração Sul-Americana Código  2043   

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada em 

2013 

c)Realizada 

até 2013 

d)% 

Realização 

(c/a) 

1 Desenvolver dois projetos de 

Arranjos Produtivos Locais 

(APLs) no MERCOSUL 

 2,00    

2 Implementar o Fundo 

MERCOSUL de Apoio a Micro, 

Pequenas e Médias Empresas 

Fundo 1,00  100,00 10.000,00 

  METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS   

 Objetivo não possui metas com esta classificação  

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

 Objetivo não possui metas com esta classificação  
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IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Promover mecanismos que estimulem o Desenvolvimento Econômico Regional Sustentável na 

Amazônia Ocidental mediante a geração, atração e consolidação de investimentos apoiados em 

educação, inovação, ciência, tecnologia, implantação de projetos de desenvolvimento econômico e a 

promoção das potencialidades e vocações regionais.   

Código 1004 
Órgão 

28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior 

Programa Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia 

Solidária Código  2029   

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada em 

2013 

c)Realizada 

até 2013 

d)% 

Realização 

(c/a) 

1 Apoiar a estruturação de até 5 

(cinco) cadeias produtivas nos 

Estados que compõem a área de 

atuação da SUFRAMA 

Cadeias 

produtivas 

5,00  0,00 0,00 

2 Contribuir para ampliar em 6% o 

número de empresas instaladas nas 

Áreas de Livre Comércio sob a 

administração da SUFRAMA 

% 6,00  7,00 116,67 

3 Incentivar a implantação de 60 

novas empresas (industriais e de 

serviços) no Polo Industrial de 

Manaus, em especial empresas 

que utilizem produtos regionais 

como insumos de produção. 

Empresas 
 

60,00  41,00 68,33 

  METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS   

 Objetivo não possui metas com esta classificação  

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 

4 Apoiar projetos de pesquisas e empresas na área de biotecnologia 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Institucionalização e fortalecimento da Política Nacional de Arranjos Produtivos Locais   

Código 0791 
Órgão 

28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior 

Programa Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia 

Solidária Código  2029   

  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

 Objetivo não possui metas com esta classificação  

  METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS   

 Objetivo não possui metas com esta classificação  

  METAS QUANTITATIVAS    

Sequencial Descrição da Meta 

1 Instituir e implementar a Política Nacional para Arranjos Produtivos Locais 
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2.2.2.1 – Análise Situacional  

 

Objetivo: 0823 - Mapear e diagnosticar os setores de comércio e serviços no Brasil para levantar 

informações oficiais que orientem as políticas e os investimentos no país. 
 

Análise Situacional do Objetivo: Em relação à Iniciativa 03D2 Desenvolvimento de 

cadastros nacionais dos setores de comércio e serviços, na revisão qualitativa do PPA 2012-2015, 

exercício 2013, esta Secretaria de Comércio e Serviços (SCS/MDIC) solicitou a exclusão desta Iniciativa 

devido a dificuldades técnicas e operacionais para sua implementação. 

 

Para a elaboração de pesquisas, estudos e diagnósticos sobre os setores de comércio e 

serviços, a Secretaria de Comércio e Serviços - SCS/MDIC está participando do processo de elaboração 

de Termo de Referência (TR) em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 

(ABDI) com o objeto de contratar estudo com diagnóstico comparativo, benchmarking e pesquisa de boas 

práticas, incluindo sugestões de implementação e avaliação de políticas públicas, para o aumento da 

competitividade interna e o fomento da internacionalização das empresas brasileiras do setor terciário. 

 

Com relação à competitividade do mercado interno, o estudo deverá realizar um 

mapeamento da competitividade brasileira dos setores de comércio e serviços, identificando os gargalos 

existentes no ambiente de negócios brasileiro e propostas, baseadas na experiência internacional. 

 

A pesquisa apresentará subsídios para a concepção de um Programa de Fomento à 

Competitividade e à Internacionalização de Empresas do Setor Terciário e de Exportação de Serviços. 

 

O referido Programa, de alcance nacional e efetivação contínua, tem a finalidade de 

facilitar e melhorar a inserção das empresas brasileiras dos setores de comércio e serviços em cadeias 

regionais e globais de produção e distribuição. 

 

A formulação do estudo e deste Programa será direcionada ao desenvolvimento e 

aprimoramento das vantagens competitivas das empresas brasileiras e do investimento setorial, com 

incremento quantitativo e qualitativo das exportações e aumento do investimento brasileiro direto alocado 

em setores de serviços cruciais para o desenvolvimento da economia nacional. 

 

Foi relatado no monitoramento do PPA anterior que se encontrava em construção Termo 

de Referência para a contratação de um estudo sobre a adoção no Brasil das etiquetas para identificação 

por radiofrequência ou RFID (Radio Frequency Identification). No entanto, em estudo prévio realizado 

internamente a fim de se construir conhecimento mínimo a respeito do assunto com a finalidade de 

elaborar o termo de referência adequado, identificou-se iniciativa semelhante no âmbito do Governo 

Federal. No Acordo de Cooperação Técnica, firmado em 31 de agosto de 2009, entre o Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e os Estados da 

União (por intermédio de suas Secretarias de Fazenda), formalizou-se o início do Sistema de 

Identificação, Rastreamento e Autenticação de Mercadorias, nominado como “Brasil-ID”. O objetivo do 

projeto é desenvolver e implantar uma infraestrutura tecnológica de hardware e software que garanta a 

identificação, rastreamento e autenticação de mercadorias produzidas e em circulação pelo Brasil, com a 

utilização de chips RFID, visando padronizar, unificar, interagir, integrar, simplificar, desburocratizar e 

acelerar o processo deprodução, logística e de fiscalização de mercadorias pelo País. 

 

Para 2014 está em avaliação a possibilidade de assinatura de Acordo de Cooperação 

Técnica com a Empresa de Planejamento Logístico (EPL) com o objetivo de promover o 

desenvolvimento de projetos para a implementação de sistema inteligente para identificação e 



 

43 

 

rastreamento de mercadorias e apoiar a elaboração de metodologia e política de transferência e absorção 

de tecnologia. 

 

Em paralelo também permanece em avaliação nesta SCS/MDIC a elaboração do termo de 

referência, com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), para a contratação de 

serviço profissional de consultoria para a realização de estudo sobre padrões tecnológicos aplicáveis ao 

uso de etiquetas inteligentes para os setores de comércio e de serviços logísticos, contendo diagnóstico 

comparativo entre as diversas tecnologias existentes e uma recomendação de padrão tecnológico 

objetivando incentivar a modernização das empresas no país, mostrando as especificidades setoriais 

envolvidas e as possibilidades de formulação de políticas públicas. 

 

Para a elaboração e divulgação do Atlas Nacional do Comércio e do Atlas Nacional de 

Serviços, sabe-se que a existência de informações oficiais que permitam avaliar oportunidades dispersas 

pelo País é um dos principais requisitos para a formulação de políticas públicas e a realização de bons 

negócios no setor privado. A assimetria de informações pode prejudicar investimentos regionais e 

comprometer o desenvolvimento econômico e social locais. 

 

O Atlas Nacional do Comércio e de Serviços representa a primeira medida das Agendas 

Estratégicas dos três Conselhos de Competitividade do Bloco 5 do Plano Brasil Maior. Trata-se de um 

referencial público de informações, com vistas a caracterizar o setor terciário brasileiro com maior 

exatidão, orientar as políticas públicas e os investimentos privados mediante o mapeamento do setor. 

 

Para a sua elaboração, fez-se necessária uma intensa articulação da SCS/MDIC com 

diversos órgãos do Governo Federal, bem como o trabalho conjunto com outros parceiros  nesse Projeto, 

em especial o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica  

Aplicada (IPEA) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE-Nacional). 

 

A SCS/MDIC, contando com o apoio dos órgãos e instituições parceiros, lançou a 1ª 

edição impressa do Atlas Nacional de Comércio e Serviços, no dia 11 de novembro de 2013, durante o 2º 

Simpósio Brasileiro de Políticas Públicas para Comércio e Serviços – SIMBRACS. Nessa primeira edição 

do Atlas, há uma descrição de como o setor está organizado no Brasil. Foi feita a tiragem de 2 mil 

exemplares, em parceria com a ABDI, distribuídos aos órgão de governo e instituições representativas. 

Para 2014, pretende-se ainda lançar a publicação da 2ª edição e divulgação dos dados na Infraestrutura 

Nacional de Dados Espacializados (INDE). 

 

Meta: Elaborar o Atlas Nacional de Serviços 
 

Análise Situacional da Meta: Após identificação em 2012 dos principais interlocutores 

relacionados à produção de dados, estatísticas e análises estruturais e conjunturais para a elaboração do 

Atlas Nacional do Comércio e de Serviços e da elaboração de seu Projeto Básico, foram realizadas 

reuniões internas no primeiro semestre de 2013, com diversos órgãos do setor público federal, para 

revisão do projeto básico inicial. 

 

Em 22 de maio de 2013 foi realizada Reunião Conjunta dos Conselhos de Comércio, 

Serviços e Serviços Logísticos do Plano Brasil Maior (PBM), Bloco 5,para discussão sobre minuta 

revisada do Projeto Básico (PB), informes sobre formato dos dados e sobre a Infraestrutura Nacional de 

Dados Espaciais (INDE), validação do formato da edição impressa do Atlas e validação do Grupo de 

Trabalho proposto. 

 

Após validação do PB, foram realizadas reuniões do Grupo de Trabalho e iniciada a 

produção de mapas pela equipe do IBGE e levantamento de dados sobre microempresas, empresas de 
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pequeno porte e microempreendedor individual, pelo Sebrae, para construção de mapas que compõem a 

publicação. 

A SCS/MDIC, contando com o apoio dos órgãos e instituições parceiros, lançou a 1ª 

versão impressa do Atlas Nacional de Comércio e Serviços, no dia 11 de novembro de 2013, durante o 2º 

Simpósio Brasileiro de Políticas Públicas para Comércio e Serviços – SIMBRACS, evento realizado pelo 

Governo Federal. Nessa primeira edição do Atlas, há uma descrição de como o setor está organizado no 

Brasil, evidencia dados e análises significativas para compreender a estrutura atual e a dinâmica dos 

setores de comércio, serviços e serviços logísticos na economia brasileira. Com um a tiragem de 2 mil 

exemplares, em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial  (ABDI), a publicação 

está sendo distribuída aos órgão de governo e instituições representativas.  

 

Além da versão impressa, foi criado link específico no âmbito da INDE para a consulta 

eletrônica de algumas bases que deram origem ao Atlas.  Além da consulta é possível realizar 

cruzamentos de informações presentes no Atlas com todo o universo de informações já disponíveis na 

Infraestrutura Nacional de Dados Espacializados (INDE), em http://www.visualizador.inde.gov.br/, 

multiplicando e potencializando a utilização dos dados desenvolvidos na construção do Atlas. 

 

Para 2014, pretende-se ainda lançar a publicação da 2ª edição do Atlas Nacional de 

Comércio e Serviços.Quantidade alcançada: 40%Data de Referência: 09/01/2014 

 

Meta: Elaborar o Atlas Nacional do Comércio 
 

Análise Situacional da Meta: Após identificação em 2012 dos principais interlocutores 

relacionados à produção de dados, estatísticas e análises estruturais e conjunturais para a elaboração do 

Atlas Nacional do Comércio e de Serviços e da elaboração de seu Projeto Básico, foram realizadas 

reuniões internas no primeiro semestre de 2013, com diversos órgãos do setor público federal, para 

revisão do projeto básico inicial. 

 

Em 22 de maio de 2013 foi realizada Reunião Conjunta dos Conselhos de Comércio, 

Serviços e Serviços Logísticos do Plano Brasil Maior (PBM), Bloco 5,para discussão sobre minuta 

revisada do Projeto Básico (PB), informes sobre formato dos dados e sobre a Infraestrutura Nacional de 

Dados Espaciais (INDE), validação do formato da edição impressa do Atlas e validação do Grupo de 

Trabalho proposto. 

 

Após validação do PB, foram realizadas reuniões do Grupo de Trabalho e iniciada a 

produção de mapas pela equipe do IBGE e levantamento de dados sobre microempresas, empresas de 

pequeno porte e microempreendedor individual, pelo Sebrae, para construção de mapas que compõem a 

publicação. 

A SCS/MDIC, contando com o apoio dos órgãos e instituições parceiros, lançou a 1ª 

versão impressa do Atlas Nacional de Comércio e Serviços, no dia 11 de novembro de 2013, durante o 2º 

Simpósio Brasileiro de Políticas Públicas para Comércio e Serviços – SIMBRACS, evento realizado pelo 

Governo Federal. Nessa primeira edição do Atlas, há uma descrição de como o setor está organizado no 

Brasil, evidencia dados e análises significativas para compreender a estrutura atual e a dinâmica dos 

setores de comércio, serviços e serviços logísticos na economia brasileira. Com um a tiragem de 2 mil 

exemplares, em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial  (ABDI), a publicação 

está sendo distribuída aos órgão de governo e instituições representativas.  

 

Além da versão impressa, foi criado link específico no âmbito da INDE para a consulta 

eletrônica de algumas bases que deram origem ao Atlas.  Além da consulta é possível realizar 

cruzamentos de informações presentes no Atlas com todo o universo de informações já disponíveis na 

Infraestrutura Nacional de Dados Espacializados (INDE), em http://www.visualizador.inde.gov.br/, 

multiplicando e potencializando a utilização dos dados desenvolvidos na construção do Atlas. 
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Para 2014, pretende-se ainda lançar a publicação da 2ª edição do Atlas Nacional de 

Comércio e Serviços. 
 
 
Objetivo: 0824 - Estimular o processo de ativação econômica sustentável dos segmentos de 

comércio e serviços, contribuindo para o crescimento da economia nacional, geração de emprego e 

renda, e para o bem estar do consumidor. 
 

Análise Situacional do Objetivo: Um dos principais objetivos do Programa Temático de 

“Comércio e Serviços” é traçar uma agenda de propostas e ações para esses setores, aproveitando os 

aspectos institucionais e legais do Plano Brasil Maior (PMB), de tal forma que o setor terciário possa ter 

uma inserção econômica competitiva nos ambientes doméstico e internacional. Para isso, é importante a 

compreensão das perspectivas de crescimento e desenvolvimento do País. 

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos três primeiros 

trimestres de 2013, o setor de serviços respondeu por 68,74% do PIB. Os dados consolidados da Relação 

Anual de Informações Sociais (RAIS), gerenciada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 

informa que os setores que apresentaram os melhores desempenhos, em termos absolutos, foram os de 

Serviços, com a criação de 794,9 mil de postos (+5,17%) e o Comércio, com a criação de 383,5 mil 

postos de trabalho (+4,34%). 

 

O setor terciário, incluindo empregos do setor público, participa com mais de 78% dos 

empregos formais do país. Esses dados refletem a tendência de crescente participação do setor de serviços 

no valor agregado ao PIB nas economias modernas. Intensivos em trabalho e capital humano, serviços são 

cada vez mais demandados como insumo pelos demais setores da economia. 

 

Dados da Conta de Serviços do Balanço de Pagamentos indicam que entre janeiro e 

novembro de 2013, a receita líquida do comércio exterior de serviços totalizou US$ 35,3 bilhões e as 

despesas R$ 78,6 bilhões. O déficit acumulado nesse período foi de R$ 43,27 bilhões, valor 17,7% 

superior ao registrado no mesmo período em 2012. 

 

O setor terciário no Plano Brasil Maior tem sido trabalhado em três segmentos: Comércio, 

Serviços e Serviços Logísticos. Nos Comitês Executivos e nos Conselhos de Competitividade estão 

presentes representantes de órgãos do governo federal, associações empresariais e representantes dos 

trabalhadores. Nesse ambiente, discutem-se ações e medidas da Agenda Estratégica para o fortalecimento 

da competitividade dos setores de comércio e serviços do ponto de vista do mercado doméstico e do 

mercado externo. 

 

No âmbito da estruturação de informação estatística mensal relacionada à exportação e 

importação de serviços intangíveis, a partir dos dados disponibilizados pelo SISCOSERV e da 

implantação e manutenção do Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços e Intangíveis 

(SISCOSERV), cabe destacar que para fazer frente aos desafios do comércio exterior de serviços, no ano 

de 2013, trabalhou-se na consolidação de algumas importantes medidas. 

 

O Siscoserv, que entrou em operação em 2012, é composto pelos Módulos Venda 

(exportação) e Aquisição (importação), e consiste em um sistema informatizado que permite a prestação 

das informações relativas ao registro das operações de comércio exterior de serviços e de intangíveis do 

Brasil, para auxílio à gestão dos mecanismos de apoio ao comércio exterior de serviços e intangíveis, 

assim como para a divulgação de estatísticas tempestivas e apuradas sobre esse comércio.  

 

Em outubro de 2013, foi homologado o submódulo Registro de Presença Comercial no 

Exterior (RPC), integrante do Módulo Venda do Sistema, cuja produção inicia-se em 1º/1/2014. Esse 
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submódulo destina-se à coleta de informações, para fins econômico-comerciais, a respeito de operações 

realizadas por meio de presença comercial no exterior (filial, sucursal ou controlada) relacionada à pessoa 

jurídica domiciliada no Brasil, relativas à prestação de serviços, à transferência de intangíveis ou à 

realização de outras operações que produzam variações no patrimônio. 

 

A NBS é o classificador nacional para a identificação dos serviços e intangíveis como 

produtos, possibilitando a adequada elaboração, fiscalização e avaliação de políticas públicas e outras 

ações do governo de forma integrada. A NBS foi colocada em consulta pública em março de 2013, com o 

objetivo de mantê-la atualizada e aderente à realidade brasileira no setor de comércio e serviços. 

 

Em decorrência dos trabalhos de revisão realizados pela Comissão da NBS (composta por 

representantes da Receita Federal do Brasil - RFB/MF e da Secretaria de Comércio e Serviços - 

SCS/MDIC) durante o ano de 2013, bem como dos subsídios oriundos da consulta pública, as versões 1.1 

da NBS e das NEB foram publicadas por meio da Portaria Conjunta RFB/SCS nº 1.820, de 17/12/2013. 

Essas versões, revisadas e aprimoradas, substituem os Anexos I e II do Decreto nº 7.708, de 2012. 

 

Quanto ao desenvolvimento e melhoria da competitividade dos segmentos de comércio e 

serviços, foi organizada a participação de diversos órgãos públicos no Annual Investment Meeting (AIM), 

encontro realizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no período de 30 de abril a 2 de maio de 

2013. O evento teve como tema principal o desenvolvimento econômico dos países emergentes e sua 

implicação para a atração de investimentos estrangeiros diretos. A participação brasileira foi coordenada 

pela SCS/MDIC, com o apoio da Agência Brasileira de Promoção de exportações e Investimentos 

(APEX-Brasil). O Brasil participou com uma delegação de 70 participantes que representavam mais de 20 

entidades e empresas, 15 governos estaduais, além de representantes do MDIC, Ministério das Relações 

Exteriores (MRE), Empresa de Planejamento e Logística (EPL), Secretaria de Portos e da Apex-Brasil. A 

missão se estendeu a Omã e Bahrein, entre os dias 4 e 7 de maio de 2013, com participantes interessados 

em oportunidades de atração de investimentos para os setores de comércio e serviços. 

 

Na ocasião, foi lançada a 2ª edição do Catálogo de Oportunidades para Investimentos no 

Brasil (Brazilian Official Guide on Investment Opportunities). O Catálogo é um instrumento para a 

atração de recursos voltados aos projetos de desenvolvimento do País, com principal  objetivo de apoiar a 

tomada de decisões por parte dos investidores, oferecendo acesso a informações seguras, organizadas e de 

qualidade sobre os projetos. Sua elaboração contou ainda com o apoio do MRE, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), do Ministério da Fazenda (MF), da Rede Nacional de 

Informações sobre Investimento (RENAI) e do Conselho Nacional dos Secretários de Desenvolvimento 

Econômico (CONSEDIC). A publicação do Catálogo teve seus custos  
absorvidos pela Apex-Brasil. 

 

Também foram realizadas 02 reuniões para definição de programa de ações que estimulem 

e valorizem as iniciativas empresariais dos setores de comércio e serviços voltados a excelência no 

atendimento ao consumidor, a ser desenvolvido em parceria com o Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Os resultados foram: o desenvolvimento de um projeto piloto para 

avaliação da qualidade no atendimento do setor supermercadista, em parceria com o Inmetro e em 

colaboração com a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS); e o projeto piloto Servir, criado 

para avaliar a satisfação do consumidor, e lançado no SIMBRACS 2013 - Simpósio Brasileiro de 

Políticas Públicas para Comércio e Serviços. 

 

Dando continuidade ao trabalho de levantamento da oferta e demanda de cursos de 

qualificação e capacitação profissional para o setor terciário, realizou-se, ao longo do segundo semestre 

de 2013, levantamento da demanda junto às entidades pertencentes aos Conselhos de Comércio, Serviços 

e Serviços Logísticos (Bloco 05) do PBM considerando os cursos ofertados pelo Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) do Ministério da Educação (MEC) e outros cursos 
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ofertados pelo Sistema “S” (presenciais e à distância). O relatório final sobre levantamento das demandas 

do setor terciário com relação aos cursos de capacitação e qualificação deverá ser entregue no primeiro 

semestre de 2014 ao SENAC e ao MEC. 

 

Em novembro de 2013, em Brasília/DF, foi realizada a 2ª edição do Simpósio Brasileiro de 

Políticas Públicas para Comércio e Serviços (Simbracs), com mais de 2 mil inscritos, 150 painelistas e 25 

painéis. Este Simpósio visa congregar a sociedade brasileira e parceiros internacionais em torno de ações 

que fortaleçam a competitividade do setor terciário e o bem-estar do consumidor. Nesta edição, os painéis 

foram organizados em 7 eixos temáticos: Empreendedorismo; Relações de Consumo; Fomento; Inovação 

e Negócios; Capital Humano e Indicadores; Desenvolvimento Regional, e Comércio Exterior. Além dos 

painéis, ocorreu também uma exposição de soluções inovadoras para o setor terciário, que apresentou 

novas tecnologias e processos que poderão influenciar os negócios dos segmentos de comércio, logística e 

serviços nos próximos anos. Ainda durante o Simpósio, ocorreu a 2ª edição da Rodada de Atração de 

Investimentos com a apresentação de projetos das esferas federal, estadual e municipal a investidores do 

Brasil e do exterior. Em 2014, será realizada a 3ª edição do evento. 

 

Durante o Simbracs 2013, foi lançada a 3ª edição do Catálogo de Oportunidades para 

Investimentos no Brasil. Essa nova edição contém cerca de 160 projetos cadastrados, totalizando mais de 

R$ 500 bilhões em projetos a serem realizados nos próximos anos, que abrangem os mais diversos setores 

da economia: rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, telecomunicações, geração e transmissão de energia, 

mobilidade urbana, construção e turismo. 

 

A 3ª edição do Catálogo encontra-se disponível no sítio do MDIC, mediante o seguinte 

endereço: http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1385575165.pdf. 

 

Meta: Implantar Sistema de Informação e Gestão do Comércio Exterior de Serviços e 

Intangíveis (SISCOSERV) 
 
Análise Situacional da Meta: A referida Meta está relacionada à Iniciativa 03CN Estruturação de 

informação estatística mensal relacionada à exportação e importação de serviços intangíveis, a partir dos 

dados disponibilizados pelo SISCOSERV. 

 

O Siscoserv foi implantado, em 1º de agosto de 2012, por meio da Portaria Conjunta 

RFB/SCS nº 1.908, de 17 de julho de 2012. Para propiciar ao setor privado um tempo de adaptação às 

exigências do Sistema, a implantação do Sistema está ocorrendo de acordo com um cronograma, que 

toma como referência os capítulos da Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras 

Operações que Produzam Variações no Patrimônio – NBS, disponível em 

http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=4&menu=2234  

 

Além do cronograma de implantação do Sistema por capítulo da NBS, e com o objetivo de 

oferecer um período de transição para adaptação dos usuários ao sistema, foram previstos prazos 

diferenciados para o registro no sistema:- De 1/8/2012 a 31/12/2013: até o último dia útil do 6º (sexto) 

mês subsequente à data de início da prestação de serviço, da comercialização de intangível ou da 

realização de operação que produza variação no patrimônio;- De 1/1/2014 a 31/12/2014: até o último dia 

útil do 3º (terceiro) mês subsequente à data de início da prestação de serviço, da comercialização de 

intangível ou da realização de operação que produza variação no patrimônio; e- A partir de 1/1/2015: até 

o último dia útil do mês subsequente à data de início da prestação de serviço 

 

Tendo em conta as etapas e prazos descritos acima, o início da divulgação periódica de 

estatísticas do Sistema dar-se-á a partir de 2014. Ressalte-se que, no Simbracs 2013, foram divulgadas as 

primeiras estatísticas parciais do Siscoserv, referentes ao período de 1º/8/2012 a 31/10/2013. Nesse 

período, computou-se 3.857.333 operações realizadas no Sistema, por 19.000 usuários em transações com 

http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1385575165.pdf
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=4&menu=2234
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mais de 200 países. As estatísticas encontram-se disponíveis em 

http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1385119112.pdf 

 

Ainda, em agosto de 2013, foi publicado o Panorama do Comércio Internacional de 

Serviços 2013, dados consolidados de 2012, que reúne informações sobre o comércio exterior de serviços 

brasileiros, a evolução da balança comercial de serviços, o desempenho exportador dos estados 

brasileiros, exportações e importações de serviços por porte de empresa e setor CNAE e outras 

informações relevantes. Os dados foram coletados junto ao Banco Central do Brasil, Ministério do 

Trabalho e Emprego, e Organização Mundial do Comércio. O Panorama está disponível em h t t p : / / w 

w w . m d i c . g o v . b r / s i t i o / i n t e r n a / i n t e r n a . p h p ? a r e a = 4 & m e n u = 4 0 9 2 

 

Não obstante, os dados extraídos das informações registradas no Sistema já estão sendo 

utilizadas como subsídios para o monitoramento de mecanismos de apoio ao comércio exterior, junto aos 

órgãos gestores, bem como em trabalhos de inteligência comercial no desenho de estratégias de ação e 

políticas para o fomento ao comércio exterior de serviços e para subsidiar reuniões bilaterais. 

 

No primeiro mês de produção do Sistema (agosto de 2012), 27 usuários efetivaram 

registros de operações de venda e aquisições de serviços e intangíveis com o exterior. Com o transcorrer 

do tempo, houve um aumento considerável na quantidade de usuários mensais do Sistema totalizando 

19.000 usuários até dezembro de 2013.  

 
Meta: Premiar anualmente empresas e profissionais do setor de comércio e serviços 
 

Análise Situacional da Meta: Análise Situacional da Meta: Na revisão qualitativa do PPA 

2012-2015, exercício 2013, foi solicitada a exclusão desta Meta em função das dificuldades operacionais 

e técnicas para executar a premiação. Tal exclusão foi aprovada, porém não foi realizada pela Secretaria 

de Planejamento e Investimentos Estratégicos – SPI/MP 
 

Meta: Realizar 4 Encontros Nacionais de Comércio 
 

Análise Situacional da Meta: A referida Meta está relacionada à Iniciativa 03DF 

Desenvolvimento e melhoria da competitividade dos segmentos de comércio e serviços. 

 

Após exitosa realização da primeira edição do Simpósio Brasileiro de Políticas Públicas 

para Comércio e Serviços (Simbracs) – em 2012, iniciou-se a elaboração de relatório sintetizando os mais 

de 30 painéis e outras atividades realizadas durante o Simpósio (Rodada para Atração de Investimentos e 

outras reuniões fechadas realizadas em parcerias com outras entidades, como por exemplo, Conselho 

Nacional de Secretários de Desenvolvimento Econômico – Consedic; Secretaria do 

Audiovisual/Ministério da Cultura; etc.). O relatório foi lançado em forma de revista, em março de 2013, 

gerando ampla divulgação dos principais pontos tratados no evento. A Revista está disponível em 

http://www.brasilmaior.mdic.gov.br/images/data/201308/adf2545f5bb58525d6b800884dec0137.pdf .  

 

Esse Simpósio integra o Plano Plurianual 2012-2015 e o Plano Brasil Maior e visa 

congregar a sociedade brasileira e parceiros internacionais em torno de ações que fortaleçam a 

competitividade do setor terciário e o bem-estar do consumidor. 

 

Em 2013, foi realizada a 2ª edição do Simpósio Brasileiro de Políticas Públicas para 

Comércio e Serviços (Simbracs), com mais de 2 mil inscritos, 150 painelistas e 25 painéis. Nesta edição, 

os painéis foram organizados em 7 eixos temáticos para facilitar a participação de interessados: 

Empreendedorismo; Relações de Consumo; Fomento; Inovação e Negócios; Capital Humano e 

Indicadores; Desenvolvimento Regional, e Comércio Exterior. Além dos painéis, ocorreu também uma 

exposição de soluções inovadoras para o setor terciário, que apresentou novas tecnologias e processos que 

http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1385119112.pdf
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poderão influenciar os negócios dos segmentos de comércio, logística e serviços nos próximos anos. 

Ainda durante o Simpósio, ocorreu a 2ª edição da Rodada de Atração de Investimentos com a 

apresentação de projetos das esferas federal, estadual e municipal a investidores do Brasil e do exterior. 

Em 2014, será realizada a 3ª edição do evento. 

 

A SCS/MDIC participou, das 5 edições do Congresso Regional do Sicomercio, realizadas 

nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste, entre os meses de abril, julho, agosto, setembro 

e outubro de 2013, com o tema: o Plano Brasil Maior e o ambiente político-empresarial brasileiro dos 

setores do comércio de bens, serviços e turismo. Os congressos do Sistema Confederativo da 

Representação Sindical do Comércio (Sicomércio), têm como objetivo garantir a capacitação contínua das 

entidades representativas dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, por meio de 

treinamentos e palestras que tratam de temas de interesse comum aos sindicatos. 

 

 

Meta: Realizar 4 Encontros Nacionais de Serviços 
 

Análise Situacional da Meta: A referida Meta está relacionada à Iniciativa 03DF 

Desenvolvimento e melhoria da competitividade dos segmentos de comércio e serviços. 

 

Após exitosa realização da primeira edição do Simpósio Brasileiro de Políticas Públicas 

para Comércio e Serviços (Simbracs) – em 2012, iniciou-se a elaboração de relatório sintetizando os mais 

de 30 painéis e outras atividades realizadas durante o Simpósio (Rodada para Atração de Investimentos e 

outras reuniões fechadas realizadas em parcerias com outras entidades, como por exemplo, Conselho 

Nacional de Secretários de Desenvolvimento Econômico – Consedic; Secretaria do 

Audiovisual/Ministério da Cultura; etc.). O relatório foi lançado em forma de revista, em março de 2013, 

gerando ampla divulgação dos principais pontos tratados no evento. A Revista está disponível em 

http://www.brasilmaior.mdic.gov.br/images/data/201308/adf2545f5bb58525d6b800884dec0137.pdf .  

 

Esse Simpósio integra o Plano Plurianual 2012-2015 e o Plano Brasil Maior e visa 

congregar a sociedade brasileira e parceiros internacionais em torno de ações que fortaleçam a 

competitividade do setor terciário e o bem-estar do consumidor.  

 

Em 2013, foi realizada a 2ª edição do Simpósio Brasileiro de Políticas Públicas para 

Comércio e Serviços (Simbracs), com mais de 2 mil inscritos, 150 painelistas e 25 painéis. Nesta edição, 

os painéis foram organizados em 7 eixos temáticos para facilitar a participação de interessados: 

Empreendedorismo; Relações de Consumo; Fomento; Inovação e Negócios; Capital Humano e 

Indicadores; Desenvolvimento Regional, e Comércio Exterior. Além dos painéis, ocorreu também uma 

exposição de soluções inovadoras para o setor terciário, que apresentou novas tecnologias e processos que 

poderão influenciar os negócios dos segmentos de comércio, logística e serviços nos próximos anos. 

Ainda durante o Simpósio, ocorreu a 2ª edição da Rodada de Atração de Investimentos com a 

apresentação de projetos das esferas federal, estadual e municipal a investidores do Brasil e do exterior. 

Em 2014, será realizada a 3ª edição do evento. 

 

Numa parceria da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) com o MDIC, 

realizou-se em São Paulo, o 4º Encontro Nacional de Comércio Exterior de Serviços (Enaserv), que 

reuniu cerca de 450 pessoas, entre autoridades e empresários para tratar do tema da exportação de 

serviços. Para o exercício de 2014, estão previstas ainda a implementação da Estratégia para Expansão 

das Exportações Brasileiras de Serviços; e a realização do 5º encontro Nacional de Comércio Exterior e 

Serviços – Enaserv. 
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Objetivo: 0805 - Fortalecer o Sistema de Defesa Comercial brasileiro, bem como estruturar novas 

formas de combate a práticas desleais de comércio. 
 

Análise Situacional do Objetivo: Não houve elaboração, em conjunto com entidades 

representativas do setor privado, de estudos setoriais periódicos que avaliassem o desempenho das 

importações e seu impacto para utilização preventiva dos instrumentos de defesa comercial. A alocação 

dos novos servidores no Departamento de Defesa Comercial (DECOM/SECEX/MDIC) permitiu a criação 

de uma equipe que começou a desenvolver projeto de acompanhamento da eficácia das medidas de defesa 

comercial. No entanto, tal projeto ainda encontra-se em estágio inicial, uma vez que a mencionada equipe 

teve como atividade prioritária em 2013 a realização de atualizações na legislação.  

 

Realizou-se parceria com entidades representativas do setor privado com a finalidade de 

divulgar os instrumentos de defesa comercial por meio da elaboração de cartilhas para distribuição às 

empresas. No que concerne à orientação do setor produtivo nacional, destaca-se: participação em 

palestras para divulgar suas atividades; realização, em setembro de 2013, de diversas audiências para 

explicar as disposições do novo Decreto nº 8.058 para as partes interessadas em processos de defesa 

comercial; continuou-se, também, instruindo a indústria doméstica na elaboração de petições e auxiliando 

na operação de canal direto com o público externo através do COMEX Responde.  

 

Foi criado, pela Portaria Conjunta MDIC/MF nº 149, de 16 de junho de 2011, o Grupo de 

Inteligência de Comércio Exterior (GI-CEX), formado por representantes da Secretaria de Comércio 

Exterior (SECEX) e da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). O objetivo é o acompanhamento 

de práticas com indícios de ilegalidade envolvendo produtos objetos de investigação de defesa comercial, 

para detectar tentativas de burla das medidas aplicadas. Ao longo do segundo semestre de 2013, as 

reuniões do GI-CEX renderam diversos frutos entre eles destaca-se: o início de implementação de forma 

mais ágil de transferência de estatísticas da RFB para a SECEX/MDIC, no âmbito de processos de defesa 

comercial, e a possibilidade de início de investigações de circunvenção de ofício, por parte da 

SECEX/MDIC, tendo como fundamento denúncias e estudos realizados pelo CERAD/RFB. 

 

Em 2013, buscou-se conhecer as melhores ferramentas de Tecnologia da Informação 

disponíveis no mercado de maneira a desenvolver sistema informatizado para processamento de dados 

relativos ao dumping e aos indicadores da indústria doméstica no contexto das investigações. Ao longo de 

2013, trabalhou-se no desenvolvimento desse sistema por meio de ferramenta já disponível ao MDIC. 

Foram desenvolvidos protótipos de sistemas que auxiliam no cálculo da margem de dumping, na análise 

de indicadores de desempenho da indústria doméstica e na extração de estatísticas referentes aos 

processos de defesa comercial conduzidos pela SECEX/MDIC. Todas essas iniciativas, contudo, estão em 

estágio inicial e seu avanço depende de programas de capacitação para o manuseio da ferramenta 

escolhida e também do desenvolvimento desses sistemas pelo setor de tecnologia e informática do 

Ministério. 

A digitalização das investigações já encerradas foi concluída e a dos autos das 

investigações atuais está em curso. No entanto, a disponibilização on-line não foi efetuada em razão da 

elevada exigência de segurança de sistema por parte dos processos de Defesa Comercial. Em 2013, o 

desenvolvimento do Sistema DECOM Digital avançou muito, resultando na homologação do protótipo do 

sistema e na sua apresentação ao público externo especializado. Os ajustes finais e o início da fase de 

testes, previstos para outubro de 2013, tiveram, contudo, de ser adiados, devido ao encerramento do 

contrato do Ministério com a empresa terceirizada que estava desenvolvendo o projeto. Atualmente, novo 

contrato de serviço está para ser assinado iniciando-se a fase de testes do DECOM Digital no primeiro 

quadrimestre de 2014. 

 

Em 2013, foram iniciadas 66 investigações de defesa comercial, número 4,7% superior ao 

alcançado em 2012. No ano foram recebidas e analisadas 69 petições de investigação, número 4% 

superior ao de 2012. Para 2014, estimam-se números semelhantes aos de 2013. Em se tratando de 
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investigações de fraude de origem, foram concluídos oito procedimentos em 2013.   

 

 

Meta: Reduzir de 8 para 6 meses o prazo para alcançar determinações preliminares nos casos em 

que seja necessário proteger a indústria doméstica de práticas comerciais desleais durante o 

período de investigação 

 
Análise Situacional da Meta: O cumprimento desta meta dependia da contração de novos 

investigadores e da publicação do novo Decreto que regulamenta o processo administrativo de 

investigações de dumping. Ambas as condições foram atendidas em decorrência da lotação no 

Departamento de Defesa Comercial (DECOM/SECEX/MDIC) de 46 novos Analistas de Comércio 

Exterior e do início da vigência em outubro de 2013 de legislação que estabelece a obrigatoriedade de 

determinações preliminares por parte do Departamento. Desde a entrada em vigor do Decreto nº 8.058 já 

foram iniciados três processos de defesa comercial sob seu amparo, que estão em estágio inicial, sem ter 

sido concluída ainda a etapa de determinação preliminar. Por outro lado, observa-se que as referidas 

investigações já diminuíram significativamente os prazos médios até as fases em que se encontram. 

Registra-se que, ao longo de 2013, foram publicadas 8 determinações preliminares, todas em 

investigações conduzidas sob o amparo do Decreto nº 1.602, de 1995, que não previa obrigatoriedade de 

determinações preliminares.  
 

Análise Situacional da Meta: O cumprimento desta meta dependia da contração de novos 

investigadores e da publicação do novo Decreto que regulamenta o processo administrativo de 

investigações de dumping. Ambas as condições foram atendidas em decorrência da lotação no 

Departamento de Defesa Comercial (DECOM/SECEX/MDIC) de 46 novos Analistas de Comércio 

Exterior e do início da vigência em outubro de 2013 de legislação que estabelece prazos mais curtos e 

exige maior celeridade do Departamento no processamento das investigações. Destaca-se, no entanto, que 

as investigações que foram iniciadas sob o amparo do novo Decreto nº 8.058 se encontram em estágio 

inicial, não existindo ainda investigação concluída dentro do novo prazo estabelecido pelo Decreto. Por 

outro lado, observa-se que as referidas investigações já diminuíram significativamente os prazos médios 

até as fases em que se encontram. 
 

Análise Situacional do Objetivo: A iniciativa mais relevante durante o exercício de 2013 

foi a formalização institucional do Programa “Portal Único do Comércio Exterior”, patrocinado pela 

Secretaria de Comércio Exterior (SECEX/MDIC) e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB/MF). O mencionado Programa compreende iniciativas de reengenharia dos processos operacionais 

e integração de sistemas informatizados de controle de comércio exterior, em uma abordagem de guichê 

único (single window), a fim de viabilizar a modernização, simplificação e harmonização de normas, 

rotinas e procedimentos relativos às operações de exportação e importação de mercadorias, além de 

proporcionar maior previsibilidade, racionalização, segurança, integridade da informação e celeridade aos 

processos e fluxos de operações de comércio exterior. O Programa “Portal Único do Comércio Exterior” 

está plenamente alinhado com os objetivos estratégicos do Governo Federal estabelecidos no Plano 

Plurianual (PPA) 2012-2015, bem como aqueles delineados nos Planejamentos Estratégicos da SECEX e 

da RFB. 

A iniciativa estratégica do “Portal Único do Comércio Exterior” pretende, 

fundamentalmente, atender à demanda por maior celeridade e unicidade nos procedimentos de comércio 

exterior. Com uma sistemática simplificada e padronizada, o gerenciamento de risco pode se tornar mais 

eficiente e se voltar para as operações suspeitas. Será possível, também, maior coordenação entre órgãos 

intervenientes para parametrizarem os critérios de gerenciamento de risco. O setor privado, por sua vez, 

terá maior previsibilidade nos procedimentos de comércio exterior, além de poder acompanhar o trâmite 

de suas mercadorias pelo Portal Único. Esta previsibilidade, associada à redução do tempo para a 

liberação de carga, evita custos com atrasos e conformidade. Ao final, o produto brasileiro se torna mais 

competitivo no mercado internacional. Os Sistemas de Guichê Único (Single Window) voltados para o 
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comércio internacional se apresentam como potencial solução para a minimização dos problemas 

apontados. Trata-se de instrumento que permite aos atores envolvidos em comércio exterior apresentarem 

documentos e informações padronizadas em um único ponto de entrada para cumprir os requisitos 

normativos para a importação, exportação e trânsito de mercadorias. 

 

Há 6 Projetos associados ao Programa “Portal Único do Comércio Exterior”: i) Projeto 

Plataforma; ii) Projeto Novo Processo de Exportação; iii) Projeto Cadastro de Intervenientes; iv) Projeto 

Catálogo de Produtos; v) Projeto Anexação Eletrônica de Documentos Digitais; e vi) Projeto Novo 

Processo de Importação. De acordo com o cronograma estabelecido, todos os projetos mencionados 

deverão estar concluídos em 2015. 

 

A fim de atender aos objetivos descritos no Programa “Portal Único do Comércio 

Exterior”, será fundamental a edição de Decreto Presidencial que constituirá o marco legal necessário 

para a implementação da abordagem de guichê único (single window). O referido Decreto alterará o 

Decreto nº 660, de 25 de setembro de 1992, que criou o Sistema Integrado de Comércio Exterior 

(SISCOMEX).  Propõe-se, portanto, a alteração do Decreto nº 660/1992 para que seja criada nova 

Comissão Gestora do SISCOMEX, formada por órgãos do Ministério da Fazenda (MF) e do Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Essa nova Comissão Gestora será dotada 

das atribuições necessárias à gestão efetiva e coordenada do Sistema. Os órgãos e entidades da 

Administração Pública intervenientes terão a incumbência de se articularem previamente com a Comissão 

responsável pela administração do Sistema para que as regulamentações por eles emitidas sejam 

executadas por meio do SISCOMEX. 

 

Os principais resultados esperados, de acordo com a Proposição do Programa “Portal 

Único do Comércio Exterior”, são os seguintes: i) redução de prazos e do custo operacional do comércio 

exterior decorrente da maior celeridade para exportar e importar mercadorias; ii) eliminação de 

redundância da informação, com transparência, rastreabilidade e integridade, permitindo maior 

previsibilidade, confiabilidade e competitividade das empresas brasileiras operantes no comércio exterior, 

bem como o aumento do controle e da segurança das cadeias logísticas de suprimento; iii) simplificação 

de procedimentos operacionais, com gestão de risco e inspeção coordenada de mercadorias em zona 

primária, em uma única oportunidade; iv) otimização da utilização da infraestrutura logística por conta do 

compartilhamento da informação de carga e do planejamento da sua movimentação; v) maior participação 

de pequenas e médias empresas no comércio exterior em decorrência da simplificação de procedimentos 

operacionais; vi) aperfeiçoamento na divulgação pública de estatísticas de comércio exterior; e vii) maior 

transparência na gestão dos órgãos intervenientes em operações de importação e exportação em 

decorrência da implantação de indicadores de desempenho eficazes. 

 

A SECEX elaborou minuta de nova portaria para regulamentação das normas de 

tratamento administrativo das operações de exportação, importação e concessão do regime aduaneiro 

especial de drawback e sujeitou o documento à consulta pública. Foram apresentadas, em 2012, 65 

manifestações de diversas entidades que atuam no comércio exterior. A SECEX intensificou, no exercício 

de 2013, processo de análise das manifestações e elaboração de nova portaria com vistas à publicação da 

versão consolidada do referido normativo. A entrada em vigor do ato administrativo deverá ocorrer no 

primeiro semestre de 2014. 

 

O Grupo Técnico de Facilitação de Comércio (GTFAC), da Câmara de Comércio Exterior 

(CAMEX), aprofundou discussões entre seus integrantes visando à criação de curso para capacitação em 

comércio exterior de servidores de Governo Federal. Minuta de plano de ensino foi elaborada e 

encaminhada para a análise dos órgãos de Governo que compõem o GTFAC. Devido à priorização de 

recursos humanos para o desenvolvimento do “Portal Único de Comércio Exterior”, o curso de 

capacitação para os órgãos anuentes não deverá ter início em 2014.  Para viabilizar o curso de capacitação 

ainda é necessário confeccionar o material didático, contratar instrutores e definir calendário de 
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treinamento dos órgãos.  

 

Por fim, cumpre destacar que a iniciativa consistente na “Implantação de Sistema de 

Desempenho Logístico, para análise e monitoramento da efetividade e eficácia, segundo conjunto de 

indicadores qualitativos e quantitativos, dos processos logísticos de fluxo informacional e físico, na 

exportação, importação e trânsito” (iniciativa 039J) foi suspensa por ter sido priorizada a implantação de 

outro sistema com alto impacto na racionalização e aperfeiçoamento da logística de fluxo informacional e 

de processos na exportação, importação e trânsito, denominado Programa “Portal Único do Comércio 

Exterior”. 
Análise Situacional da Meta: O Grupo Técnico Interministerial de Consolidação da 

Legislação de Comércio Exterior (GTIC), instituído pela Resolução Camex nº 44/2012, estabeleceu o 

cumprimento de seu mandado em duas etapas: 

 

i) elaboração de projeto de norma em nível de lei com o objetivo de harmonizar, 

simplificar e modernizar as leis sobre o Comércio Exterior e definir competências dos órgãos e entidades 

da Administração Federal com gestão e controle nessa área. Como resultado desta etapa, o GTIC 

desenvolveu, com apoio de consultores contratados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), uma 

proposta de Medida Provisória.  

 

i) na segunda etapa, o GTIC reunirá, em um só diploma legal, todas as normas que o 

exportador e o importador precisam conhecer para tomar decisão sobre a realização dos seus negócios. 

Aqui seria produzido, em nível de decreto, o Regulamento de Comércio Exterior. Esta etapa encontra em 

fase de elaboração. 

 

De maneira a ampliar o suporte para o projeto, o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Industrial (CNDI) decidiu contemplar o tema da racionalização das normas de Comércio Exterior entre 

seus objetivos. Dessa forma, a proposta ganhou suporte na meta de “Simplificação do Comércio Exterior 

Brasileiro”, que foi dividida em três fases: a) Saneamento da Legislação de Comércio Exterior; b) Lastro 

para Portal Único de Comércio Exterior; e c) Segurança e Transparência no Comércio Exterior.  

 

Ao todo, citada Medida Provisória revoga seis leis e treze decretos-leis, em razão de as 

suas normas não mais atenderem às necessidades de controles governamentais e dos operadores de 

comércio exterior, em face da evolução quantitativa e qualitativa dessas operações, ou por aglutinação das 

suas normas vigentes nesta Medida Provisória, e contém ainda os seguintes comandos: 

 

•define em Lei a Competência da CAMEX para deliberar sobre matérias relativas ao 

comércio exterior e alterar as alíquotas do imposto de importação, observando os acordos internacionais; 

•identifica, segundo a natureza do produto ou da operação, os órgãos responsáveis por 

esses controles sobre o Comércio Exterior; 

•estabelece infrações às atividades de controle, autorização e fiscalização exercidas pela 

Secex e  cria o marco legal sobre o processo administrativo competente; 

•dispõe sobre as infrações e penalidades ao controle administrativo exercido pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

•Adequa a base de cálculo do PIS/Pasep- importação e da Cofins-Importação à decisão do 

STF (RE 559.937); 

•o Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro 1966, passa a ser a norma guia do Comércio 

Exterior, agregando-se a essa norma, entre outras, as regras de exportação, as regras do controle 

administrativo, as regras do regime de tributação simplificada sobre remessas postais internacionais e a 

legislação sobre bagagem; 

•compatibiliza o prazo decadencial de que dispõe a RFB para realizar a revisão aduaneira 

com os prazos decadenciais previstos Código Tributário Nacional, harmonizando-se, assim, com a 

legislação dos demais tributos internos 
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•determina que o termo inicial do prazo concedido para aplicação de regime aduaneiro 

especial passa a ser a data do desembaraço aduaneiro da mercadoria submetida e não a data do  despacho 

concessório do regime, como é hoje. 

•declara não  constituir fato gerador do II entrada no território aduaneiro de mercadoria à 

qual tenha sido aplicado o regime de exportação temporária (reimportação), ainda que descumprido o 

regime (adequação à decisão do STF e Resolução do Senado Federal no 436, de 1987);  

•inclui a intimação postal como forma de intimação no processo de perdimento, a exemplo 

do que ocorre no processo administrativo fiscal regido pelo Decreto no 70.235, de 1972, medidas em 

consonância com o rito célere próprio daquele tipo de processo; 

•desconcentra o despacho aduaneiro na zona primária de portos, aeroportos e pontos de 

fronteira alfandegados, potencializando-se a liberação de mercadorias com maior celeridade, sem a perda 

dos pertinentes controles aduaneiros; 

•cria um sistema integrado único para o controle das operações de comércio exterior. 

 

Algumas sugestões contidas no projeto já foram implementadas no ano de 2013, como é o 

caso do funcionamento ininterrupto da Aduana e da retirada do ICMS da base de cálculo da Cofins-

importação, trazidos, respectivamente, pelo art. 70 da Lei nº 12.815/2013, e pelo art. 42, inciso I da Lei nº 

12.865/2013. 

Considera-se que 80% da meta foi cumprida no ano de 2013, com a conclusão do projeto 

de consolidação da legislação de comércio exterior. A necessidade que se impõe para o cumprimento total 

da meta seria a aprovação do referido projeto de Medida Provisória no âmbito do GT Facilitação de 

Comércio Exterior do CNDI, apreciação e aprovação pelo Conselho de Ministros da CAMEX, e o 

posterior envio à Presidência da República, a fim se dar seguimento ao processo legislativo necessário à 

sua conversão em Lei. Em sequência, a conclusão do Projeto de Regulamento do Comércio Exterior. 

 

Meta: Desenvolver Sistema de Desempenho Logístico, no qual serão definidos indicadores 

qualitativos e quantitativos e ferramentas de auxílio à análise, para fins mensuração da efetividade 

e eficácia das operações de comércio exterior, antes e após a modernização e simplificação das 

normas e procedimentos 
 

Análise Situacional da Meta: A iniciativa 039J foi suspensa, por ter sido priorizada a 

implantação de outro sistema com alto impacto na racionalização e aperfeiçoamento da logística de fluxo 

informacional e de processos na exportação, importação e trânsito (Programa “Portal Único do Comércio 

Exterior”). A SECEX informa a necessidade de exclusão da meta. 

 
Análise Situacional da Meta: O desenvolvimento de um sistema de gestão do comércio 

exterior, em abordagem “single window” é um projeto de médio e longo prazo, que exige a participação 

dos diversos órgãos intervenientes no comércio exterior brasileiro. Em 2013, a Secretaria de Comércio 

Exterior (SECEX) e a Receita Federal do Brasil (RFB) deram início efetivo ao programa “Portal Único de 

Comércio Exterior”, cujo objetivo é promover a modernização do SISCOMEX por meio da sua 

integração com os diversos sistemas informatizados de controle do comércio exterior. 

 

Objetiva-se possibilitar o fluxo único das informações exigidas pela Administração para se 

concretizar uma operação de exportação ou de importação. Tem-se com isso importantes perspectivas de 

aumento da eficiência dos processos e controles envolvidos, com relevantes reduções de custos tanto para 

os operadores privados do comércio quanto para os órgãos e entidades de governo intervenientes.  

 

O Programa “Portal Único de Comércio Exterior” é dividido em 6 Projetos: i) Projeto 

Plataforma do Portal Único do Comércio Exterior; ii) Projeto Novo Processo de Exportação; iii) Projeto 

Cadastro de Intervenientes; iv) Projeto Catálogo de Produtos; v) Projeto de Anexação Eletrônica de 

documentos digitais e; vi) Projeto novo Processo de Importação.  
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O Programa encontra-se, atualmente, em fase de planejamento, mas importantes avanços e 

atividades já foram realizadas, destacando-se: 

- Publicação de Portaria SECEX designando os gerentes de cada um dos Projetos, bem 

como servidores prioritariamente envolvidos com o Programa “Portal Único de Comércio Exterior”.  

- Assinatura pela SECEX e RFB das Proposições do Programa “Portal Único de Comércio 

Exterior” e de todos os Projetos, com exceção do Novo Processo de Exportação e Novo Processo de 

Importação. 

- Participação dos servidores da SECEX e da RFB em ações de capacitação em “gerenciamento de 

projetos” e “pré-especificação de sistemas informatizados”.  

- Reunião com os dirigentes de todos os órgãos intervenientes no comércio exterior, com o 

objetivo de engajá-los no Programa “Portal Único de Comércio Exterior”. Destaque-se que o Portal Único 

é iniciativa que somente se concretizará com a participação e engajamento de todos os órgãos que 

participam do controle governamental no comércio exterior. 

- Elaboração do documento de pré-especificação, desenvolvimento e homologação do 

Portal web e do Sistema Visão Integrada, produtos do Projeto Plataforma de Fluxo Único. 

- Em conjunto com a RFB, realização do Mapeamento da situação atual do fluxo de 

exportação em reuniões individualizadas com todos os órgãos intervenientes no processo. 

- Elaboração de minuta de Decreto presidencial que altera o Decreto nº 660/92, com o 

objetivo de atualizar o sistema de governança do Siscomex, por meio da criação da Comissão Gestora do 

Siscomex e definição de suas atribuições, bem como estabelece que deverá ser desenvolvido, no âmbito 

do Siscomex, o Portal Único de comércio exterior. A publicação do Decreto é uma premissa importante 

do Projeto, na medida em que consiste em comando político de alto nível a garantir o envolvimento de 

todos os órgãos intervenientes no desenvolvimento do Portal Único de Comércio Exterior. 

Obs.: a unidade de medida da meta é percentual de execução 

 

 

Meta: Elaborar, em cooperação com os órgãos anuentes no comércio exterior e considerando-se as 

premissas da OMC sobre Facilitação de Comércio, atos normativos infralegais do Executivo 

destinados a inovar, modernizar, simplificar e harmonizar os procedimentos administrativos e 

exigências de controle incidentes sobre as operações de comércio exterior 
 

Análise Situacional da Meta: Conforme detalhado na análise do Objetivo 0806 do 

Programa 2024 (Comércio Exterior) do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, a Secretaria de Comércio 

Exterior (SECEX), do MDIC, elaborou minuta de nova portaria para regulamentação das normas de 

tratamento administrativo das operações de exportação, importação e concessão do regime aduaneiro 

especial de drawback e sujeitou o documento à consulta pública. Foram apresentadas, em 2012, 65 

manifestações de diversas entidades que atuam no comércio exterior. A SECEX intensificou, no exercício 

de 2013, processo de análise das manifestações e elaboração de nova portaria com vistas à publicação da 

versão consolidada do referido normativo. A entrada em vigor do ato administrativo deverá ocorrer no 

primeiro semestre de 2014. 

 

A fim de atender aos objetivos descritos no Programa “Portal Único do Comércio 

Exterior”, será fundamental a edição de Decreto Presidencial que constituirá o marco legal necessário 

para a implementação da abordagem de guichê único (single window). O referido Decreto alterará o 

Decreto nº 660, de 25 de setembro de 1992, que criou o Sistema Integrado de Comércio Exterior 

(SISCOMEX).  Propõe-se, portanto, a alteração do Decreto nº 660, de 1992, para que seja criada nova 

Comissão Gestora do SISCOMEX, formada por órgãos do Ministério da Fazenda (MF) e do Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Essa nova Comissão Gestora será dotada 

das atribuições necessárias à gestão efetiva e coordenada do Sistema. Os órgãos e entidades da 

Administração Pública intervenientes terão a incumbência de se articularem previamente com a Comissão 

responsável pela administração do Sistema para que as regulamentações por eles emitidas sejam 

executadas por meio do SISCOMEX. 
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Os principais resultados esperados, de acordo com a Proposição do Programa “Portal 

Único do Comércio Exterior”, assinada pelo Secretário da Receita Federal do Brasil e pelo Secretário de 

Comércio Exterior, em agosto de 2013, são os seguintes: i) redução de prazos e do custo operacional do 

comércio exterior decorrente da maior celeridade para exportar e importar mercadorias; ii) eliminação de 

redundância da informação, com transparência, rastreabilidade e integridade; iii) simplificação de 

procedimentos operacionais, com gestão de risco e inspeção coordenada de mercadorias em zona 

primária, em uma única oportunidade; iv) otimização da utilização da infraestrutura logística por conta do 

compartilhamento da informação de carga e do planejamento da sua movimentação; v) maior participação 

de pequenas e médias empresas no comércio exterior em decorrência da simplificação de procedimentos 

operacionais; vi) aperfeiçoamento na divulgação pública de estatísticas de comércio exterior; e vii) maior 

transparência na gestão dos órgãos intervenientes em operações de importação e exportação em 

decorrência da implantação de indicadores de desempenho eficazes. 

Obs.: a unidade de medida da meta é percentual de execução. 
 

Análise Situacional do Objetivo: Durante o ano de 2013, foram implementadas ações 

voltadas para o aprimoramento e a expansão dos programas oficiais de financiamento e garantia das 

exportações brasileiras. 

 

A iniciativa 039A1 foi parcialmente implementada com a introdução da modalidade 

indireta da antecipação sobre contratos de câmbio (ACC-indireto), mediante modificação da Lei nº 9.529, 

de 1997, promovida pelo art. 3º da Lei nº 12.712, de 2012. Com essa medida, os exportadores indiretos – 

aqueles que exportam por meio de empresas comerciais exportadoras – poderão obter financiamento à 

produção exportável com custo de ACC. Contudo, os bancos comerciais não têm disponibilizado o novo 

produto a seus clientes. Por essa razão, pretende-se incluir na agenda do Comitê de Financiamento e 

Garantia das Exportações (COFIG) a realização de gestões junto ao Banco Central e aos bancos públicos 

e privados para contornar as dificuldades na operacionalização do ACC-indireto. 

 

Sobre a iniciativa 039W, a Resolução CAMEX nº 21, de 04 de abril de 2012, autorizou o 

Banco do Brasil – agente da União para o Programa de Financiamento às Exportações (PROEX) – a 

aceitar outras garantias admitidas em lei, inclusive quando apresentadas pelo próprio exportador. Com 

isso, empresas com faturamento de até R$ 3,6 milhões, em operações de até US$ 50 mil, poderão obter 

financiamento do PROEX com garantias de menor custo – as mesmas que são aceitas para operações no 

mercado interno, como bens móveis e imóveis, fundos garantidores, mecanismos de auto-liquidez e 

aval/fiança de pessoa física. Contudo, o Banco do Brasil ainda não concluiu a atualização de seu sistema 

interno para comportar as novas modalidades de garantia. Segundo a área técnica daquele banco, a 

referida atualização já está pronta, porém ainda em fase de testes. Ademais, espera-se colocar o novo 

sistema em funcionamento juntamente com o início da operacionalização do Fundo de Financiamento à 

Exportação - FFEX, o que depende, ainda, da integralização do capital deste fundo pelo Tesouro 

Nacional.  

Ademais, no que tange a iniciativa 039V, o Conselho de Ministros da CAMEX aprovou, 

em sua 96ª Reunião, realizada no dia 16.07.2013, a definição de limites de exposição no FGE para países 

africanos com risco 6/7 e 7/7 em operações com garantia soberana, tendo como referência para o cálculo 

o montante total que o Tesouro Nacional está disposto a aportar anualmente para o pagamento de 

indenizações.  

Cabe mencionar, sobre a mesma iniciativa, que foi criada, por meio do Decreto nº 7.976, 

de 1º de abril de 2013, a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. – ABGF, 

empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda. Entre suas funções, destaca-se a concessão de 

garantias contra riscos comerciais, políticos e extraordinários a operações de exportação, com cobertura 

do Fundo Garantidor de Operações de Comércio Exterior (FGCE), a ser criado. 

 

As disposições relativas à concessão de garantias a operações de comércio exterior 

incluídas no Estatuto da ABGF foram aprovadas pelo Conselho de Ministros da CAMEX por meio da 
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Resolução CAMEX nº 42, de 14 de junho de 2013. Convém, nesse sentido, relatar que, no dia 27 de 

agosto de 2013, a primeira assembleia geral da entidade aprovou seu estatuto e empossou os membros do 

Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da ABGF. Para que a nova 

agência entre em funcionamento, é necessária, ainda, a incorporação de parte da SBCE em sua estrutura. 

 

Além disso, para que a ABGF possa disponibilizar o Seguro de Crédito à Exportação, faz-

se necessária a promulgação de decreto dispondo sobre o Conselho de Participação do FGCE. Depois 

disso, o referido Conselho deverá se reunir para aprovar seu estatuto. Cumpre destacar que o referido 

decreto já está em tramitação no âmbito da Casa Civil. 

 

Além disso, no que se refere à iniciativa 039O, foi publicada a Resolução CAMEX nº 126, 

de 26 de dezembro de 2013, a qual estabelece as condições de comercialização das operações ao amparo 

do PROEX. Com a publicação da nova resolução, foram acrescentados novos itens à lista de bens e 

serviços elegíveis para o programa, bem como redefinidos alguns prazos de comercialização.  

 

No que tange à performance dos programas oficiais, somente no âmbito do COFIG e da 

CAMEX foram aprovados, entre janeiro de 2012 e dezembro de 2013, operações que poderão alavancar 

em torno de US$ 20 bilhões em exportações brasileiras, com o apoio do PROEX-financiamento, do 

PROEX-equalização, do FGE ou, ainda, destes dois últimos combinados. Os principais destinos das 

exportações apoiadas por esses instrumentos, nestes anos, são: Angola, Argentina, Austrália, Cuba, 

Equador, Estados Unidos, Gana, Moçambique, República Dominicana, Tanzânia, Venezuela e Zimbábue. 

 

Considerando cada programa individualmente, verifica-se que, conforme tabela em anexo, 

entre janeiro de 2012 e dezembro de 2013, o PROEX-financiamento alavancou US$ 1.010,4 milhões em 

exportações, tendo desembolsado de US$ 877,2 milhões. Já o PROEX-equalização alavancou um valor 

total de US$ 10.158,3 milhões em exportações, no mesmo período, tendo sido, para tanto, emitidos títulos 

pelo Tesouro Nacional no valor US$ 579,8 milhões. 

 

No que se refere ao FGE, sua exposição em dezembro de 2013 é de US$ 

29.754.101.433,00 dos quais US$  19.988.462.214,00 referem-se a operações concretizadas; e, US$ 

9.734.768.881,00 a operações aprovadas. Isso representa um crescimento da exposição total de 32% em 

relação a janeiro de 2012. 

 

Meta: Aumentar de 31 para 89 as empresas beneficiadas pelo PROEX Equalização 

 
Análise Situacional da Meta: Primeiramente, convém ressaltar que o número de 31 

empresas beneficiadas, utilizados como referência para a meta enunciada, corresponde ao total de 

exportadores atendidos no ano de 2010, segundo informações do Banco do Brasil – agente da União para 

o PROEX. 

Ainda de acordo com dados enviados pelo banco, 52 empresas foram beneficiadas pelo 

PROEX-Equalização no biênio 2012-2013, enquanto 38 exportadores foram atendidos apenas em 2012, 

de modo que 14 novas empresas foram beneficiadas. Caso seja mantida essa progressão, é bastante 

factível que se atinja a meta de 89 exportadores beneficiados até 2015. 

 

Nota-se que a contribuição do ano de 2012 para se atingir a meta foi limitada, em 

decorrência da crise financeira internacional vivenciada ao longo daquele período, fator que impediu um 

maior incremento das exportações brasileiras em geral para outros países. Com efeito, o número de 

empresas atendidas pelo programa cresceu modestamente, de 34 em 2011 para 38 em 2012, de acordo 

com o Banco do Brasil – um crescimento de aproximadamente 12%. 

 

Ademais, em meados do mesmo ano, a dotação orçamentária inicial do PROEX-

equalização, de R$ 445 milhões foi integralmente comprometida. Por isso, foi necessário ao Banco do 
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Brasil – agente da União para o PROEX – represar algumas operações. Isso contribuiu para que os 

exportadores não aumentassem seus planos de ampliar suas vendas para o exterior com o apoio do 

programa. Posteriormente, houve uma suplementação orçamentária para o PROEX, no valor de R$ 555 

milhões, para solucionar essa questão. 

 

Contudo, no ano de 2013 revelou-se uma nítida recuperação do crescimento da utilização 

do PROEX-Equalização. Isso se deve, em parte, ao aumento da  
 

Meta: Aumentar de 35 para 100 as empresas beneficiadas pelo Fundo de Garantia à Exportação 

(FGE) 
 

Análise Situacional da Meta: Inicialmente, faz-se pertinente uma retificação quanto ao 

número de empresas beneficiadas pelo FGE em 2011, considerando-se apenas as operações aprovadas e 

concretizadas acima de US$ 5 milhões. Na realidade, esse quantitativo corresponde a 51 empresas, de 

acordo com o documento elaborado pela Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação – SBCE. 

 

Acerca disso, verificamos que duas novas empresas foram beneficiadas pelo FGE entre 

janeiro de 2012 e dezembro de 2013, de modo que o número total de exportadores atendidos pelo 

instrumento atingiu 53, conforme informações enviadas pela SBCE. 

 

Convém informar que, com base nos dados disponibilizados pela seguradora, a taxa média 

de crescimento do número de empresas assistidas pelo FGE, durante os anos de 2006 a 2013, foi de 

11,9%, consideradas apenas as operações envolvendo valores acima de US$ 5 milhões.Ao aplicarmos 

essa taxa de crescimento sobre o número de empresas assistidas em 2013 (53 empresas), encontra-se a 

seguinte previsão de crescimento para o número de empresas beneficiadas pelo FGE anualmente:2013: 

53; 2014: 59; 2015: 66; 2016: 74 

 

Assim sendo, caso seja mantida a taxa média de crescimento do período 2006-2013, a meta 

não será atingida. Ademais, mesmo a insuficiente taxa de 11,9% pode estar superestimada, uma vez que 

ocorreu uma elevação muito significativa tanto do número de empresas atendidas pelo Fundo quanto de 

sua exposição em 2009, em resposta ao recuo do mercado privado de seguros em decorrência da crise 

financeira de então. Com efeito, nota-se a redução das taxas de crescimento anual desde 2009. 

 

Convém, ainda, acrescentar que em 2013 nenhuma nova empresa foi atendida pelo 

mecanismo. Isso demonstra que, por ter seu escopo concentrada em grandes exportadores – que atuam em 

operações de prazo superior a dois anos –, que existem em quantidade limitada no Brasil, o número de 

empresas atendidas está próximo de seu limite. 

 

Soma-se a isso o fato de que, com a criação da Agência Brasileira Gestora de Fundos 

Garantidores e Garantias (ABGF), parte da demanda por SCE ao amparo do FGE deverá ser desviada 

para o fundo administrado por aquela entidade. 

 

Contudo, é possível que, quando se iniciar a operacionalização do SCE para Micro, 

Pequenas e Médias Empresas, a quantidade de exportadores atendidos cresça de forma muito substancial, 

revertendo a tendência apontada e tornando o atingimento da meta de 100 empresas estatisticamente 

plausível. 
 

Meta: Aumentar de 371 para 1060 as empresas beneficiadas pelo PROEX Financiamento 
 

Análise Situacional da Meta: Entre janeiro de 2012 e dezembro de 2013, 293 empresas 

foram atendidas pelo PROEX-financiamento. 
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O referido número reflete o desempenho insatisfatório do programa em 2012, quando 205 

empresas foram atendidas. Com efeito, a dotação orçamentária do programa para o ano de 2012 – de R$ 

800 milhões – foi integralmente comprometido em meados daquele ano, obrigando o Banco do Brasil a 

represar algumas operações, inibindo os planos dos exportadores. Soma-se a isso, a conjuntura 

macroeconômica internacional desfavorável verificada no ano de 2012.  

 

Por outro lado, a performance do programa melhorou nesse quesito em 2013, com o 

crescimento de 43% no número de empresas atendidas. Isso se deveu ao aumento da dotação 

orçamentária do programa, que passou para R$ 1,5 bilhões, de modo que foi possível atender um número 

maior de exportadores, e aos esforços implementados na divulgação do programa. 

 

Sendo assim, mantido esse crescimento, é possível prever, ainda que de forma pouco 

precisa, a seguinte progressão, considerando uma taxa de crescimento de 43% a.a. e tomando o ano de 

2012 como base:2012: 205; 2013: 293; 2014: 419; 2015: 599 

 

Dessa forma, mesmo que se considere taxa de crescimento de 43% a.a., provavelmente 

superestimada, é altamente improvável que a meta de 1060 empresas contempladas seja atendida. 

Contudo, com a entrada em operação do Seguro de Crédito à Exportação destinada a operações de Micro, 

Pequenas e Médias Empresas e com o ajuste do sistema do Banco do Brasil para comportar operações 

envolvendo garantias reais, espera-se que mais empresas possam ser beneficiadas pelo programa. Isso 

porque, com ambas as inovações, o custo das garantias exigidas do exportador deverá decrescer 

substancialmente. 

 
Meta: Pôr em operação o PROEX Financiamento à Produção Exportável 

 

Análise Situacional da Meta: Modalidade criada por meio da Resolução CAMEX nº 45, de 

26 de agosto de 2009 e regulada pela Portaria MDIC nº 208, de 20 de outubro de 2010, o PROEX 

Financiamento à Produção Exportável (pré-embarque) ainda não foi colocado em operação. 

 

Após o equacionamento de questões legais referentes ao grau de publicidade a ser 

conferido aos contratos de financiamento celebrados, resta pendente a regulamentação dessa nova 

modalidade do PROEX. 

 

Nesse sentido, os órgãos integrantes do COFIG trabalharam ao longo do ano de 2013 no 

âmbito de um Grupo de Trabalho criado para tratar de temas pendentes de regulamentação referentes ao 

PROEX. O resultado desses trabalhos foi a publicação da Resolução CAMEX nº 126, de 26 de dezembro 

de 2013, e a elaboração de minuta de resolução do Conselho Monetário Nacional disciplinando os 

aspectos financeiros do PROEX-financiamento, tratando, respectivamente, dos aspectos comerciais e 

financeiros do PROEX-financiamento, inclusive na modalidade pré-embarque.  

 

Paralelamente a isso, aguarda-se a disponibilização do Seguro de Crédito à Exportação 

para micro, pequenas e médias empresas, com cobertura do Fundo de Garantia à Exportação, na 

modalidade pré-embarque, para que o PROEX financiamento à produção exportável possa ser 

operacionalizado.  

 
Meta: Pôr em operação o Seguro de Crédito à Exportação destinado às operações de micro, 

pequenas e médias empresas, com cobertura do Fundo de Garantia à Exportação (FGE) 
 

Análise Situacional da Meta: O Conselho de Ministros da CAMEX aprovou, por meio da 

Resolução nº 70, de novembro de 2008, o Seguro de Crédito à Exportação (SCE), com cobertura do 

Fundo de Garantia à Exportação (FGE), direcionado à garantia das exportações de Micro, Pequenas e 

Médias Empresas (MPME). 
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A Resolução CAMEX nº 20, de abril de 2012, fixou novas diretrizes para esse instrumento, 

determinando que por ele serão contempladas as empresas com faturamento anual bruto de até R$ 90 

milhões e com exportações anuais de até U$S 1 milhão. Determina, ainda, que a União poderá conceder 

garantias, por meio desse instrumento, a operações nas fases pré-embarque e pós-embarque. 

 

Atualmente, encontra-se em análise o Certificado de Garantia de Cobertura, necessário 

para que o novo produto possa ser disponibilizado, de modo que o instrumento ainda não foi colocado em 

operação. 

 
Objetivo: 0808 - Promover a difusão da cultura exportadora nas Unidades da Federação, 

mobilizando e capacitando gestores públicos, empresários e profissionais de comércio exterior, com 

a finalidade de aumentar e qualificar a base exportadora. 
 

Análise Situacional do Objetivo: Dentre as diversas ações para a promoção da cultura 

exportadora realizadas em 2013, destaca-se: 

 

Abertura de seis núcleos operacionais (Campinas-SP, Belém-PA, Ribeirão Preto-SP, 

Teófilo Otôni-MG, São João Del Rei-MG e Muriaé-MG), totalizando 36;•Realização de 26 (vinte e seis) 

treinamentos, cursos e oficinas sobre como exportar e sobre as ferramentas de comércio exterior em 11 

(onze) Estados e 19 (dezenove) municípios. A meta para 2014 são 32 (trinta e dois) treinamentos, cursos e 

oficinas a serem realizados em 14 (quatorze) Estados e em 22 (vinte e dois) municípios. Esta meta e os 

locais em que as atividades serão realizadas foram definidos em função do PNCE 2014; 

•Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais que dará apoio ao Plano 

Nacional da Cultura Exportadora (PNCE) e encontra-se em fase de testes; 

•Confecção e distribuição de 7 mil exemplares do “folder” Cultura Exportadora, contendo 

todas as ferramentas de acesso as informações sobre o comércio exterior; e 

•Elaboração do “Guia Básico de Exportação de Serviços”, com previsão de lançamento 

para 2014. Além disso, serão atualizados em 2014 doze (12) Estudos de Oportunidades para Exportação 

de Serviços e para Investimentos em Presença Comercial no Exterior.  

No que se refere à Série Aprendendo a Exportar, que também consiste em uma das ações 

que integram a matriz de oferta do MDIC/SECEX no âmbito do PNCE, no ano de 2013 foram realizadas 

as seguintes ações: 

1)Elaboração e atualização de dados estatísticos do Portal Brasil-África; 

2)Atualização do conteúdo dos produtos da Série Aprendendo a Exportar e elaboração de 

conteúdo para o Aprendendo a Exportar - versão 3; 

3)Integração dos produtos da série Aprendendo a Exportar em uma mídia unificada; 

A continuidade do Projeto Primeira Exportação encontra-se sob avaliação. 

 

No que tange ao estabelecimento de parcerias com Organismos Internacionais de 

Cooperação, em 2013, o grupo de estatística de comércio exterior do Mercosul incorporou a Venezuela e 

está discutindo com o país melhorias nos seus sistemas estatísticos. Além disso, foi recomendado pela 

Comissão de Comércio do Mercosul (CCM) a adoção do manual de produção estatística de comércio 

exterior elaborado pelo grupo. A Secretaria de Comércio Exterior (SECEX/MDIC) também mantem 

intercâmbio de dados com os países do Mercosul e mantém aberto ao público um sistema denominado 

AliceWeb Mercosul, onde é possível consultar os dados dos países membros. 

 

Foram realizadas reuniões com o setor privado e com órgãos gestores dos mecanismos de 

fomento ao comércio exterior de serviços (PROEX, ACC/ACE, Redução a Zero da Alíquota do Imposto 

de Renda para a Promoção de Serviços no Exterior, Fundo de Garantia às Exportações etc.) para 

identificação das razões da subutilização dos mecanismos de apoio ao comércio exterior de serviços com 

vistas a estabelecer a estratégia de divulgação ou a promoção de ajustes nos normativos e a estruturar 

operações que propiciem alavancagem para oportunidades de exportação de bens e serviços.  
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Durante o Simpósio Brasileiro de Políticas Públicas para Comércio e Serviços 

(SIMBRACS), realizado em Brasília, nos dias 12 e 13 de novembro, foi realizado um painel sobre o 

programa para a alavancagem de exportação de serviços, com a finalidade de debater com o setor privado 

os seguintes temas: programa de trabalho integrado/complementar desenvolvido pela SCS/MDIC com a 

APEX e o Banco do Brasil para fomentar as exportações de serviços. 

No que se refere à implementação do PNCE, destaca-se: 

 

Consolidação e entrega do PNCE 2013 para as instituições e Estados participantes, que 

consistiu em 590 ações propostas para serem executadas em diversos Estados (AC; AL; AP; AM; BA; 

CE; ES; GO; MA; MT; MG; PA; PR; PE; PI; RJ; RN;RS;RO; RR; SC; SE; TO), em parceira com 14 

instituições (ABDI, APEX Brasil, Banco da Amazônia S/A; Banco do Brasil, BNDES, BRDE, CAIXA, 

CNI, Correios, INMETRO, MAPA, SEBRAE, SENAC, SUFRAMA);  

•Realização até 31 de dezembro de 2013 de 388 (trezentos e oitenta e oito) atividades do 

total de 590 previstas no PNCE 2013 

•Conclusão do Planejamento do PNCE para 2014, com a participação de 15 instituições 

(ABDI, APEX Brasil, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, BNDES, BRDE, CAIXA, CORREIOS, 

CNI, INMETRO, MAPA, MRE, SEBRAE, SENAC, SUFRAMA) e de 24 (vinte e quatro) Estados. 

Ainda em 2013, foram realizados: 

•Estudos de vocação exportadora de 10 estados (AL, GO, MG, MT, RJ, RO, RR, RN, RS, 

SC);  

•Cinco estudos de oportunidades comerciais em mercados estrangeiros (Indonésia, Vietnã, 

Turquia, Colômbia e Países do Conselho de Cooperação do Golfo); e 

•Dois estudos sobre o perfil exportador de setores produtivos brasileiros: moveleiro e 

calçadista. 
 

Meta: Ampliar para 50 o número de núcleos operacionais do Projeto Extensão Industrial 

Exportadora (PEIEX) 
 

Análise Situacional da Meta: Em 2013, foi realizada a abertura de seis núcleos 

operacionais (Campinas-SP, Belém-PA, Ribeirão Preto-SP, Teófilo Otôni-MG, São João Del Rei-MG e 

Muriaé-MG), totalizando 36. 

Os dados abaixo refletem a situação atual do Projeto Extensão Industrial Exportadora – 

PEIEX executado pela Apex-Brasil (Entidade e Núcleo Operacional): 

FACCAT - Região do Paranhana, Encosta da Serra e Hortências do Rio Grande do Sul - 

Taquara-RS; 

FAPEG - Goiânia – GO; 

FEEVALE- Vale dos Sinos do Rio Grande do Sul - Novo Hamburgo-RS; 

FIESC- Vale do Itajaí - Blumenau – SC; 

FIESC- Região Oeste - Chapecó – SC 

FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA- Região Metropolitana de Curitiba – PR 

FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA- Região Metropolitana de Londrina – PR 

FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA- Região Metropolitana de Cascavel – PR 

FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA- Região Metropolitana de Maringá – PR 

Fundação Vanzolini- Região do Grande São Paulo – SP 

Fundação Vanzolini- Região do Grande Ribeirão Preto – SP 

Fundação Vanzolini- Região da Grande Campinas – SP 

IEL/AL- Região Metropolitana de Maceió – AL 

IEL/BA- Portal do Sertão - Feira de Santana/BA 

IEL/MG- Centro-Oeste de Minas - Divinópolis-MG 

IEL/MG- Região Metropolitana Belo Horizonte 

IEL/MG- Sul de Minas 

IEL/MG- Triângulo Mineiro 
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IEL/MG- Vale do Aço 

IEL/MG- Zona da Mata 

IEL/MG- Teófilo Otôni – MG 

IEL/MG- São Jão Del Rei – MG 

IEL/MG- Muriaé – MG 

URI- Erechim – RS 

IEL/RS – CIERGS - Região Metropolitana Porto Alegre – RS 

IEL/RS – CIERGS - Serra Gaúcha - Caxias do Sul – RS 

IEL/RS – CIERGS - Sul do Rio Grande do Sul - Pelotas – RS 

IEL/SE- Região Metropolitana de Aracajú – SE 

ITEP- Região Metropolitana de Recife – PE 

NUTEC- Região Metropolitana de Fortaleza – CE 

UERJ- Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro - Nova Friburgo/RJ 

AIPD- Fronteira Noroeste do Rio Grande do Sul - Ijuí-RS 

UNISC- Região do vale do Rio Pardo e Região Central do Rio Grande Sul - Sta. Cruz do 

Sul-RS 

UNIVATES- Região do Vale do Taquari e Vale do Caí do Rio Grande do Sul - Lajeado-

RS 

IBTI- Brasília – DF 

FIEPA- Núcleo Operacional de Belém-PA 

 
Meta: Elaborar e implementar, em conjunto com as Unidades da Federação, Mapas Estratégicos de 

Comércio Exterior 
 

Análise Situacional da Meta:  Elaborado 24 Mapas de Comércio Exterior para as seguintes 

UFs:  Acre / Alagoas / Amapá / Amazonas / Bahia / Ceará / Espírito Santo / Goiás / Maranhão / Mato 

Grosso / Mato Grosso do Sul / Minas Gerais / Pará / Paraná / Pernambuco / Piauí / Rio de Janeiro / Rio 

Grande do Norte / Rio Grande do Sul / Rondônia / Roraima / Santa Catarina / Sergipe / Tocantins. 

 

Foram planejadas e pactuadas entre diversos parceiros nacionais e locais ações e iniciativas 

com metas claras, consolidadas em um único documento, alinhadas ao Plano Brasil Maior. A organização 

dos Mapas está sustentada sobre os seguintes eixos: 

 

Cultura Exportadora •Inteligência Comercial e Competitiva •Ambiente de Negócios 

Diversificação e qualificação da pauta exportadora •Promoção comercial O cronograma das principais 

ações realizadas compreende:30/01/2013 – Envio por parte dos Estados e Parceiros das informações 

complementares necessárias para Consolidação do PNCE/2013;01/03/2013 – 8ª Reunião com as 

Entidades Parceiras;15/05/2013 – Manhã: Entrega do Plano Nacional da Cultura 

Exportadora/2013;15/05/2013 – Manhã: Adesão do Mato Grosso do Sul ao Plano Nacional da 

CulturaExportadora;15/05/2013 – Tarde: 6ª Reunião com os Pontos Focais dos Estados e Entidades 

Parceiras; Maio/13 – Início do Planejamento para 2014;14/06/2013 - Encaminhamento da oferta das 

ações das entidades parceiras ao MDIC;19/07/2013 - Consolidação da oferta das ações pelo 

MDIC;30/07/2013 - 9ª Reunião com as Entidades Parceiras do PNCE;13/08/2013 - 7ª Reunião com os 

Pontos Focais e Entidades Parceiras;13/09/2013 - Prazo para encaminhamento das demandas dos Estados 

ao MDIC;02/10/2013 - Prazo para consolidação das demandas pelo MDIC; 21/10/2013 - 10ª Reunião 

com as Entidades Parceiras do PNCE;14/11/2013 - Prazo para as Instituições responderem sobre as 

demandas dos Estados;  Dezembro/13 - Consolidação do documento do PNCE/2014.Obs.: a unidade de 

medida da meta é percentual de execução. 
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Meta: Elaborar estudos sobre a vocação exportadora de todos os estados brasileiros 
 

Análise Situacional da Meta: Foram realizados dez estudos sobre vocação exportadora dos 

seguintes estados: AL, GO, MG, MT, RJ, RO, RR, RN, RS, SC. 
 

Meta: Implementar o Plano Nacional da Cultura Exportadora 
 

Análise Situacional da Meta: No Plano Nacional da Cultura Exportadora (PNCE) para 

2013, foram mapeadas 590 ações a serem executadas em 23 Estados (AC; AL; AP; AM; BA; CE; ES; 

GO; MA; MT; MG; PA; PR; PE; PI; RJ; RN; RS; RO; RR; SC; SE; TO), em parceira com 14 instituições 

(ABDI, APEX Brasil, Banco da Amazônia S/A; Banco do Brasil, BNDES, BRDE, CAIXA, CNI, 

Correios, INMETRO, MAPA, SEBRAE, SENAC, SUFRAMA). Foram realizadas 382 atividades, 

correspondentes a 64,72% do total planejado. Cabe ressaltar que 55% das atividades previstas para o ano 

ficaram concentradas no segundo semestre, devido principalmente à eventos que restringiram a realização 

das atividades durante a primeira metade do ano, em especial a Copa das Federações,.  

 

Nos trabalhos voltados à construção do PNCE para o ano de 2014 estão participando 15 

instituições e 24 Estados. A meta para 2014, estabelecida em conjunto com os Estados e as instituições 

parceiras, é de 498 atividades.  

Obs.: a unidade de medida da meta é percentual de execução. 

 

Meta: Lançar 6 Aprendendo a Exportar Unidades da Federação 

 
Análise Situacional da Meta: A atividade integrava o escopo do Acordo de Cooperação 

Técnica entre o MDIC e a Caixa Econômica Federal (CEF). No entanto, não foi possível à CEF custear a 

conversão do conteúdo dos produtos da série Aprendendo a Exportar Unidades da Federação para a 

linguagem multimídia. O conteúdo então elaborado foi entregue ao MDIC/SECEX, estando sua 

atualização e correspondente conversão para a linguagem multimídia dependente de previsão 

orçamentária. 
 

Meta: Lançar o Aprendendo a Exportar para a África 
 

Análise Situacional da Meta: Concluída a elaboração do Portal Brasil-África com a 

correspondente atualização mensal dos dados estatísticos que integram o produto. Originalmente este 

produto estava previsto como um produto da série Aprendendo a Exportar, mas no decorrer dos trabalhos 

de desenvolvimento optou-se pela construção de um portal, realizado pela equipe do Aprendendo a 

Exportar. 

 

Obs.: a unidade de medida da meta é percentual de execução. 
 

Meta: Lançar o Aprendendo a Exportar Versão 3 
 

Análise Situacional da Meta: A série Aprendendo a Exportar integra a matriz de oferta do 

MDIC/SECEX no âmbito do PNCE. Em 2013 foram colocadas em andamento as seguintes ações: 1) 

Elaboração de conteúdo para o Aprendendo a Exportar – versão 3;  2) Atualização do conteúdo dos 

produtos da Série Aprendendo a Exportar e 3) Integração dos produtos da série Aprendendo a Exportar 

em uma mídia unificada. A conclusão e encerramento do produto ainda dependem do término das 

atividades de atualização, da complementação do conteúdo e da respectiva conversão para a linguagem 

multimídia por parte da CGMI/MDIC. A previsão é para 2014. 

 

Obs.: a unidade de medida da meta é percentual de execução. 
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Meta: Realizar anualmente, no mínimo, 24 treinamentos de comércio exterior, incluindo aspectos 

operacionais, financeiros, creditícios e de acesso a mercados, com pelo menos 450 participantes, 

entre gestores públicos, empresários, estudantes e profissionais de comércio exterior 
 

Análise Situacional da Meta: Durante o ano de 2013 foram realizados 26 (vinte e seis), 

superando em 8,33% a meta de 24 (vinte e quatro) treinamentos previstos. Os referidos cursos e oficinas 

sobre como exportar e sobre as ferramentas de comércio exterior foram realizados em 11 (onze) Estados e 

19 (dezenove) municípios, para 867 (oitocentos e sessenta e sete) pessoas.  

 

Apesar do cumprimento da meta, registra-se a pequena disponibilidade de formadores para 

ministrar os treinamentos e cursos, restrição que se pretende sanar com a capacitação de uma nova turma 

de formadores prevista para o ano de 2014.  

 

A meta para 2014 são 32 (trinta e dois) treinamentos, cursos e oficinas, definidos em 

função do Plano Nacional da Cultura Exportadora (PNCE) 2014, a serem realizados em 14 (quatorze) 

Estados e em 22 (vinte e dois municípios) para no mínimo 600 (seiscentos) participantes.  

 

Obs.: a unidade de medida da meta é percentual de execução. 
 

Objetivo: 0809 - Fortalecer a promoção comercial brasileira no exterior e diminuir o número de 

barreiras ao produto nacional, com ênfase na ampliação das exportações de bens e serviços, na 

diversificação da pauta exportadora e dos mercados-destino e na maior agregação de valor ao 

produto e serviço exportado. 
 

Análise Situacional do Objetivo: Uma das ações por parte da Secretaria de Comércio 

Exterior do MDIC para promover o Comércio Exterior Brasileiro consistiu na distribuição de 16.217 

(dezesseis mil duzentos e dezessete) exemplares da série Aprendendo a Exportar, em mídia física (CDs e 

DVDs), em eventos de comércio exterior, balcões, treinamentos e cursos. O acesso a tal conteúdo também 

é disponibilizado por intermédio do sítio www.aprendendoaexportar.gov.br, que em 2013 recebeu 

237.434 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e trinta e quatro) visitas gerais por parte de 175.606 

(cento e setenta e cinco mil, seiscentos e seis) visitantes únicos. 

 

A SCS/MDIC trabalhou em 2013 no desenho de um Programa para fortalecer o fomento 

das exportações brasileiras de serviços, com a parceria da APEX-Brasil, do Banco do Brasil, do BDNES e 

órgãos gestores de mecanismos de apoio ao comércio exterior brasileiro e entidades representativas do 

setor privado. Foi realizado no dia 25 de maio de 2013, em São Paulo, o 4º Encontro Nacional do 

Comércio Exterior de Serviços – ENASERV. O evento, resultado de uma parceria da Associação de 

Comércio Exterior do Brasil (AEB) com o MDIC, reuniu cerca de 450 pessoas, entre autoridades e 

empresários para tratar do tema da exportação de serviços. Em 30 de setembro, foi realizada reunião com 

empresas e Associações participantes dos Programas Setoriais Integrados da APEX Brasil em São Paulo 

para divulgar a iniciativa de trabalho conjunto e complementar das duas instituições, e as estatísticas do 

Siscoserv como ferramenta de inteligência comercial para definições sobre exportação e 

internacionalização de empresas. 

 

Não foi empregada ação específica relativa à disseminação das práticas de proteção das 

marcas e outros ativos de propriedade industrial no exterior no ano de 2013. Todavia, vale destacar que as 

ações do INPI de disseminação da cultura da propriedade industrial acabam por atingir um público 

formado por exportadores em alguns eventos. 

 

Em 15 de julho de 2013, conforme Portaria MDIC nº 221, publicada em 09 de julho de 

2013, entrou em vigor a nova versão do SISPROM. Visando simplificar procedimentos operacionais, o 

acesso agora é feito  por meio de Certificado Digital. Com o acesso através de Certificação Digital, não é 
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mais necessário o envio de documentos como Contrato ou Estatuto Social para o reconhecimento do 

beneficiário do incentivo ou mesmo procuração que espelhe a representação legal da empresa. Agora, 

tudo é feito por meio do sistema. O cadastro é feito pela empresa utilizando seu e-CNPJ, que fornece as 

informações necessárias para obtenção do benefício fiscal. Esse procedimento integra todos os envolvidos 

com o benefício, propiciando celeridade, transparência e racionalidade. Ao mesmo tempo preserva a 

segurança e a tempestividade das operações de promoção comercial. 

 

A instituição de mecanismo para investigação e resolução de barreiras comerciais às 

exportações brasileiras de bens, serviços e investimentos encontra-se em fase de levantamento e 

qualificação das mencionadas restrições. O projeto deverá ser finalizado em meados do primeiro semestre 

de 2014 e a expectativa para conclusão da próxima etapa, que consiste na validação das medidas e de seus 

efeitos junto à iniciativa privada, é até o final do primeiro semestre de 2014. 

 

O sistema de informações comerciais das empresas relacionadas na Vitrine do Exportador 

foi incrementado e modernizado em 2013. Ressalta-se que o referido sistema está em processo de 

incorporação da base de empresas do Show Room do site BrasilGlobalNet do Ministério de Relações 

Exteriores.  

O Distrito Industrial de Manaus (DI) é uma área que concentra o maior número de 

empresas do parque fabril do modelo Zona Franca de Manaus, cujos principais resultados alcançados em 

2012 foram: um faturamento da ordem de US$ 37,55 bilhões, um volume de exportação da ordem de US$ 

870 milhões, investimentos totais da ordem de US$ 10 bilhões e uma oferta de 120.287 postos de 

trabalho, resultantes de 469 empresas instaladas e em operação. 

 

Não obstante os resultados alcançados, a malha viária do DI ainda encontra-se em 

precárias condições e passa por um processo de fadiga, tornando-se imprescindível a sua revitalização 

imediata. Essa situação gera constantes reclamações da sociedade e evidencia o impacto do problema 

junto a todos os segmentos da comunidade empresarial, inclusive dificultando a trafegabilidade de 

veículos, a circulação de insumos de mercadorias nas indústrias, o escoamento da produção em tempo 

hábil, tendo como consequência demissões de trabalhadores, queda na arrecadação de impostos, 

inviabilidade de atrair de novos empreendimentos e a manutenção dos investimentos já existentes, dentre 

outros prejuízos.  

 

Para mitigar o problema, em dezembro de 2012 foram iniciadas as tratativas para a 

celebração de convênio firmado com o Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de 

Estado de Infraestrutura, que veio a se consolidar apenas no segundo trimestre de 2013. Assim, foi 

celebrado o Convênio 001/2012, no valor total de R$ 110.000.000,00 sendo: R$ 98.000.000,00 por conta 

da Suframa e o restante como contrapartida do Governo do Estado, cujo objetivo é executar a 

revitalização do DI que compreende aproximadamente 50 km de malha viária.   Como resultado, até 

junho de 2013 já foram empenhados R$ 49,42 milhões e no segundo semestre deste exercício, 9 ruas 

(Balata, Ipê, Cupiúba, Buriti I, Autaz Mirim, Abiurana, Javari, Jutaí e Matrinxã) das 33 ruas a serem 

recuperadas estão com os serviços de manutenção/recuperação bem adiantados. As ruas estão recebendo a 

total recuperação do pavimento, com asfalto, colocação de calçadas, meio fio, sarjetas, drenagem 

superficial e profunda, fresagem, reciclagem e serviços de sinalização. Merece destaque que o período de 

chuvas fortes na região diminuiu o ritmo do trabalho previsto para o exercício. 

 
Meta: Aumentar de 12.403 para 14.023 o número de empresas apoiadas pela Apex-Brasil 

 
Análise Situacional da Meta: A meta se refere à variação do número de empresas apoiadas 

pela Apex-Brasil nos seus projetos. O objetivo deste indicador é permitir o acompanhamento da 

ampliação da base de empresas envolvidas e beneficiadas com os projetos da Agência.  
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Foi considerada como apoiada a empresa que participa dos projetos de promoção de 

exportações e investimentos da Apex-Brasil, considerando o período acumulado do início do ano até o 

mês de apuração. 

De Janeiro a Dezembro/2013, o número de empresas apoiadas pela Apex-Brasil foi de 

12.880, atingindo 91,85% da meta prevista no PPA. 

 

Obs.: a unidade de medida da meta é unidade, não percentual de execução. 

 
Meta: Aumentar de 14,76% para 16,67% a participação de empresas apoiadas pela Apex-Brasil na 

base exportadora brasileira 
 

Análise Situacional da Meta: A meta se refere à participação das empresas exportadoras 

apoiadas pela Apex-Brasil no número total de empresas exportadoras brasileiras, e visa auxiliar na 

formulação de estratégias que aumentem cada vez mais a base de empresas exportadoras no país, 

servindo como indicativo de alto desempenho e competitividade nos mercados mundiais.  

 

Para fins de apuração foram considerados cada estabelecimento e cada pessoa física com 

exportações no período como uma empresa exportadora.  

 

O número de empresas exportadoras brasileiras apoiadas pela Apex-Brasil e o número total 

das empresas exportadoras brasileiras são apurados com base nos dados oficiais encaminhados pela 

Secretaria de Comércio Exterior e Secretaria de Comércio e Serviços do MDIC. 

 

Em 2013, o número de empresas exportadoras brasileiras foi 18.809. Nesse mesmo 

período, o número de empresas exportadoras apoiadas pela Apex-Brasil foi de 3.177, representando 

16,89% do total de exportadoras brasileiras e superando a meta prevista para o PPA. 

 
 

Meta: Aumentar de US$ 39,58 bilhões para US$ 57,8 bilhões o valor exportado anualmente por 

empresas apoiadas pela Apex-Brasil 
 

Análise Situacional da Meta: A meta visa apurar o valor das exportações de mercadorias 

das empresas apoiadas pela Apex-Brasil no ano de 2013. A exportação de serviços não será considerada 

para efeitos desse indicador até que a rastreabilidade de suas informações seja viabilizada no País.  

 

Considera-se a soma das exportações (US$ FOB), no período comparativo, dos 

produtos/empresas que participam dos projetos da Apex-Brasil, apurada pelos dados oficiais 

encaminhados pela SECEX e pela SCS, do MDIC. 

 

Em 2013, o valor de exportação das empresas participantes e produtos apoiados pelos 

projetos da Apex-Brasil foi de US$ 46.370 milhões, representando um aumento de US$ 5.521 milhões ou 

13,52% em relação a 2012. 

 

Obs.: de acordo com o texto, a unidade de medida dessa meta está em dolar (US$), e não 

em real (R$) como consta abaixo, no campo referente à quantidade alcançada. 

 
Meta: Aumentar em 4 vezes a quantidade de empresas cadastradas no Sistema de Registro de 

Informações de Promoção (SISPROM), com equivalente aumento de registros de promoção, a 

partir da implementação da nova versão 
 

Análise Situacional da Meta: A nova versão do Sistema de Registro de Operações de 

Promoção Comercial – SISPROM – foi implementada em 15 de julho de 2013, conforme estabelecido 
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pela Portaria MDIC no 221, de 08 de julho de 2013. 

 

A ampliação das empresas cadastradas e registros realizados foi verificada durante o 

exercício de 2013. Foram cadastradas 326 empresas no SISPROM, 68 delas na nova versão do Sistema. 

Já o número de registros no total do ano foi de 2973, com a nova versão do Sistema foram 1430 registros, 

comtemplando-se os módulos Produto e Serviço. 

 

Para o cálculo da meta foram levados em consideração os valores obtidos até a entrada em 

produção da nova versão. 

Obs.: A unidade de medida da meta é percentual de execução. 
 

Meta: Criar mecanismo institucional de auxílio ao setor exportador nacional contra demandas 

externas excessivas (barreiras comerciais) e de negociação para a resolução de problemas 

enfrentados pelo exportador e pelo investidor brasileiros 
 

Análise Situacional da Meta: As barreiras comerciais ao setor exportador brasileiro 

impostas pelos parceiros comerciais do Brasil estão em processo de ser identificadas. O projeto encontra-

se em fase de levantamento e qualificação destas barreiras à exportação de bens, serviços e investimentos 

nacionais, e deverá ser finalizado em meados do primeiro semestre de 2014. A expectativa para a 

finalização da próxima etapa, que consiste na validação das medidas e de seus efeitos junto à iniciativa 

privada, é até o final do primeiro semestre de 2014.  

 

Obs.: A unidade de medida da meta é percentual de execução. 
 

Meta: Elaborar a -Estratégia Nacional de Exportações-, que preveja os mercados e setores 

prioritários para a promoção comercial brasileira nos próximos anos, além de uma estratégia de 

atuação por mercado 
 

Análise Situacional da Meta: A meta é um esforço conjunto do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, Ministério das Relações Exteriores – MRE, 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA e Agência Brasileira de Promoção de 

Exportações e Investimentos – Apex-Brasil. para potencializar as ações governamentais que serão 

executadas entre 2011 e 2014, com o objetivo de agregar valor à pauta nacional de exportações e ampliar 

a participação do Brasil nas exportações mundiais. 

 

A fim de definir em quais mercados internacionais as iniciativas de promoção comercial do 

Governo Federal podem ter maior retorno, foram levantados e analisados dados das seguintes regiões: 

América do Sul, América Central e Caribe, América do Norte, África, União Europeia, Europa (sem 

União Europeia), Oriente Médio e Ásia.  

 

Adotando critérios metodológicos, selecionou-se, dentro de cada região, um grupo de 

países cujos dados de desempenho do PIB, importações e investimentos estrangeiros diretos foram 

comparados e analisados. 

 

O resultado dessa avaliação foi o apontamento dos países que oferecem as melhores 

oportunidades para as exportações brasileiras e que, portanto, merecem destaque na Estratégia Nacional 

de Exportações.  

A Estratégia Nacional de Exportações apresenta também, para cada uma das regiões 

analisadas, quais são as metas de crescimento das exportações brasileiras, em particular das vendas 

nacionais de produtos semimanufaturados e manufaturados, no período 2011 - 2014.  Além disso, são 

elencadas as ações de promoção e monitoramento comercial que o governo implementará visando o 

atingimento das metas definidas. 
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A Estratégia Nacional de Exportações foi elaborada no primeiro semestre de 2010, e a 

revisão pela qual esse documento passa anualmente deverá ser concluída até o final de março de 2014. 

 
 

Objetivo: 0816 - Ampliar o acesso das exportações brasileiras a mercados prioritários por meio de 

novos acordos comerciais e da administração dos acordos existentes. 
 

Análise Situacional do Objetivo: O Brasil decidiu adotar o Detalhamento Brasileiro de 

Nomenclatura (DBN) com o objetivo de viabilizar o atendimento de demandas do setor produtivo e dos 

órgãos governamentais. Neste sentido, foi aprovada a Resolução CAMEX nº 6, de 5 de fevereiro de 2013, 

que dispõe sobre o DBN e cria o Grupo Técnico de Gestão do Detalhamento Brasileiro de Nomenclatura 

(GDBN). A Resolução CAMEX nº 36, de 29 de maio de 2013, trata do Regimento Interno do Grupo 

Técnico de Gestão do Detalhamento Brasileiro de Nomenclatura, que fica responsável pelo 

desenvolvimento e manutenção do DBN, com a adição de quatro dígitos à NCM, para fins estatísticos e 

de tratamento administrativo de comércio exterior. É oportuno ressalvar que a adoção do DBN não 

pretende promover qualquer alteração na Nomenclatura Comum do MERCOSUL, mas somente 

incorporar elementos adicionais, para mera complementação das descrições já existentes, a exemplo do 

que ocorre internamente na Argentina e no Uruguai. Desde 1º de julho de 2013 são recebidas solicitações 

de abertura de códigos e até dezembro de 2013 foram apresentados 17 casos ao Grupo Técnico. 

 

Quanto aos trabalhos para aperfeiçoamento da NCM e da TEC no âmbito do Comitê 

Técnico nº 1 do MERCOSUL (CT-01), de "Tarifas, Nomenclatura e Classificação de Mercadorias", em 

2013 foram realizadas cinco reuniões do Comitê, das quais quatro foram reuniões plenárias, além de 

diversas reuniões da Seção Nacional para definir posição brasileira a respeito dos pleitos de criação de 

códigos e/ou alteração da alíquota da TEC. Foram recebidos 38 pleitos de alteração tarifária permanente 

por parte do setor produtivo brasileiro, dos quais 17 receberam avaliação preliminar por meio de 

pareceres. Os demais aguardam informações complementares. Dos pleitos analisados no âmbito do CT-1, 

logrou-se a confecção de projetos de resolução GMC e consequente alteração da TEC para 08 (oito). 

Apresenta-se como dificuldade para o bom andamento dos trabalhos no âmbito do CT-1 o difícil e 

moroso processo de construção de consenso para a tomada de decisões. Soma-se a isso, a ausência da 

participação do Paraguai, que estava suspenso do MERCOSUL durante o primeiro semestre do ano 

corrente, e o estágio de adaptação da Venezuela aos procedimentos operacionais do bloco, o que levou à 

redução do número de reuniões. 

 

No que concerne a elaboração de proposta para a implantação da nomenclatura comum de 

serviços no âmbito do MERCOSUL, destaca-se o lançamento, em 27 de março de 2013, da consulta 

pública com vistas à revisão da NBS. Como resultado dessa revisão, foi publicada Portaria Conjunta 

RFB/SCS 1.820, de 17/12/2013, que instituiu as versões 1.1 da NBS e das NEBS. Estão também previstas 

para 2014 a elaboração da versão 2.0 da NBS, para produzir efeito a partir de 1º de janeiro de 2015 e a 

proposição da criação de Grupo Interministerial para adoção da NBS como referência para a construção 

da Nomenclatura do MERCOSUL para serviços. 

 

A Decisão CMC 30/2010 estabeleceu as diretrizes ao SGT-12 com vistas ao 

estabelecimento de acordos de investimentos no MERCOSUL (intra e extrabloco), visto que os 

Protocolos de Colônia e de Buenos Aires não prosperaram, pois continham os mesmos dispositivos dos 

Acordos de Promoção e Proteção de Investimentos s firmados pelo Brasil e retirados do Congresso 

Nacional. As tratativas no SGT-12 seguem paralisadas, sobretudo em função da resistência argentina no 

tema investimentos. Em que pesem as tratativas sobre a matéria no âmbito do MERCOSUL, o Brasil 

estabeleceu recentemente, no âmbito da CAMEX, diretrizes para negociação de Acordos de Cooperação e 

Facilitação de Investimentos (ACFIs), cujo objetivo principal é expandir e apoiar os investimentos 

nacionais a terceiros países. Com foco inicial no continente africano, tal modelo de acordo já foi 

apresentado, com grande aceitação, para Moçambique, Angola, África do Sul, Malaui, Argélia e Nigéria. 
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Em 2014, o Brasil pretende ampliar as iniciativas a outros países africanos e estabelecer diálogos 

exploratórios afins com países sul-americanos.  

 

Em que pese a dificuldade na definição dos marcos normativos em alguns capítulos do 

acordo em negociação entre o MERCOSUL e a União Europeia, ocorreram avanços significativos neste 

quesito no ano de 2013. Foi assumido o compromisso, em reunião de cúpula MERCOSUL e União 

Europeia, de troca de listas de oferta até o último trimestre do ano corrente. A partir dos resultados da 

consulta pública realizada em 2012 e 2013, a SECEX coordenou reuniões com diversas entidades do setor 

privado. Consolidadas as posições do empresariado, a lista de oferta brasileira foi aprovada pela CAMEX 

no mês de outubro. Em novembro, o Brasil apresentou aos sócios do MERCOSUL sua oferta em bens, 

serviços, compras e investimentos e passou a trabalhar na construção de uma posição única do bloco. No 

final do ano, a troca de ofertas entre as partes foi prorrogada para o início de 2014. 

 

A respeito da representação do Governo Federal nos foros de negociações de novos 

acordos e administração dos acordos existentes, a SECEX enviou representante à III Reunião do Grupo 

de Relacionamento Externo do Mercosul, realizada em fevereiro de 2013 em Montevidéu, ocasião em que 

foram tratados pontos relativos a toda agenda extrarregional do bloco. Em junho, a SECEX foi 

representada em outras duas reuniões no âmbito do MERCOSUL. Na II Reunião do Grupo de Trabalho 

sobre "Substância e condições para a troca de ofertas MERCOSUL-União Européia”, e em 

videoconferência MERCOSUL-Israel, ocasião em que foram discutidos temas relativos à agenda da 

próxima reunião do Comitê de Administração do ALC Mercosul-Israel. Em julho, a SECEX foi 

representada em videoconferência Mercosul-Índia, quando foram iniciadas discussões quanto à 

possibilidade de ampliação do ACP Mercosul-Índia. Em novembro, a SECEX participou de reunião do 

GT "Ad Hoc" sobre as Negociações MERCOSUL-União Europeia, em Caracas, Venezuela, ocasião em 

que o Brasil apresentou aos sócios sua oferta em bens, serviços, compras e investimentos. 

 

Ao longo de 2013, a SECEX também participou na negociação de acordos com os 

seguintes países: 

• Uruguai – Renegociação de protocolo adicional relativo ao comércio automotivo e de 

protocolo adicional referente à facilitação do comércio e solução de problemas a ele relacionados, bem 

como a realização de reuniões para regulamentação do Capítulo VI do 71º Protocolo Adicional ao ACE 

02 e de negociação de acordo bilateral, ao amparo desse acordo, que ampara o comercio preferencial de 

um determinado número de produtos da Zona Franca de Manaus, da Zona Franca de Colônia de da Zona 

Franca de Nova Palmira; 

• Nicarágua – No contexto da adesão da Nicarágua à ALADI, reuniões para tratar da Lista 

de Exceção da Nicarágua ao APTR 04 e da Lista de Abertura de Mercados; 

• Guiana e Suriname – Reuniões para tratar da associação de Guiana e Suriname ao 

MERCOSUL; 

• Bolívia – Reuniões para tratar da adesão da Bolívia ao MERCOSUL. 

Participou, ainda, de encontros bilaterais para administração de acordos existentes com: 

• Argentina – Houve encontros bilaterais para destravar o comércio bilateral e reuniões 

preliminares para avançar nas negociações relativas ao setor automotivo; 

• Equador – Reunião bilateral no âmbito da Comissão de Monitoramento Bilateral do 

Comércio a fim de tratar de temas pontuais relacionados ao ACE 59; 

• México – Reuniões preliminares no âmbito de Grupo de Trabalho bilateral em que foi 

considerada possibilidade de ampliação do ACE 53; 

• Peru – Cooperação entre zonas francas como passo para inclusão no ACE 58. 

• África do Sul, Moçambique, Angola, Malawi e Nigéria – Reuniões bilaterais para 

negociação da adesão destes países ao Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos (ACFIs). 

• Argélia e Marrocos – Reuniões bilaterais para apresentação a estes países do 

modelo de Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos (ACFIs). 

• Colômbia – Reunião bilateral no âmbito do ACE – 59 com o propósito de avançar 
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com a negociação do Protocolo Adicional de Serviços. 

 

Em relação à administração de acordos existentes, foi realizado Workshop sobre regras de 

origem dos acordos automotivos de preferências tarifárias dos quais o Brasil faz parte. Também foram 

atualizadas as regras de origem do ACE 35 (Mercosul – Chile) para versão 2007 do Sistema 

Harmonizado, com base no trabalho feito pela Secretaria Geral da ALADI. 

 

Com foco no continente africano, foram realizados estudos exploratórios de oportunidade 

para identificação de mercados-alvo prioritários para assinatura de acordos comerciais. Foram realizados, 

também, estudos quanto ao grau de aproveitamento de acordos extrarregionais já em vigor.  

 
Meta: Garantir condições para a negociação do acordo de comércio do Brasil com a União 

Europeia, bem como para as demais negociações que possam surgir 
 

Análise Situacional da Meta: Em janeiro de 2013, após avanços quanto aos aspectos 

normativos do acordo, foi assumido o compromisso, em reunião de cúpula Mercosul-União Européia, 

quanto à realização de troca de listas de oferta até o último trimestre do ano corrente. A partir dos 

resultados da consulta pública realizada em 2012, a Secretaria de Comércio Exterior (SECEX/MDIC) 

coordenou reuniões com diversas entidades do setor privado. Consolidadas as posições do empresariado, 

a lista de oferta brasileira foi aprovada pela Camâra de Comércio Exterior (CAMEX/MDCI) no mês de 

outubro. Em novembro, o Brasil apresentou aos sócios do Mercosul sua oferta em bens, serviços, compras 

e investimentos e passou a trabalhar na construção de uma posição única do bloco. No final do ano, a 

troca de ofertas entre as partes foi prorrogada para o início de 2014. 

 

A lista de oferta do MERCOSUL já revista e atualizada pelo governo brasileiro no que 

tange ao Capítulo de Serviços e Estabelecimento será apresentada oportunamente aos europeus. 

 

A ampliação do acesso das exportações brasileiras a mercados está sendo atingida, entre 

outros, pela negociação de melhores condições nos seguintes acordos: 

• Uruguai – Houve a negociação de protocolo adicional relativo ao comércio automotivo, 

em que foi logrado substancial aumento de cota para as exportações brasileiras; 

• Nicarágua – Foram negociadas listas de Exceção da Nicarágua ao APTR 04 e de 

Abertura de Mercados, a serem protocoladas junto à ALADI; 

• Guiana e Suriname – Foram negociados Acordos Estratégicos entre Mercosul e Suriname 

e entre Mercosul e Guiana. 

Divulgação por meio de workshop sobre regras de origem dos acordos automotivos de 

preferências tarifárias e atualização das regras de origem do ACE 35  
(Mercosul e Chile) para a versão 2007 do SH. 

 
Objetivo: 0817 - Promover a efetiva implantação e funcionamento das Zonas de Processamento de 

Exportação (ZPEs), integrando ações públicas e privadas, com vistas ao crescimento das 

exportações e ao equilibrado desenvolvimento econômico e social do país. 

 
Análise Situacional do Objetivo: O modelo de Zonas de Processamento de Esportação 

(ZPE) reitera o compromisso com a agenda nacional. Atualmente, existem 24 ZPE criadas em diferentes 

fases pré-operacionais, distribuídas em vinte estados brasileiros. Dentre elas, quatro estão mais 

adiantadas: Senador Guiomard-Acre, Pecém-Ceará, Bataguassu -Mato Grosso do Sul e  Parnaíba-Piauí.  

Destacando-se que as duas primeiras receberam a autorização da Receita Federal do Brasil para funcionar 

(alfandegamento). 

 

Vale ressaltar que a ZPE de Pecém-CE foi inaugurada no dia 30 de agosto de 2013 e 

encontra-se em operação, inclusive com controle informatizado e movimentação diária de cargas. Essa 
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ZPE está instalada inicialmente em uma área 576 hectares, sendo a área total de 4.271,41 hectares, no 

município de São Gonçalo do Amarante, no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), a cerca de 

60 km de Fortaleza. O CIPP está localizado na Região Metropolitana de Fortaleza com população em 

torno de três milhões de habitantes e foi concebido para abrigar atividades diversas, tendo como 

infraestrutura e equipamentos : correia transportadora, porto, ferrovia, gasoduto, duas usinas 

termelétricas, energia convencional e possibilidades de utilização de formas alternativas (eólica e solar), 

refinaria, siderúrgica, porto e atividades industriais relacionadas. A Área de Despacho Aduaneiro (ADA), 

porta de entrada da ZPE, fica aproximadamente a 6km do Porto. 

 

Outro fato que merece registro é a inauguração da primeira etapa da ZPE Parnaíba-PI, no 

dia 28 de novembro de 2013. Na primeira etapa da obra foram investidos recursos da ordem de R$ 2 

milhões, provenientes do Tesouro Estadual. Essa etapa consiste na sede do prédio administrativo, guarita 

para controle de entrada e saída de veículos leves e pesados e cerca perimetral. 

 

No tocante ao marco legal referente ao regime, foi publicada no Diário oficial da União, 

em 28/12/ 2012, a Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012, que altera a  Lei nº 11.508/ 2007.  A 

referida Lei, no seu artigo 22,  dispõe sobre o prazo de caducidade das ZPE e estabelece competência para 

o Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE) decidir sobre pedidos de 

prorrogação dos prazos de caducidade previstos na legislação, além de prorrogar, para até 31/12/2015, o 

prazo para as ZPE criadas até 13 de outubro de 1994 comprovarem as suas obras de implantação.  

 

Nesse contexto, a Lei 12.865, de 9 de outubro de 2013, alterou  o prazo para comprovação 

do início das obras de implantação das ZPE criadas a partir de 23 de julho de 2007, passando de 24 para 

48 meses. Ainda com relação ao processo de aprimoramento do arcabouço jurídico e administrativo 

relativos ao funcionamento das ZPE, ressalta-se que foram publicadas, em abril de 2013, três Resoluções 

do CZPE que tratam das responsabilidades das Administradoras das ZPE; procedimentos para 

apresentação de propostas de criação de ZPE; alteração de requisitos, parâmetros básicos e roteiro para 

apresentação e avaliação técnica de projetos industriais nas ZPE;  e  procedimento para declarar a 

caducidade de ato que cria ZPE. Em dezembro de 2013, foram publicadas mais duas Resoluções: a 

primeira trata da alteração da Resolução ZPE nº 1/2010, que estabelece a orientação superior da política 

de ZPE; e a segunda trata da alteração das Resoluções CZPE nº 5/2009 e nº 8/2010, que dispõe sobre as 

atribuições e reponsabilidades das Administradores de ZPE e estabelece o procedimento para declarar a 

caducidade de ato que cria a ZPE, respectivamente.  Além disso, houve o acompanhamento das 

proposições legislativas que envolvem os temas afetos ao regime ZPE. 

 

Registre-se que foi criado, no âmbito do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC), o Grupo de Trabalho ZPE com o objetivo de propor aprimoramentos para o 

regime. Nesse sentido, foram realizadas visitas técnicas ao Uruguai e à Colômbia com vistas a obter 

informações sobre a experiência internacional referente aos regimes aduaneiros congêneres ao modelo 

das ZPE do Brasil. Finalmente, no âmbito das medidas de apoio à implantação das ZPE, em 2014 esta 

SE/CZPE continuará envidando esforços junto aos demais órgãos governamentais pertinentes no sentido 

de superação de eventuais entraves. Além disso, realizará reuniões com os Administradores das ZPE e 

com órgãos e entidades envolvidos com o regime para promover os investimentos nas ZPE e para 

difundir os mecanismos já disponibilizados de apoio à competitividade das exportações do Brasil. 

 

Meta: Garantir condições para a implantação e operação das Zonas de Processamento de 

Exportação (ZPE) já aprovadas pelo Conselho das ZPEs que tenham cumprido as exigências legais, 

técnicas e administrativas 

 
Análise Situacional da Meta: Conforme dispõem o Inciso I, §4º do Art. 2º e Art. 25 da Lei 

11508/2007, a Secretaria-Executiva do Conselho das Zonas de Processamento de Exportação (SE/CZPE) 

comprovou o início das obras de implantação das seguintes Zonas de Processamento de Exportação: Acre 
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(AC), Ilhéus (BA), Pecém (CE), Bataguassu (MS), Suape (PE), Parnaíba(PI) e Cáceres(MT) e Macaíba 

(PB). Já as ZPE de Rio Grande (RS), Imbituba (SC), Teófilo Otoni (MG) e Araguaína (TO) comprovaram 

o início de obras antes do advento da Lei 11.508/2007 (no âmbito do Decreto-Lei nº 2.542/1988). 

 

Registre-se que, em 2013, foram realizadas visitas técnicas de acompanhamento e 

monitoramento a oito  estados brasileiros, a saber: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Ceará, São Paulo, 

Piauí, Minas Gerais, Acre e Maranhão. Ademais, foram estabelecidos contatos telefônicos, expedidos 

Ofícios aos Proponentes e Administradores de ZPE e mantidas cooperações técnicas e parcerias com 

órgãos e entidades envolvidos no processo de implantação das ZPE.  

 

Já no tocante aos projetos industriais aprovados pelo CZPE, podemos citar: a Cia 

Siderúrgica do Pecém – CSP e a Vale Pecém S.A., a serem instaladas na ZPE de Pecém-CE; a Amazon 

Polímeros Ind. Comércio Imp. e Exp. Ltda,  a Anawa Ind. de Alimentos Ltda. e Uniart Ind. Comércio, 

Imp. E Exp.,  a serem instaladas na ZPE de Senador Guiomard-AC; e a DK Frutas e Concentrados do 

Nordeste Ltda e KTAFarma Indústria e Comércio, a serem implantadas na ZPE de Parnaíba.  

 

Registre-se que todos os projetos citados atenderam ao requisito no que concerne à 

agregação de valor aos produtos primários já desenvolvidos na área de implantação de cada 

empreendimento, incentivando uma maior integração das ZPE com a economia local e regional, além de 

possibilitar o desenvolvimento econômico e social das respectivas regiões de influência.  

 

Nesse contexto, ressalta-se que as obras de implantação da CSP encontram-se em estágio 

avançado e as da Vale Pecém estão em estágio inicial. As demais empresas ainda não iniciaram suas 

obras de implantação. 

 

Objetivo: 0820 - Implantar, manter e aprimorar os sistemas de informação e gestão do comércio 

exterior, com vistas a conferir maior celeridade, simplificação e segurança aos processos. 
 

Análise Situacional do Objetivo:  

Em relação aos mecanismos de incentivo à exportação destaca-se: 

 

Atualmente, a tecnologia utilizada para a elaboração dos relatórios não atende mais os 

quesitos de rapidez e segurança demandados. Assim, no lugar de se desenvolver novos relatórios, optou-

se por reformular os existentes. A migração já ocorreu para alguns sistemas, o que proporcionou grande 

ganho de eficiência na realização desta tarefa.  

 

Foram realizados diversos aprimoramentos nos módulos do Siscomex: Drawback WEB 

(Integrado e Suspensão), Exportação WEB – NOVOEX, Módulo Anuência LI, Importação. Foram, ainda, 

iniciados e/ou continuados os projetos de desenvolvimento de novos módulos, como Importação WEB e 

Drawback Isenção WEB. 

 

Em 2013, foram implementadas 12 demandas evolutivas nos sistemas Drawback WEB – 

Integrado e Suspensão, Siscomex Exportação WEB – NOVOEX e Módulo Anuência LI, além de diversas 

outras demandas corretivas e apurações especiais para correção de erros e necessidades de ajustes nos 

sistemas. Este trabalho é inerente aos próprios sistemas, que precisam acompanhar a evolução e as 

inovações das operações de comércio exterior. 

 

O Módulo Anuência LI, sistema auxiliar que visa aperfeiçoar o processo de trabalho dos 

anuentes com a criação de filtros de deferimento de Licenças de Importação (LIs), de acordo com 

parâmetros pré-definidos e análise de risco, está em produção desde 2011. Em 2013 foi implantada a 

versão 2 do sistema, com novos campos e regras, a fim de dotar o sistema de maiores possibilidades de 

combinação de parâmetros e, assim, conferir mais efetividade na gestão das análises das LIs. 
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Em relação ao Siscomex Importação (Projeto LI WEB), toda a documentação do módulo 

Anuente foi revista, reorganizada, aperfeiçoada e aprovada. Durante o ano de 2013, foi realizada a revisão 

e aperfeiçoamento da documentação do módulo Importador, bem como a análise dos impactos nas 

integrações com os demais módulos do Siscomex e outros sistemas. Esse processo foi finalizado em 

dezembro de 2013. Durante o segundo semestre, foi iniciado o mesmo procedimento com o módulo de 

Tratamento Administrativo das Importações. A implantação desse projeto será feita em duas fases. Na 

primeira, entrarão em operação os novos módulos Anuente e Importador, previstos ainda para 2014, e, na 

segunda, o Tratamento Administrativo de Importação. 

 

Outro novo sistema em desenvolvimento é o Drawback Integrado Isenção WEB. Essa 

modalidade do regime de Drawback, hoje, é cursada totalmente em papel. Assim, esse projeto não é uma 

evolução ou modernização de um sistema já existente. Esse é um sistema completamente novo que, com a 

informatização, poderá proporcionar regras de controle e concessão mais seguras e, ao mesmo tempo, 

mais rápidas e menos burocráticas. Toda a especificação inicial foi concebida no primeiro semestre de 

2012 e, a partir daí, a DRS – Documentação de Requisitos de Sistema (Regras de Negócio, Casos de Uso, 

Regras não Funcionais, etc.) foi construída e aprovada no primeiro semestre de 2013. A primeira rodada 

de homologação parcial do sistema foi realizada em novembro de 2013. 

 

Ressalta-se que o contrato que amparava o desenvolvimento da ferramenta de Business 

Intelligence (BI) não foi renovado em 2013. A não existência de um sistema que proporcione ao usuário 

final a possibilidade de manipulação de dados e formatação de consultas aumenta a demanda sobre a 

equipe técnica na atualização e manutenção dos bancos de dados e gera menor flexibilidade para o 

usuário. 

 

Houve melhorias na gestão e atualização do conteúdo dos sistemas on-line AliceWeb, 

AliceWeb-Mercosul e Portal Brasileiro de Comércio Exterior, como a inclusão de duas variáveis de 

consulta no módulo Balança Comercial do AliceWeb, além de incremento de segurança. O Portal 

Brasileiro de Comércio Exterior está em processo de fusão com o BrasilGlobalNet, do Ministério de 

Relações Exteriores, com vistas a tornar um novo produto. Os demais sistemas não foram objeto de 

incrementos. 

 

A identificação de vantagens e desvantagens da internalização das operações de 

licenciamento de importação, bem como formas alternativas de garantir maior agilidade e qualidade no 

desenvolvimento de novas soluções, correções e manutenção dos sistemas de comércio exterior depende 

da implantação da proposta de reestruturação do Departamento de Operações de Comércio Exterior 

(DECEX/SECEX/MDIC), apresentada em conjunto com a presente iniciativa. 

 

Na área de produção de informação, a principal realização em 2013 foi a participação da 

área de contratos de tecnologia do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) em um estudo 

internacional sobre marcas e franquias, publicado em novembro de 2013 pela Organização Mundial de 

Propriedade Intelectual (OMPI), intitulado “World Intelectual Property Report 2013”. A área de contratos 

também colaborou com estudo intitulado “Patent Licensing, complementary knowledge transfer and 

learning: Evidence from technology contracts in Brazil”, relacionado ao licenciamento internacional de 

tecnologia, sob responsabilidade  de pesquisadores das instituições MERIT e IPP-CSIC, cujos resultados 

preliminares foram apresentados em novembro de 2013 no seminário “Patent Statistics for Decision 

Makers”, organizado no Brasil pelo INPI e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). 

 

No campo da organização de dados relativos ao mercado de tecnologia, a principal 

realização foi a incorporação das informações sobre contratos ao Banco de Dados de Propriedade 

Industrial (BADEPI), organizado pela Assessoria de Assuntos Econômicos (AECON) do INPI, que 

permitiu o cruzamento dos  
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dados cadastrais das empresas contratantes de tecnologia com a base do Instituto Brasileiro de Geográfica 

e Estatística (IBGE).  

 

As principais realizações previstas para 2014 são: a produção de informações relativas à 

celebração de contratos de licenciamento de direitos e o fornecimento de tecnologia por porte de empresa; 

o avanço da funcionalidade do BADEPI; e a especificação do novo sistema de dados para o sistema 

online de contratos do INPI. 

 

Em 2012, foram realizados seis seminários de operações de comércio exterior: 1 em 

Brasília, 1 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro, 1 em Florianópolis, 1 em Porto Alegre e 1 em Curitiba. Em 

2013, foram realizados mais seis seminários, 1 em Brasília, 1 no Rio de Janeiro, 1 em Fortaleza, 1 em 

Belo Horizonte, 1 em São Paulo e 1 em Porto Alegre. 

 

Meta: Ampliar os serviços disponíveis do Fala Exportador no COMEX Responde,  

mantendo o padrão de qualidade, tempo médio de resposta de 2 dias úteis e índice de satisfação de 

80% 
 

Análise Situacional da Meta: Por meio do serviço agora denominado Comex Responde, 

foram recebidas 2.898 consultas (crescimento de 12,5% em relação a 2012), provenientes de 49 países, de 

todas as Unidades da Federação e de 487 municípios brasileiros, com o tempo médio de resposta de 4 

dias. Quanto ao índice de satisfação, o resultado foi de 77,6%. O indicador está subutilizado, pois a parte 

qualitativa do índice não pode ser mais avaliada por plena ocupação da equipe responsável pela meta.  O 

tempo médio de resposta também tem aumentado por conta da inclusão de novos prestadores do serviço, 

o que permite aumento na sua qualidade do serviço. Ademais é possível notar um aumento na 

qualificação das perguntas.  

 

Em 2 de outubro de 2013, foi publicada a Resolução Camex nº 78, que dispõe sobre a 

prestação na Internet de informações pertinentes ao comércio exterior brasileiro. A Resolução citada 

amplia o serviço visando à integração dos órgãos atuantes no comércio exterior para a facilitação do 

comércio entre o Brasil e os demais países.  

 

Meta: Aumentar em 20% o número de empresas brasileiras que utilizam o regime aduaneiro 

especial de drawback 
 

Análise Situacional da Meta: Ao longo do período de vigência do PPA diversas melhorias 

nos sistemas envolvidos com as operações de Drawback, bem como simplificações de procedimentos, 

proporcionarão maior facilidade para o operador. A evolução do Siscomex Exportação WEB, a 

modernização da plataforma do Drawback Suspensão e do Drawback Integrado e a implantação do 

Drawback Isenção WEB visam integrar melhor as informações, aumentando a eficiência dos controles 

das operações, gerando maior segurança aos operadores. Com maior confiança no mecanismo, o 

incremento da participação de empresas é a consequência esperada. Além disso, tem sido feita uma 

intensa divulgação tanto do mecanismo como de seus procedimentos por meio dos seminários de 

comércio exterior organizados pelo DECEX para esclarecer os usuários atuais e alcançar outros 

potenciais usuários. Desta forma, a meta deverá ser atingida ao final do prazo, com aumento gradual ao 

longo do tempo. Considerando-se o período de janeiro a novembro de 2013, em comparação ao mesmo 

período de 2012, observa-se uma queda na quantidade de empresas que utilizam o regime, apesar de todas 

as melhorias e esforços realizados, o que aponta para a necessidade de revisão da meta em direção ao 

número de empresas participantes de antes da crise econômica mundial de 2008 (aprox. 2.600 empresas). 
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Meta: Criar ambiente-usuário, disponibilizando ferramenta de Business Intelligence (BI) e de 

análise estatística de comércio exterior 

 
Análise Situacional da Meta: •O cronograma de desenvolvimento e conclusão do projeto 

de Business Intelligence (BI), apresentado em outubro de 2012, não foi cumprido, uma vez que não 

ocorreu a renovação do contrato. 

 

Foi concluído novo processo licitatório, em agosto de 2013, para contratação de empresa 

para dar continuidade ao projeto, entretanto, a assinatura aguarda liberação orçamentária. 

 
Meta: Desenvolver o módulo Drawback Integrado Isenção Web, informatizando o processo de 

análise, concessão e controle das operações 

 
Análise Situacional da Meta: Trata-se de um novo sistema para a informatização de 

processo hoje cursado totalmente em papel. Toda a documentação do sistema – regras de negócio, casos 

de uso, regras não funcionais etc. – foi construída, analisada e aprovada ao longo do segundo semestre de 

2012 e primeiro semestre de 2013. A partir daí, o sistema passou para a etapa de desenvolvimento. Em 

razão da sua complexidade e por ser um sistema novo, esse processo levou mais tempo do que o previsto 

inicialmente, causando a reprogramação da disponibilização aos usuários para 2014. O início da fase de 

homologação se deu em novembro de 2013, com a realização da 1ª etapa de homologação parcial, de 4 

etapas previstas. A programação de desenvolvimento deste projeto prevê a implantação do sistema para a 

metade do ano de 2014.  

 

Obs.: a unidade de medida da meta é percentual de execução. 

 
Meta: Desenvolver o módulo Licença de Importação WEB, a fim de facilitar o acesso, integrar e 

harmonizar o sistema com os demais módulos do SISCOMEX e dar maior agilidade às operações 

de importação 

 
Análise Situacional da Meta: Toda a documentação do módulo Anuente foi revista, 

reorganizada, aperfeiçoada e aprovada. No momento, este módulo está em fase de desenvolvimento. 

Durante o ano de 2013, foi realizada a revisão e aperfeiçoamento da documentação do módulo 

Importador, bem como a análise dos impactos nas integrações com os demais módulos do Siscomex e 

outros sistemas. Esse processo foi  finalizado em dezembro de 2013. Durante o segundo semestre de 

2013, foi iniciado o mesmo procedimento com o módulo de Tratamento Administrativo das Importações. 

A implantação desse projeto será feita em duas fases. Na primeira entrarão em operação os novos 

módulos Anuente e Importador, previstos ainda para 2014, e, na segunda, o Tratamento Administrativo 

de Importação.  

Obs.: a unidade de medida da meta é percentual de execução. 

 
Meta: Desenvolver o sistema Gerencial Drawback, que possibilitará a extração de dados 

necessários ao acompanhamento das operações e adoção de medidas de estímulo ao uso desse 

regime aduaneiro, possibilitando o crescimento das exportações brasileiras 

 
Análise Situacional da Meta: O módulo Drawback não possui, hoje, ferramenta gerencial 

que possibilite uma gestão mais eficiente do mecanismo. Em 2012 foi iniciado um esboço do que pode vir 

a ser o sistema Gerencial Drawback com a implantação de alguns relatórios periódicos das operações 

cursadas no sistema. Além disso, o novo sistema Drawback Isenção WEB já foi especificado com 

possibilidades de extração de informações gerenciais mais efetivas. Com isso, o projeto de desenvolver 

esse novo sistema vai aos poucos sendo delineado e, em momento oportuno, com a experiência adquirida 

com as implantações acima referidas, será iniciado. É preciso, também, eleger as prioridades para a 

alocação de pessoal pelo desenvolvedor do sistema, além de pessoal do DECEX para acompanhar o 
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projeto. Com o advento do programa do Portal Único de Comércio Exterior, coordenado pela Secretaria 

de Comércio Exterior e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a maior parte dos recursos 

disponíveis foram alocados nesse programa e esta meta precisou ser realocada para período posterior, 

quando houver mais recursos disponíveis. 

 

Obs.: a unidade de medida da meta é percentual de execução. 

 
Meta: Desenvolver o sistema Gerencial Registro de Exportação (RE), que possibilitará a extração 

de dados necessários ao acompanhamento e adoção das políticas relativas ao crescimento das 

exportações brasileiras 

 
Análise Situacional da Meta: A documentação do sistema, após um longo processo de 

definições e priorização junto ao Serpro, foi aprovada e encaminhada para a fase de desenvolvimento no 

primeiro semestre de 2012. A previsão para homologação do sistema era para o final de 2012, mas foram 

verificados problemas nas definições da solução tecnológica adotada pelo Serpro e que determinaram a 

suspensão do projeto. Diversas reuniões sobre o assunto foram realizadas para alcançar uma solução 

satisfatória e, apesar de impor diversas limitações às necessidades iniciais, o sistema foi liberado para 

homologação em julho de 2013. Durante a homologação foram verificadas inconsistências da aplicação 

desenvolvida com o que havia sido especificado como necessidade e, em razão de novos problemas 

relacionados à solução tecnológica utilizada, o projeto foi novamente suspenso para novas tratativas em 

torno de uma solução definitiva. Não há, ainda, expectativa para finalização do projeto. 

 

Obs.: a unidade de medida da meta é percentual de execução. 
 
Meta: Realizar 48 seminários focados em operações de comércio exterior, sendo 24 internos e 24 

externos 

 
Análise Situacional da Meta: Já foram realizados 12 seminários de operações de comércio 

exterior: 2 em Brasília, 2 em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, 2 em Porto Alegre, 1 em Florianópolis, 1 em 

Curitiba, 1 em Fortaleza e 1 em Belo Horizonte. A expectativa era pela realização de 12 seminários por 

ano de vigência do PPA. Porém, como se trata de um projeto novo, inicialmente foi preciso consolidar o 

formato ideal do evento e buscar parcerias, o que inviabilizou o atingimento dessa meta no primeiro ano. 

No segundo ano a dificuldade foi a disponibilidade de equipe e recursos financeiros para deslocamento, 

considerando, ainda, a mudança da SECEX para novo prédio, a posse de novos Analistas de Comércio 

Exterior, que precisaram de treinamento, e o início do programa Portal Único de Comércio Exterior, que 

foi eleito como prioritário para o MDIC. Mesmo assim, a avaliação é altamente positiva, com diversas 

manifestações de satisfação pelos resultados, tanto pelos parceiros locais, como pelo público. Mesmo 

estando abaixo da meta esperada, a disseminação das informações, esclarecimentos de dúvidas e 

orientações aos usuários tem se refletido no fluxo das operações de comércio exterior, tendo em vista que 

os operadores estão mais esclarecidos em relação aos procedimentos corretos que precisam ser 

cumpridos. 

 
Meta: Reduzir de dez para cinco dias o prazo de atualização e disponibilização das publicações dos 

dados do comércio exterior brasileiro e das informações do Sistema AliceWeb 

 
Análise Situacional da Meta: •A meta foi parcialmente alcançada, com redução, em média, 

para 6 dias úteis. 

A expectativa de alcançar os 5 dias úteis depende de aperfeiçoamento da infraestrutura e 

do sistema de carga a serem disponibilizados pela SPOA/CGMI. 
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Objetivo: 0791 - Institucionalização e fortalecimento da Política Nacional de Arranjos Produtivos 

Locais 
 

Análise Situacional do Objetivo: O Objetivo Institucionalização e Fortalecimento da 

Política Nacional de APLs vem sendo implementado por meio das iniciativas a ele associadas.  

 

No que se refere à Iniciativa 0368 - Apoio a institucionalização das instâncias de 

governança da Política Nacional de Arranjos Produtivos Locais, do GTP APL e dos Núcleos estaduais e 

dos Comitês Gestores nos APLs, os Núcleos Estaduais de Apoio a Arranjos Produtivos Locais - NEs 

possuem o papel de organizar as demandas dos APLs locais, analisar suas propostas e promover as 

articulações institucionais com vistas ao apoio demandado. Ao longo de 2013, a Secretaria Executiva do 

GTP APL continuou o trabalho permanente de acompanhamento, mobilização, articulação e cooperação 

com os NEs. Foram realizadas atividades estaduais de capacitação do Observatório Brasileiro de APLs 

(OBAPL); o 1º e o 2º Encontro dos Núcleos Estaduais com a Secretaria Executiva do GTP APL; e a  6ª 

Conferência Brasileira de APLs, que contou com a participação maciça dos Núcleos e de diversos APLs. 

A Secretaria Executiva do GTP APL participou ainda da reinstalação dos Núcleos Estaduais de Rondônia, 

Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e do Distrito Federal.  

 

Já em relação à Iniciativa 036A- Cooperação técnica internacional em políticas públicas de 

apoio a APLs,  no âmbito da cooperação Brasil-União Europeia, as Secretarias de Desenvolvimento da 

Produção (SDP) e de Inovação (SI), do MDIC, realizaram o Encontro Brasil-União Europeia em Clusters 

de Biotecnologia. Trata-se do Projeto BioXCluster com atividades voltadas  à cooperação entre arranjos 

produtivos locais (clusters) brasileiros e europeus na área de biotecnologia durante a feira internacional 

BioPartnering Latin America 2013, de 10 a 12 de setembro de 2013,  no Rio de Janeiro. Participaram do 

Encontro representantes de 4 APLs de Biotecnologia brasileiros e 8 clusters europeus.   A iniciativa foi 

um desdobramento do Memorando de Entendimento, assinado em dezembro de 2011, pela Comissão 

Europeia e pelo MDIC.  

 

Ainda nesse contexto, em 3 de dezembro de 2013, o Grupo de Trabalho Permanente de 

Arranjos Produtivos Locais (APLs) e o European Cluster Collaboration Platform assinaram uma Agenda 

de Cooperação, durante a abertura da 6ª Conferência Brasileira de APLs, em Brasília. Entre as ações que 

serão realizadas a partir da parceria, estão: promoção do GTP-APL na Europa e da instituição europeia no 

Brasil - em conferências, eventos locais e encontros com autoridades locais, gestores de clusters e 

empresas instaladas nesses locais e organização de missões internacionais, oferecendo oportunidades de 

encontros em áreas estratégicas de interesse mútuo. Os principais beneficiários do acordo  são as 

pequenas e médias empresas associadas em clusters – no Brasil conhecidos como APLs - e apoiadas por 

suas organizações de cluster localizadas no Brasil e na Europa. A extensão da cooperação deve facilitar o 

desenvolvimento de alianças estratégicas, de negócios e projetos de inovação conjuntos nos domínios de 

interesse mútuo estratégico. O documento tem validade até 31 de dezembro de 2014.  

 

No tocante à Iniciativa 036B- Desenvolvimento de Programa de Gestores e Articuladores 

de Arranjos Produtivos Locais e, como resultado da parceria com a Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial (ABDI), avançou-se na conclusão do Plano Nacional de Capacitação de 

Gestores e Multiplicadores em APLs e o resultado foi apresentado em  reunião e validado na plenária do 

GTP APL.  No 2º semestre de 2013, foi iniciada a segunda etapa, que consiste na definição do conteúdo 

dos cursos para aplicação em duas turmas piloto que serão capacitadas com objetivo de testar a 

metodologia.  

O MDIC também vem investindo na construção do Mapa da Produção no País.  Para tanto, 

renovou parceria com o MCTI firmada em Termo de Cooperação, o que possibilitou firmar convênio com 

a ABDI, objetivando a contratação de serviços especializados para Coordenar Pesquisa de campo nos 

APLs. Nesse sentido, a ação é potencializada com o aporte financeiro da ABDI no Projeto. 
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Quanto à Iniciativa 036C- Desenvolvimento de Sistema de Gestão do Conhecimento, e de 

monitoramento e avaliação em APLs - essa se dá por meio do Observatório de APLs, que se encontra em 

plena operação com a Rede Social, com o Banco de Dados e com o Portal. No 2º semestre de 2013, conta 

com 23 Estados aptos a operar o sistema de inserção de informações no Banco de Dados e a gestão de 

conteúdo no Portal.  A velocidade de inserção dos dados depende da capacidade dos Estados em acessar 

os APLs e coletar os dados necessários. Diversos projetos estão sendo executados concomitantemente, de 

forma que a necessidade de acompanhamento é muito grande. No momento, há projetos em andamento 

com o MDIC, MCTI, CNPq, IBICT, IPEA, MinC, SEBRAE e MI. Especificamente com o apoio do IPEA 

e CNPq, está em execução a Pesquisa de Campo para geração de indicadores dos APLs. Essa ação visa à 

construção do Mapa da produção no país. Para sua viabilização, renovamos o Termo de Cooperação 

Técnica firmado com o MCTI , o que possibilitou formalizar convênio com a ABDI, objetivando a 

contratação de serviços especializados para Coordenar a Pesquisa.  A ABDI está atuando nessa ação, 

inclusive de forma a potencializar os resultados do projeto, haja vista o aporte financeiro a título de 

contrapartida. 

 

No que se refere à Iniciativa 036H- Pesquisas, estudos, planos, agendas estratégicas e 

modelos de gestão e governança de cadeias produtivas e Arranjos Produtivos Locais, encontram-se em 

execução alguns estudos setoriais para a formulação de políticas públicas para APLs, cujos temas 

principais são: agregados da construção civil, cerâmica vermelha, florestas plantadas da região 

amazônica; e ovinocaprinocultura, cujos prazos de entrega foram prorrogados para junho de 2014.  

 

Quanto à Iniciativa 036M - Promover a construção e a consolidação da Política Nacional 

de Arranjos Produtivos Locais, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 

coordenador do Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais, realizou nos dias 3, 4 e 

5 de dezembro de 2013 a 6ª Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais, com o tema: 

Sustentabilidade dos APLs: Governança, Conhecimento e Inovação, na Confederação Nacional dos 

Trabalhadores no Comércio – CNTC em Brasília/DF. Participaram da Conferência mais de 700 pessoas 

dos setores acadêmicos, empresariais e do Governo. 
 

Foram realizadas diversas oficinas, palestras, encontros de negócios, casos de sucesso, 

reuniões, parcerias e minicursos, com destaque para o pré-evento realizado pelo MDIC, que contou com o 

Ministério da Integração Nacional, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério da Saúde 

e todos os 27 Núcleos Estaduais de apoio aos APLs. Na oportunidade foram apresentadas as linhas de 

apoio do governo, seus programas e ações em prol do setor produtivo e o início de uma agenda conjunta 

no GTP – Grupo de Trabalho Permanente em APLs, para 2014.  

 

Permanece em discussão o Termo de Referência que irá nortear a Política de APLs, cujo 

documento tem sido identificado como uma revisão metodológica de políticas para APLs (segunda 

geração). A 2ª geração de Políticas para APLs visa à definição dos marcos legais de apoio aos arranjos 

produtivos, institucionalizando uma política pública voltada para os APLs com ampliação da integração 

das políticas governamentais, maior interlocução entre estados e municípios e a participação desses no 

desenvolvimento do APL e o fortalecimento da coordenação das ações desenvolvidas pelos membros do 

GTP APL. 

 
Meta: Instituir e implementar a Política Nacional para Arranjos Produtivos Locais 

 
Análise Situacional da Meta: No final de 2012 o MDIC, numa iniciativa isolada, 

apresentou o Termo de Referência, para discussão na reunião de lançamento do Observatório, mas não 

houve consenso, tendo sido proposta uma revisão metodológica. O Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG) foi designado para coordenar o trabalho, mas ainda não agendou uma data 

para a discussão do conteúdo proposto pela Coordenação-Geral de Arranjos Produtivos Locais, da 

Secretaria do Desenvolvimento da Produção do MDIC. 
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Objetivo: 1004 - Promover mecanismos que estimulem o Desenvolvimento Econômico Regional 

Sustentável na Amazônia Ocidental mediante a geração, atração e consolidação de investimentos 

apoiados em educação, inovação, ciência, tecnologia, implantação de projetos de desenvolvimento 

econômico e a promoção das potencialidades e vocações regionais. 
 

Análise Situacional do Objetivo: Dentre os mecanismos de atração, geração e irradiação do 

desenvolvimento regional destacam-se àqueles voltados para o dinamismo do Polo Industrial de Manaus 

(PIM), principal vetor de desenvolvimento da Amazônia Ocidental, o qual, no período janeiro a dezembro 

de 2013, alcançou como resultado um faturamento de US$ 35,66 bilhões contra US$ 34,95 registrado em 

2012 (incremento de 2,03%), volume de investimentos da ordem de US$ 10,5 bilhões contra US$ 10,0 

bilhões registrados em 2012 (incremento de 5%) e uma oferta média de 120.843 postos de trabalho contra 

120.265 registrado em 2012 (incremento de 0,48%). 

 

No mesmo período, foram aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa (CAS) 

220 projetos industriais e de serviços, sendo: 72 projetos de implantação e 148 projetos de 

ampliação/atualização e diversificação os quais até 2016, período de carência para implantação dos 

projetos, apresentam a possibilidade de criação 11.165 novos postos de trabalho, faturamento de US$ 

10,55 bilhões, investimentos de US$ 3,5 bilhões, exportações de US$ 1,06 bilhão e o acompanhamento de 

2.195 projetos incentivados aprovados pelo CAS nos exercícios anteriores. 

 

Merece destaque a realização do estudo de dados e informações de forma agregada das 

Áreas de Livre Comércio que objetiva realizar um diagnóstico investigativo sobre essas áreas, a fim de 

identificar casos fictos de contribuição do regime jurídico tributário das ALC`S para o desenvolvimento 

intramunicipal, intermunicipal, estadual e transfronteiriço, bem como apresentar proposituras coletadas 

para otimizar o potencial econômico dos municípios a elas atreladas. 

 

Ainda na esteira de promoção do desenvolvimento regional, cabe enfatizar a utilização dos 

recursos de Pesquisa e Desenvolvimento, oriundos da lei de Informática, para a consolidação de 

investimentos apoiados em Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, voltados inclusive para a educação 

e dinamização de projetos das potencialidades regionais. 

 

Destaca-se ainda, a parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas 

(SEFAZ/AM), na elaboração do estudo “Zona Franca de Manaus: Mitos e Verdades”, com o objetivo de 

subsidiar as discussões sobre a alíquota do ICMS para a Zona Franca de Manaus (ZFM) na Comissão de 

Estudos Econômicos do Senado (reforma tributária).  O referido estudo busca demonstrar a importância 

da ZFM para o Brasil e o que ela representa para a economia regional, os benefícios gerados nas áreas 

econômica, social e ambiental. Quanto à Iniciativa “Apoio ao desenvolvimento industrial e tecnológico e 

a estruturação de cadeias produtivas de produtos desenvolvidos a partir da utilização da biodiversidade 

amazônica”, está em processo de realização uma parceria com o Polo Científico e Tecnológico de 

Navacchio, na Itália. Grande parte das empresas abrigadas nesse Polo possuem parcerias com 

universidades públicas e privadas para desenvolver pesquisas que estimulem maior conhecimento e 

atendam a demanda crescente do mercado mundial. O objetivo é aproveitar essa parceria para promover, 

em Manaus, a inovação tecnológica com foco nas necessidades de mercado e criar um polo de inovação 

que seja benéfico para todas as empresas. 

 

Outro passo para a consolidação dessa iniciativa foi a participação da Suframa no “Pacto 

pela Educação e pelo Desenvolvimento Sustentável no Amazonas”, no sentido de somar esforços para 

dinamizar e multiplicar o capital intelectual da região. A partir de pesquisa realizada pelas Entidades 

representativas das empresas do PIM, foi priorizado o projeto-piloto na área de manutenção industrial, 

que nos próximos cinco anos devem demandar e aumentar em 162% a necessidade de profissionais 

qualificados. Esse tema será objeto de um Seminário por ocasião da realização da Feira Internacional da 
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Amazônia (FIAM2013), a ser realizado em novembro deste ano. 

 

Na Iniciativa “Promoção Comercial do Modelo Zona Franca de Manaus (ZFM) e 

Divulgação das potencialidades regionais”, a Suframa enfatizou  a integração panamazônica, alinhada à 

política do governo federal de promoção da integração regional, participando, num primeiro momento, de 

missões, reuniões e encontros com autoridades e empresários da Venezuela, Peru, Equador e Guiana, com 

o objetivo de discutir, identificar e buscar as formas de  
 
viabilizar oportunidades logísticas para incremento das relações comerciais desses países 

com o Brasil e, em particular, com a ZFM. Existe uma agenda a ser cumprida sobre esse tema até o final 

de 2013. Nessa questão, conta-se com a parceria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC), por ocasião das reuniões para discussão e negociação das preferências tarifárias para os 

produtos oriundos do PIM. 

 

Ainda na linha de promoção comercial, a Suframa realizou sétima edição da Feira 

Internacional da Amazônia (FIAM) na qual destaca-se a participação de 50 mil pessoas, a realização de 

oito seminários com 1.200 participantes, 300 expositores, com destaque para as empresas do Polo 

Industrial de Manaus (PIM) que apresentaram os mais recentes produtos lançados no mercado, 

representando a força da indústria amazonense, VII Rodada de negócios envolvendo as micro e pequenas 

empresas ofertantes do Amazonas, Acre e Roraima com geração de US$ 17,6 milhões em negócios 

envolvendo empresas de cinco estados, do Distrito Federal e de oito países,  reuniões com diversos 

potenciais parceiros (regionais) para prospecção de negócios baseadas nas potencialidades regionais, IV 

Rodada de negócios de Turismo, com a participação de 24 (6 nacionais e 18 internacionais) empresas 

interessadas em vender os destinos da Amazônia ao mercado mundial. 

 

Meta: Apoiar a estruturação de até 5 (cinco) cadeias produtivas nos Estados que compõem a área 

de atuação da SUFRAMA 
 

Análise Situacional da Meta: No período de janeiro a dezembro de 2013, a Suframa não 

iniciou a execução das ações concernentes à meta de estruturação de cadeias produtivas nos estados que 

compõem sua área de atuação. Cumpre informar que tal situação se deu em virtude da limitação de 

Recursos Humanos desta Autarquia. Alternativamente, iniciou-se o processo de contratação da Caixa 

Econômica Federal (CEF) para viabilizar a execução de ações relativas ao Programa 2029 - 

Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária, sob a responsabilidade desta 

Autarquia, por meio de Transferências Voluntárias de Recursos na modalidade Contratos de Repasse. 

Entretanto, em decorrência de dificultadores técnico-operacionais com a CEF não foi possível a 

realização dessa meta no exercício. 
 
Meta: Apoiar projetos de pesquisas e empresas na área de biotecnologia 
 

Análise Situacional da Meta: Como apoio à área de biotecnologia, foi disponibilizada 

infraestrutura física e laboratorial do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA) às instituições 

públicas e privadas para realização de ensaios e desenvolvimento de produtos e processos inovadores, 

mediante a utilização da biodiversidade amazônica, o que contribuirá para o aperfeiçoamento do processo 

de qualidade da cadeia produtiva e para o atendimento das exigências dos órgãos de controle e do 

mercado.  

 

Foram destinados R$ 9,84 milhões para novos editais, sendo, em princípio, R$ 2,83 

milhões para TIC; e R$ 3,45 milhões, para biotecnologia, biodiversidade e sustentabilidade na Amazônia. 

Destaca-se que os recursos são destinados especificamente a projetos na Amazônia Ocidental, com base 

em novas diretrizes aprovadas pelo Comitê para o triênio, que visam evitar a pulverização dos recursos. 
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Meta: Contribuir para ampliar em 6% o número de empresas instaladas nas Áreas de Livre 

Comércio sob a administração da SUFRAMA 
 

Análise Situacional da Meta: Como medida para dinamização das Áreas de Livre 

Comércio (ALCs), está em discussão uma proposta de revisão e a atualização da legislação que trata das 

Áreas de Livre Comércio sob a responsabilidade da Suframa, no sentido de uniformizar os benefícios 

fiscais concedidos, tornando-os mais atrativos a novos empreendimentos. 

 

Também está em processo de avaliação e aprovação o Termo de Referência para o 

estabelecimento de parâmetros investigativos sobre as ALCs, com o propósito de identificar supostos 

casos de contribuição do regime jurídico-tributário destas áreas para o desenvolvimento intramunicipal, 

intermunicipal, estadual e transfronteiriço, de forma a convergir com a política de desenvolvimento das 

ALCs,  quais sejam; promoção das cidades onde elas estão inseridas; integração dessas áreas com o 

restante do país; fortalecimento do setor comercial; estímulo a implantação de projetos empresariais, 

agroindustriais e extrativistas; fixação e atração de população; e a geração de emprego e renda. Merece 

destaque que no segundo período de 2013 foi realizado o referido estudo que também apresentará 

proposituras coletadas para otimizar o potencial econômico dos municípios a elas atreladas. 

 

No período de janeiro a dezembro de 2013, registrou-se um aumento no número de 

empresas credenciadas que passaram a usufruir dos incentivos fiscais administrados pela Suframa. Foram 

registradas a implantação 810 novas empresas (em sua grande maioria comercial), sendo 348 em 2012 e 

462 em 2013, superando a meta estabelecida para o PPA em 1,12 pontos percentuais. 

 

Observação: A quantidade alcançada foi 7,12%.  

 

Meta: Incentivar a implantação de 60 novas empresas (industriais e de serviços) no Polo Industrial 

de Manaus, em especial empresas que utilizem produtos regionais como insumos de produção. 
 

Análise Situacional da Meta: Houve implantação de 41 novas empresas, sendo 18 em 2012 

e 23 em 2013, perfazendo 68,33% (cumulativamente) da meta prevista para o PPA. Duas dessas empresas 

utilizam produtos regionais como insumos de produção. 
 
Objetivo: 0883 - Fomentar a integração produtiva na América do Sul, com prioridade no 

MERCOSUL e no COSIPLAN, com vistas a estimular a complementaridade entre diferentes elos 

das cadeias regionais de valor e a efetiva incorporação da produção desses países ao processo 

produtivo do Brasil. 

 
Análise Situacional do Objetivo: Os esforços para a integração de cadeias produtivas da 

América do Sul, com foco no MERCOSUL, continuam avançando no âmbito multilateral, através da 

coordenação do Grupo de Integração Produtiva do Mercosul (GIP) e do Subgrupo 07 – Indústria 

Mercosul (SGT7), e têm mantido o foco nos setores de Energia Eólica, Naval, Automotivo e entre 

Arranjos Produtivos Locais (APLs) do Bloco.  

 

Com a criação em 2012 do Grupo de Alto Nível Brasil-Uruguai (GAN), foi dada ênfase à 

IP bilateral, que tem como foco inicial os setores Eólico, Naval e Automotivo. Nesses setores, as 

negociações para a IP vêm avançando de forma mais rápida e sua efetivação está condicionada 

principalmente a aspectos normativos nacionais. Foi estabelecido Plano de Ação com prazos, objetivos e 

metas, ainda sem previsão de cumprimento, aprovadas pelos Ministros de Relações Exteriores de Brasil e 

Uruguai. 

 

Por outro lado, o GIP não conseguiu grandes avanços nas negociações setoriais citadas 

acima e vem concentrando seus esforços na IP entre APLs, com a realização de atividades de 
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aproximação e identificação de potencialidades entre os Arranjos existentes nos Estados Partes. Isso, sem 

dúvida, vem retardando a implementação das demais ações previstas, a exemplo da criação do 

observatório MERCOSUL de APL. 

 

Meta: Desenvolver dois projetos de Arranjos Produtivos Locais (APLs) no MERCOSUL 

 
Análise Situacional da Meta: Já foi realizado o mapeamento dos APL existentes no Mercosul, faltando 

ainda a incorporação dos dados da Venezuela. Também está finalizado o mapeamento nas fronteiras do 

Brasil com os demais Estados Partes. A Venezuela ainda não se incorporou às negociações. As demais 

ações encontram-se sobrestadas, inclusive a construção da Rede de Acadêmicos do Mercosul, que 

depende de aporte de recursos orçamentários e financeiros, ainda sem definição.  

 

Em dezembro de 2013, foi realizada a 6ª Conferência Brasileira de APLs,  que contou  com a participação 

dos sócios. Na ocasião, foi realizado um encontro entre APLs dos Estados Partes e representantes do GIP 

para avançar na identificação e potencialização de iniciativas que favoreçam a integração produtiva entre 

APL Mercosul. Alguns APls brasileiros já manifestaram claramente o interesse na IP regional e se 

dispuseram a trabalhar com o GIP, em 2014, visando concretizar ações comuns. 

 
 

Meta: Implementar o Fundo MERCOSUL de Apoio a Micro, Pequenas e Médias Empresas 
 
Análise Situacional da Meta: O Conselho do Mercado Comum (CMC) aprovou a criação de um Fundo de 

Garantias para apoiar as PMEs do MERCOSUL envolvidas em processos de integração produtiva. 

 

Em 2012, com apoio do GIP, o Grupo Técnico Mercosul trabalhou na regulamentação do Fundo, que 

culminou com a aprovação, pelo CMC, das Decisões 46/12 – Regulamento FMPME e 47/12 – 

Regulamento FMPME – Aspectos Operativos. 

Uma vez criado e regulamentado, consideramos implementado o Fundo, dando cumprimento a essa meta. 

 

Observação (COPLA/MDIC): A unidade de medida desta Meta é percentual de execução. 

 

Observação (COPLA/MDIC): Considerando o alcance desta Meta, esta será objeto de revisão em 

momento oportuno. 

 
Objetivo: 0559 - Desenvolver ou formar polos produtivos ou tecnológicos da cadeia de fornecedores 

de bens e serviços de petróleo e gás natural, a partir das vocações e potencialidades regionais, 

promover a melhoria contínua da gestão empresarial e incentivar a criação de institutos 

tecnológicos voltados à pesquisa industrial aplicada, alinhada com os princípios de sustentabilidade 

socioambiental. 
 
Análise Situacional do Objetivo: Este Objetivo está sendo implementado com foco no desenvolvimento e 

capacitação de fornecedores. Para tanto, iniciamos o processo com chamamento público para seleção de 

projetos, tendo resultado na habilitação do IEL-MG e IEL-BA para aplicar metodologia de qualificação 

de fornecedores de pequeno e médio porte, em polos produtivos da cadeia de petróleo, gás e naval. Os 

convênios foram firmados em dezembro de 2012 e a execução iniciou-se em 2013, com previsão de 

término para 2015. Ainda em 2013, foram selecionados mais 2 projetos, por meio de chamamento 

público, cuja execução está prevista para iniciar em 2014, em que serão contemplados os estados de 

Pernambuco e Santa Catarina. 

 

As ações em curso, antes vinculadas à Iniciativa 0256 – “Implantação de programas da Rede de Melhoria 

de Gestão para o Desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores de Bens e Serviços”, estão sendo 

lastreadas à Iniciativa 0253- “Apoio a Polos Produtivos com Foco Multissetorial”, diante do reforço da 
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Petrobras ao Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (PROMINP). 

Assim, como resultado dessas ações, o convênio firmado com a Agência Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial (ABDI), em dezembro de 2011, viabilizou a contratação de consultoria para desenvolver planos 

de negócios para 3 empresas de médio e médio-grande portes localizadas na Bahia, em Minas Gerais e 

em Pernambuco com vistas à inserção dessas  na cadeia de petróleo, de gás e naval. Em 2013 o convênio 

foi aditado para atender mais três empresas do estado do Rio Grande do Sul. Visando ampliar a atuação, a 

ABDI firmou convênio com a Petrobras, estendendo o atendimento aos estados da Bahia, Minas Gerais, 

Pernambuco e Rio de Janeiro, em cumprimento às metas estabelecidas no Memorando de Entendimentos 

firmado entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Petrobras e 

ABDI, em agosto de 2012. 

 

O MDIC também contribui para o cumprimento deste Objetivo coordenando projeto para 

desenvolvimento de arranjos produtivos locais para a cadeia de petróleo, gás e naval, com foco no 

fortalecimento da governança e da articulação entre os setores público, privado e instituições de ensino e 

pesquisa de 5 territórios- precursores, sede dos APLs de Suape/PE, Maragogipe e entorno/BA, Vale do 

Aço/MG, COMPERJ/RJ e Rio Grande/RS, para a elaboração e implementação de planos de ação que 

contemplem uma ampla agenda de desenvolvimento abrangendo também aspectos de infraestrutura, 

meio-ambiente, qualificação profissional e capacitação em gestão. A previsão de alcance é dezembro de 

2014. 

 
Meta: Consolidar 2 polos empresariais regionais 
 

Análise Situacional da Meta: Para o cumprimento dessa meta, a atuação está voltada ao apoio aos APLs 

do Vale do Aço-MG e Suape-PE.  O convênio firmado com a ABDI, em dezembro de 2011, viabilizou a 

contratação de consultoria para desenvolver planos de negócios para 3 empresas de médio e médio-

grande portes, localizadas nesses estados, com vistas à inserção na cadeia de petróleo, gás e naval. A 

execução encontra-se em fase de diagnóstico das empresas. Em complementação, a ADBI firmou, em 

dezembro de 2013, convênio com a Petrobras para ampliar o número de empresas atendidas nos dois 

estados. 

 

Em relação ao Vale do Aço foi firmado convênio com IEL/MG, em dezembro de 2012, para qualificação 

de fornecedores, de pequeno e médio portes, para a cadeia de petróleo, gás e naval. A execução encontra-

se em fase de mapeamento das empresas fornecedoras. 

 

Em 2013 foram selecionados mais 2 projetos, estes contemplando os estados de Pernambuco e Santa 

Catarina, destinados à qualificação de fornecedores, com início previsto para 2014. 

 

O MDIC coordena projeto no âmbito do Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e 

Gás Natural (PROMINP) para o desenvolvimento de arranjos produtivos locais na cadeia de petróleo, gás 

e naval. O foco é fortalecer a governança e articulação entre os setores público, privado e instituições de 

ensino e pesquisa desses territórios para a elaboração e implementação de planos de ação que contemplem 

uma ampla agenda de desenvolvimento, abrangendo também aspectos de infraestrutura, meio-ambiente, 

qualificação profissional e capacitação em gestão. A previsão de alcance é dezembro de 2014. 

Análise Situacional da Meta: O início da implementação dessa Meta está adiado para 2014. Porém, o 

Governo do Estado do Rio de Janeiro lançou projeto de desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais 

(APL) de equipamentos submarinos (Projeto de Engenharia e Construção Submarina - Subsea), o qual 

terá seu centro na Ilha do Fundão. O instrumento utilizado será o Memorando de Entendimentos firmado 

com a Petrobras e a ABDI em agosto de 2012, podendo envolver ainda o Governo do Estado e outras 

entidades. 
 
Meta: Formar 3 novos polos empresariais 
Análise Situacional da Meta: Nesta meta, o foco é apoiar a formação dos APLs de Rio Grande-RS, 
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COMPERJ-RJ e Maragogipe e entorno – Bahia. Em relação aos três territórios, o MDIC coordena 

projetos, no âmbito do Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural 

(PROMIMP), para o fortalecimento da governança e articulação entre os setores público, privado e 

instituições de ensino e pesquisa desses territórios e na elaboração e implementação de planos de ação 

que contemplem uma ampla agenda de desenvolvimento abrangendo também aspectos de infraestrutura, 

meio-ambiente, qualificação profissional e capacitação em gestão. Em complementação, a ABDI firmou 

convênio com a Petrobras, em dezembro de 2013, para ampliar para 6 o número de empresas atendidas 

nesses três estados.  

 

No que se refere à Maragogipe e entorno/BA, o MDIC atua com a ABDI e IEL/BA em convênios para a 

qualificação de fornecedores de pequeno a médio-grande portes para a cadeia e petróleo, gás e naval. O 

convênio com a ABDI, a ser concluído em 2014, encontra-se na etapa de diagnóstico das empresas, ao 

passo que o convênio como IEL/BA está na fase de mapeamento das empresas e da oferta e demanda e 

deverá se encerrar em 2015. 

 

Quanto ao Rio Grande do Sul, o estado será atendido por meio de aditamento, formalizado em 2013, ao 

convênio firmado com a ABDI em dezembro de 2011, para a contratação de consultoria para desenvolver 

planos de negócios para 3 empresas de médio e médio-grande portes, com vistas à inserção na cadeia de 

petróleo, gás e naval.  

 
Objetivo: 0847 - Promover a competitividade, a agregação de valor e o adensamento da indústria, 

por meio da avaliação, aprimoramento, reformulação e expansão dos mecanismos existentes. 
 

Análise Situacional do Objetivo: A implementação deste Objetivo se apoia nas iniciativas a ele 

associadas, dentre as quais destacamos: 03GT- Aprimoramento do Processo Produtivo Básico (PPB) 

como instrumento de política industrial, cuja execução encontra-se em fase adiantada de execução, 

inclusive com alcance parcial de suas metas. No segundo semestre de 2013 encerramos o trabalho de 

redesenho de processos, com a colaboração da Secretaria-Executiva do MDIC. 

 

A implantação do Sistema de Monitoramento da Política Industrial (03GU) está inteiramente disponível 

no Site do Plano Brasil Maior (PBM) e a gestão é feita pela Agência Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial (ABDI), sendo que o acesso à base de dados do Sistema é restrito. Ademais, as informações da 

política estão publicadas no site do Plano Brasil Maior, no link: http://www.brasilmaior.mdic.gov.br. 

Diante do cumprimento da Iniciativa, ela será objeto de revisão em momento oportuno. 

 

A Iniciativa 03GV- Fiscalização do Processo Produtivo Básico é uma atividade de rotina, e vem 

ocorrendo de acordo com o cronograma de execução. O resultado apurado em 2013 foi de 35 

fiscalizações, superior à meta prevista de 30. Além disso, foram realizadas 7 visitas prévias, parte do 

processo de habilitação provisória. 

  

O Extensionismo Industrial e Empresarial (03IU) é mais uma iniciativa articulada com as Agendas 

Estratégicas Setoriais do PBM, servindo de instrumento de alavancagem da indústria, na medida em que 

promove competitividade industrial, agregação de valor e o adensamento da cadeia, que são pressupostos 

da própria política industrial.  Por meio dessa Iniciativa, a atuação da SDP se volta basicamente para o 

desenvolvimento e capacitação de fornecedores e, até o momento, foram priorizados os setores 

automotivo, de petróleo, de gás e naval, que têm como objetivo o desenvolvimento de relacionamentos 

cooperativos, mutuamente atrativos, entre Grandes Empresas e fornecedores de sua cadeia de valor, com 

a finalidade de adequar aos requisitos necessários para facilitar a realização de negócios entre elas, 

melhorando a competitividade de cerca de 300 empresas envolvidas e das Cadeias Produtivas como um 

todo.  Em 2012 foram firmados 4 convênios, contemplando empresas dos estados da Bahia, Pernambuco 

e Minas Gerais, priorizando os setores automotivo, de petróleo, de gás e naval, no valor global de R$ 

4.570.820,00 (quatro milhões, quinhentos e setenta mil, oitocentos e vinte reais), onerando o orçamento 
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de 2012 em R$ 1.924.156,00 (hum milhão, novecentos e vinte e quatro mil e cento e cinquenta e seis 

reais) e o de 2013 em R$ 2.646.664,00 (dois milhões, seiscentos e quarenta e seis mil e seiscentos e 

sessenta e quatro reais). Em outubro de 2013, concluímos 2 processos de chamamento público, em que 

selecionamos 7 propostas para do setor automotivo e 2 dos setores de petróleo, gás e naval. Desses, foram 

firmados 3 convênios, no valor global de R$ 3.528.200,00 (três milhões, quinhentos e vinte e oito mil e 

duzentos reais), onerando o orçamento de 2013 em R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) e o 

restante das despesas correrá à conta de dotação a ser consignada no orçamento dos exercícios de 2014 e 

2015.  

 

No que se refere à Iniciativa 03IV- Fomento à instalação de incubadoras industriais e centrais de serviços 

e de comercialização industrial em APLs, sua implementação dá-se por meio de projetos de emendas 

parlamentares, sendo que no ano foram firmados 23 convênios, apoiando 23 projetos, no valor global de 

R$ 7.150.000,00 (sete milhões e cento e cinquenta mil reais para liberação em 2014. 

 

Quanto às Iniciativas 03IR, 03IS, 03IT e 03IY, algumas ações estão em curso, a exemplo da celebração 

do Memorando de Entendimento, firmado entre o MDIC e a Comissão Europeia, com objetivo de 

promover a inovação e o desenvolvimento de modernas políticas de clusters. Com isso, foi estabelecido o 

diálogo sobre políticas para Clusters, Inovação, Competitividade e PMEs, por meio da criação de agenda 

bilateral no Programa Diálogos Setoriais Brasil – União Europeia entre o MDIC e a DG Enterprise (um 

departamento da União Europeia). 

  

Como desdobramento do Memorando, foi selecionado o Projeto BioXCluster, do setor de Biotecnologia, 

para ser estruturado ainda em 2013.  

 

Nesse sentido, as Secretarias de Desenvolvimento da Produção (SDP) e de Inovação (SI), do MDIC, 

realizaram o Encontro Brasil União Europeia em Clusters de Biotecnologia, com atividades voltadas  à 

cooperação entre arranjos produtivos locais (clusters) brasileiros e europeus na área de biotecnologia, 

durante a feira internacional BioPartnering Latin America 2013, de 10 a 12 de setembro de 2013,  no Rio 

de Janeiro. Participaram do Encontro representantes de 4 APLs de Biotecnologia brasileiros e 8 clusters 

europeus.  A iniciativa foi um desdobramento do Memorando de Entendimento, assinado em dezembro 

de 2011, pela Comissão Europeia, e pelo MDIC. 

  

Entre as razões para a internacionalização dos clusters, destacam-se: facilitar o acesso aos mercados 

externos; acessar tecnologias e know-how não disponíveis dentro do próprio Arranjo Produtivo Local - 

APL; e trocar informações e experiências em nível internacional. Ressalte-se que as ligações entre os 

clusters tenderão a ocorrer naturalmente se os ganhos de eficiência que elas promoverem puderem ser 

adequadamente apropriados pelas firmas. 

 

Ademais, essas Iniciativas se beneficiam com a contribuição dada pelo Observatório de APLS, 

desenvolvido por deliberação do Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais – GTP 

APL, sob a coordenação do MDIC, com a finalidade de monitorar e qualificar as políticas públicas para 

APLs no território nacional. Esse sistema é composto por uma rede social, um portal de internet e um 

banco de dados, todos eles integrados e funcionando em um único conjunto. A Rede Social dos APLs é 

uma plataforma fechada de comunicação entre o GTP APL, instituições de apoio, Núcleos Estaduais de 

Apoio aos APLs e APLs, hoje composta por mais de 1.400 participantes; o Banco de Dados Nacional dos 

APLs (BDN) é um sistema criado para armazenar  
as diversas informações de todos os atores envolvidos no processo de desenvolvimento dos APLs; e o 

Portal do Observatório é um sítio eletrônico construído com a ferramenta CMS (OpenCMS), onde as 

informações armazenadas são sistematicamente apresentadas, além das veiculações de notícias, eventos, 

bibliotecas e demais assuntos pertinentes ao tema. Desde seu lançamento, em dezembro de 2012, o 

Observatório Brasileiro de APL (OBAPL) tem sido utilizado em diversos treinamentos junto às Unidades 

da Federação e também junto aos APLs. No total,  após treinamentos realizados, 23 Estados já estão aptos 
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para operar as diversas ferramentas do sistema. 

 

Ainda não se concretizaram as ações relacionadas à Iniciativa 04F6 - Fortalecimento dos Arranjos 

Produtivos Locais e das Cadeias Produtivas, porém estão sendo construídas parcerias com a ABDI e o 

Ministério da Cultura, visando atuação no Fortalecimento dos APLs e Cadeias Produtivas. 

 
Meta: Apoiar 80 Arranjos Produtivos Locais no país 
Análise Situacional da Meta: O Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais – GTP 

APL, coordenado pelo MDIC, conforme publicado pela Portaria Ministerial nº 200, de 2/8/2004, e 

alterada posteriormente pela Portaria Ministerial nº 167, de 29 de junho de 2011, possui a atribuição de 

elaborar e propor diretrizes gerais para a atuação coordenada do governo no apoio a arranjos produtivos 

locais em todo o território nacional. 

 

A atuação do GTP APL se dá, dentre outras maneiras: 

- na manutenção do tema na agenda pública: Participação em eventos nacionais e internacionais sobre o 

tema; e Realização e apoio aos eventos nacionais sobre o tema. 

 

- no incentivo à organização institucional em torno do tema: Oficinas de Orientação aos Núcleos 

Estaduais. 

 

- na facilitação das informações e ações para os Arranjos: Divulgação de programas, editais e eventos aos 

Núcleos Estaduais; Recebimento, consolidação e disponibilização dos Planos de Desenvolvimento - 

Ações por APL; e Ações por Estado; Ações por tipo (Eixos Estruturantes). 

 

- no cruzamento das ofertas das instituições com as demandas dos Planos de Desenvolvimentos, e a sua 

comunicação aos Núcleos Estaduais; 

 

- no desenvolvimento de um Sistema de Captação de Informações, dos Núcleos Estaduais, sobre APLs 

(em implantação); e 

 

- no Desenvolvimento de um Sistema de Encaminhamento e Monitoramento das Ações dos Planos (em 

implantação). 

 

Atualmente, o GTP APL foca sua atuação em 273 APLs Prioritários, indicados pelos Núcleos Estaduais 

de Apoio, buscando atender a critérios de diversidade setorial e prioridades de desenvolvimento regional. 

 

Neste contexto, o MDIC lançou em agosto de 2013, 2 editais de chamamento público, para seleção de 

projetos de fortalecimento e desenvolvimento de fornecedores dos setores de autopeças e de petróleo, gás 

e naval, instalados em Arranjos Produtivos Locais (APLs), tendo sido selecionados 9 projetos e firmados 

3 convênios.  Em setembro de 2013, também foi lançado edital para apoio a elaboração de planos de 

desenvolvimento para 27 APLs de Economia Criativa, sendo um por Estado da Federação. Os APls foram 

selecionados por meio de chamada pública e a contratação dos serviços estão sendo licitados, devendo ser 

concluído o processo seletivo em janeiro de 2014. 

  

Na Reunião Plenária do GTP APL, realizada em 13 de março de 2013, foi aprovada a entrada de novos 

integrantes. São eles: Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), Ministério da Cultura (MinC), 

Ministério da Saúde (MS), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM); 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE); Superintendência de Desenvolvimento 

do Centro-Oeste (SUDECO); e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), totalizando 40 

instituições com políticas e ações de apoio aos APLs. 

 

Em relação ao cumprimento da meta, já em 2012 foi informado o alcance de sua totalidade. Assim, ela 
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será revista em momento oportuno.  

 
Meta: Implantar sistema informatizado integrado para concessão e acompanhamento de PPBs 
 

Análise Situacional da Meta: A concessão e o acompanhamento de PPB passaram por revisão de fluxo 

processual, ao longo de 2013, dentro do planejamento estratégico do MDIC. Esse trabalho foi feito em 

conjunto com a Secretaria Executiva/MDIC e envolve também o Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI), órgão com o qual o MDIC divide essa responsabilidade. O mencionado sistema 

informatizado recebeu o nome de “Plataforma Cairu” e englobará inicialmente apenas os processos de 

fixação e alteração de PPB. Foi realizado todo o levantamento de requisitos do aplicativo, restando iniciar 

a construção propriamente dita (desenvolvimento do código). 

 

Foi feita a opção, em conjunto com a Secretaria do Desenvolvimento da Produção (SDP/CGBC) e a 

Coordenação-Geral de Modernização e Informática (CGMI/SPOA), de implementar inicialmente o 

módulo de controle de ex-tarifários de Bens de Capital, com previsão de término em março de 2014. Em 

consequência, o módulo de concessão e acompanhamento de PPB só deverá estar implementado no final 

do primeiro semestre de 2014. Já foram concluídos cerca de 40% do sistema, atualmente na fase de 

levantamento de requisitos. 

Observação: A unidade de medida da Meta é Percentual de Execução. 

 
Meta: Reformular a metodologia de concessão de Processo Produtivo Básico (PPB) 
Análise Situacional da Meta: Ratificando informações prestadas no monitoramento anterior, a meta foi 

totalmente alcançada; o fluxo de processo de concessão de PPB foi redesenhado e já está sendo 

implementado, bem como o incremento de controles internos, a fim de observar melhor os prazos 

previstos e dar maior transparência às empresas que participam do processo.  

  

Considerando o alcance da meta, ela será objeto de revisão em momento oportuno. 

 
Objetivo: 0848 - Induzir a ampliação do investimento fixo na indústria por meio de benefícios 

fiscais e creditícios, simplificação de exigências regulatórias e disseminação da informação. 
 
Análise Situacional do Objetivo: No âmbito do Plano Brasil Maior houve continuidade dos estímulos ao 

desenvolvimento das cadeias produtivas, por meio de medidas com grande capacidade de arrasto e maior 

impacto para o crescimento do conjunto da indústria. No conjunto de medidas, destacam-se: (i) Redução 

dos Custos do Trabalho e do Capital; (ii) Estímulos ao Desenvolvimento das Cadeias Produtivas; (iii) 

Apoio ao desenvolvimento produtivo e à competitividade conexas ao Plano Brasil Maior; e (iv) Ações 

estruturantes favoráveis à competitividade da indústria. 

 

Entre as medidas de Redução dos Custos do Trabalho e Capital, estão: 

 

1. Desoneração da folha de pagamento, abrangendo 56 setores com renúncia fiscal de mais de R$ 8 

bilhões em 2013; 

 

2. Desoneração dos investimentos - consiste na completa desoneração dos tributos federais (IPI e 

PIS/Cofins) sobre os bens de investimento, com impactos nos níveis agregados de atividade, emprego, 

investimento e exportação da economia brasileira em 2013, de 0,25%, 0,35%, 1,46% e 0,14%, 

respectivamente; 

 

3. Crédito para investimento e inovação (BNDES), com desembolsos de mais de R$ 315 bilhões de 

janeiro de 2011 a julho de 2013 para agropecuária, indústria, comércio e serviços no Programa de 

Sustentação do Investimento, que reduziu drasticamente as taxas de juros cobradas nos empréstimos;  
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4. O Inova Empresa é um plano de investimento em inovação lançado em março de 2013, que prevê 

apoio a empresas, por meio de subvenção, crédito, financiamento não reembolsável e participação em 

capital da ordem de R$ 32,9 bilhões até 2014, dos quais R$ 23,5 bilhões em projetos nas áreas definidas 

como estratégicas (Energias Renováveis, Petróleo e Gás, Saúde, Defesa e Aeroespacial, Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs), Agroindústria e Sustentabilidade Socioambiental). Em 2013, os 

editais lançados somam R$ 22,5 bilhões, com propostas de 2.667 empresas e 223 instituições de Ciência e 

Tecnologia (C&T); 

 

5. Elevação do número de empresas optantes pelo SIMPLES Nacional, que alcançou 8,2 milhões de 

empresas, das quais 44% são Microempreendedores Individuais (MEI);  

 

6. Os desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para os 

setores industriais foram da ordem de R$ 31,4 bilhões em 2013, cabendo destaque para: o Complexo 

Sucro-alcooleiro e a produção de biocombustíveis (R$ 3,1 bilhões); o Setor de Telecomunicações e o 

Complexo Eletrônico (R$ 3,0 bilhões); o Setor de Produtos Químicos e Farmacêuticos (R$ 2,4 bilhões); e 

o Setor de Petróleo e Gás e a cadeia produtiva associada ao setor (R$ 6,2 bilhões). As operações de 

financiamento à aquisição de bens de capital e equipamentos por meio dos produtos BNDES-FINAME 

atingiram R$ 70,5 bilhões; 

 

7. No âmbito do Programa de Sustentação do Investimento (PSI) em 2013, foram desembolsados R$ 

82,1 bilhões.   Nas linhas de bens de capital de PSI foram desembolsados R$ 72,8 bilhões, sendo R$ 32,7 

bilhões em ônibus e caminhões; R$ 12,3 bilhões em equipamentos agrícolas; R$ 7,7 bilhões em 

financiamento a produção de produtos para exportação; e R$ 1,7 bilhão nas linhas de inovação e 

Proengenharia; e 

 

8. Em 2013, houve melhoria nas condições de financiamento do programa para renovação e plantio 

de novos canaviais, com taxas de juros de 5,5% ao ano, e mais de R$ 2 bilhões em recursos do BNDES e 

da poupança rural para estocagem de etanol. 

 

No que se refere às medidas de Estímulo ao desenvolvimento das cadeias produtivas, tem-se: 

 

1. Regimes tributários especiais, com especial destaque para o Programa Inovar-Auto, que até o 

presente momento habilitou 48 empresas, sendo 21 fabricantes, 14 importadores e 13 novos projetos de 

investimento, com previsão de investimentos em ativos fixos de R$ 7,7 bilhões e de incremento da 

capacidade instalada de produção no montante de 525,7 mil veículos, gerando mais de 12,5 mil empregos 

diretos. Além de exigir níveis mínimos de investimentos em P&D, o Programa define metas de eficiência 

energética dos veículos para o período 2013-2017. A renúncia fiscal do Programa em 2013 foi de R$ 1,5 

bilhão; 

 

2. Os programas setoriais do BNDES focados em inovação de desenvolvimento tecnológico de 

cadeias intensivas em conhecimento foram aprimorados, com revisão de regras de acesso e garantias, e 

receberam expansão de recursos. Para o período 2013-2017, os programas BNDES Profarma e BNDES 

Prosoft receberam aporte de R$ 5 bilhões cada um, e o BNDES Proplástico recebeu aporte de R$ 1,3 

bilhão. O BNDES P&G recebeu aporte de R$ 4 bilhões até 2015, apenas para o período 2013-2015; 

importação de bens destinados à atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural 

(REPETRO), que permite a importação de equipamentos específicos para serem utilizados diretamente 

em pesquisa e exploração de petróleo e gás natural, respondeu por 60% desse montante, seguidos pelo 

Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REID) e pelo Inovar Auto, 

ambos com R$ 1,5 bilhão cada. 

 

No âmbito das medidas de Defesa Comercial, destaque para: 
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1. Concessão de 2.831 Ex-Tarifários em 2013, que geraram importações de bens de capital e bens de 

informática e tecnologia sem similar nacional na ordem de US$ 17,5 bilhões, comparado a US$ 6,9 

bilhões de 2012. O volume de investimentos realizados no País para receber e instalar essas máquinas foi 

de R$ 40,5 bilhões; 

 

2. Aumento no número de pedidos de ressarcimento tributário no Regime Especial de Reintegração 

de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), que, até novembro de 2013, chegou a 

mais de 8,2 mil, com mais de R$ 4 bilhões em créditos tributários compensados e pouco mais de R$ 1 

bilhão em créditos tributários pagos; 

 

3. Antidumping: publicação do Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013, que aumenta a celeridade e 

a transparência dos processos; 

 

4. Desembolsos do BNDES em programas de apoio à exportação, que alcançaram R$ 15,1 bilhões 

em 2013, sendo R$ 9,7 bilhões na modalidade pré-embarque e R$ 5,5 bilhões na modalidade pós-

embarque; e 

 

5. Aprovação de recursos do Proex para 2013 na ordem de R$ 2,5 bilhões, alavancando mais de US$ 

6,2 bilhões em exportações no ano. 
 
Meta: Criar o Portal do Observatório do Investimento 
Análise Situacional da Meta: A ideia de criação do Portal do Observatório do Investimento foi descartada 

por dois motivos: 

 

1. Em primeiro lugar, chegou-se à conclusão de que um novo Portal poderia concorrer com o próprio 

portal já existente da RENAI (http://investimentos.mdic.gov.br/), que já divulga informações relevantes 

ao investidor e demais interessados no assunto, como oportunidades de investimento, apoio ao investidor, 

investimentos anunciados e incentivos. 

 

2. Em segundo lugar, percebeu-se que o assunto “investimento” poderia ser tratado, do ponto de vista 

estatístico, pelo projeto do Observatório da Indústria, que trataria de diversos temas relacionados à 

atividade industrial, como emprego e comércio exterior. 

 

O Observatório da Indústria ainda encontra-se em construção, mas pode-se considerar que, embora não 

esteja oficializado, já opera em capacidade mínima, com um conjunto razoável de dados sobre a atividade 

dos setores industriais. 

 

Assim, esta meta será objeto de revisão em momento oportuno. 

 
Objetivo: 0849 - Atrair projetos e centros de P&D de empresas estrangeiras, por meio de medidas 

fiscais, regulatórias e creditícias. 
Análise Situacional do Objetivo: O governo federal tem conjugado esforços para a atração de centros e 

projetos de P&D para o Brasil. A priorização de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação 

representa questão estratégica para que o país consiga elevar seu nível de produtividade industrial e 

caminhar em direção ao desenvolvimento econômico. 

 

O Governo Federal, com o lançamento, em março de 2013, do Plano Inova Empresa – pacote de 

estímulos de R$ 32,9 bilhões que objetiva elevar o índice de inovação tecnológica, a competitividade e a 

produtividade da indústria nacional –, passou a dar ainda mais prioridade ao tema. O Inova Empresa 

prevê a implementação da Sala de Inovação, que servirá como uma instância de articulação entre as 

decisões superiores e as estratégias específicas de apoio a empreendimentos inovadores de grande porte e 

atração de centros e projetos de P&D. Esse tema vem sendo discutido no âmbito da Coordenação 
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Sistêmica de Inovação (CSI) do Plano Brasil Maior, coordenada por Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). 

 

A Secretaria de Inovação (SI) do MDIC tem contribuído para atingir as metas desta objetivo, 

principalmente, por meio do trabalho que está sendo realizado em parceria com a Agência Brasileira de 

Promoção de Exportações e Investimentos (APEX) para gerar inteligência sobre a inovação no País e 

atrair centros e projetos de P&D. O projeto busca definir uma estratégia para o posicionamento do Brasil 

como um player global na atração de investimentos em inovação. O projeto tem como objetivo entender o 

atual estágio de desenvolvimento da atividade de P&D no Brasil, identificar os pontos fortes e fracos do 

ambiente de inovação, as oportunidades de melhoria e de potenciais investimentos. Os setores escolhidos 

para o estudo foram Petróleo e Gás, Energias Renováveis, Saúde e Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC). Ao longo do ano de 2013, já foram entregues os resultados da fase 1 e 2 do Estudo 

(panorama do ambiente de inovação no Brasil e tendências de investimentos nos quatro setores 

selecionados). A previsão é que o estudo seja concluído e entregue no primeiro trimestre de 2014.  

 

A partir das informações obtidas no estudo serão definidos conteúdos para a realização de comunicação 

direcionada a potenciais investidores na área de Pesquisa e Desenvolvimento no Brasil. Essa 

comunicação se dará por meio digital, impresso e também por ações de promoção comercial (divulgações 

em eventos, roadshows, reuniões, feiras de divulgação do país, etc.). O documento apontará ainda uma 

relação de empresas dos setores selecionados que possuem alto potencial para que invistam em P&D no 

Brasil.  

 

Assim, é importante ressaltar que, após a conclusão, os subsídios gerados servirão tanto para orientar o 

trabalho da Sala de Inovação como para aperfeiçoar os instrumentos e políticas públicas de atração de 

investimentos em P&D. O governo federal adotará uma postura proativa na prospecção internacional de 

investimentos em P&D. 

 

No que diz respeito à adaptação ou criação de instrumentos, destaca-se que o MCTI lançou, em setembro 

de 2013, um edital para atração de Centros Globais de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação no país. 

Este edital tem o objetivo de ampliar o mercado e a pesquisa na área de Tecnologia da Informação por 

meio de parcerias com multinacionais para a implementação de centros de pesquisa no Brasil. A iniciativa 

visa orientar e estimular empresas estrangeiras e nacionais que tenham entre suas atividades o 

desenvolvimento de projetos PD&I. As propostas aprovadas pela chamada pública contam com R$14 

milhões em recursos de bolsas oriundos do Fundo Setorial de Tecnologia da Informação do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT/CT-Info), que serão administrados pelo 

Centro Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq/MCTI) e utilizados em até cinco 

anos. O financiamento tem o valor máximo de R$2 milhões por projeto e a contrapartida mínima será de 

100% do valor solicitado.  

 

Outro diferencial para apoiar esse tipo de investimentos é o trabalho realizado pela Associação para 

Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex) de apoio as empresas interessadas em participar 

do edital. A Softex, como braço do Programa Estratégico de Software e Serviços de TI (TI Maior), 

iniciativa do MCTI de apoio ao setor, fornece assessoramento na utilização dos mecanismos públicos de 

apoio à inovação, quer sejam incentivos fiscais ou captação de recursos e transferência de tecnologia. 

Além disso, a entidade atua na construção de cooperações em rede entre empresas privadas, governo e 

universidades que, além de P&D, inclui a propriedade intelectual como fator competitivo para empresas. 

 

Em relação ao Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), em função da redefinição sobre o modelo de 

gestão de Empresa Estatal para Organização Social, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior – acordada entre a SE/MDIC e a SE/MPOG –, a Secretaria de Inovação 

está coordenando e articulando junto à SUFRAMA e aos inúmeros atores privados e públicos envolvidos 

a implementação de cada uma das etapas necessárias à consecução desse modelo. Foram realizadas, ao 
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longo de 2013, reuniões com entidades representativas dos setores produtivos (cosméticos, higiene 

pessoal, perfumaria e fármacos, entre outros) mais relacionados à pesquisa e desenvolvimento de 

produtos da biodiversidade brasileira, em especial a amazônica, para detalhar objetos e prioridades de 

atuação do CBA de forma que seu principal foco seja o desenvolvimento e consolidação tecnológica, 

industrial e econômica das empresas instaladas na região. 
 
Meta: Atrair 40 centros de P&D 
 

Análise Situacional da Meta: No que diz respeito à atração de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 

informamos que o governo federal atuou, por meio de diversas medidas fiscais, de crédito e de regulação, 

na atração de 28 empresas multinacionais que anunciaram projetos e centros de P&D para o Brasil entre 

2012 e 2013. 

 

Os centros de P&D atraídos para o país estão espalhados por todo o país e contaram com total apoio do 

governo para sua instalação e desenvolvimento. Para contabilização na meta do PPA, serão consideradas 

as datas de inauguração / início das atividades no centro de P&D. Com esse critério, foram mapeados 18 

centros inaugurados no período, conforme detalhado no arquivo anexo. 

 
Objetivo: 0850 - Expandir, diversificar e aperfeiçoar os mecanismos de incentivo à inovação, 

buscando maior adequação às necessidades, capacitações e potencialidades das empresas. 
 

Análise Situacional do Objetivo: As ações de expansão, diversificação e aperfeiçoamento dos 

mecanismos de incentivo à inovação têm sido priorizadas pelo Governo Federal, em especial pelo 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), que busca sempre uma maior 

adequação às necessidades, capacitações e potencialidades das empresas.  

 

O Governo Federal, intensificando sua atuação no incentivo à inovação, lançou o Plano Inova Empresa, o 

qual consiste em um investimento em inovação a fim de elevar a produtividade e a competitividade da 

economia brasileira. O plano, com investimento total previsto de R$ 32,9 bilhões em 2013 e 2014, é um 

novo modelo de fomento à inovação que atua na descentralização do crédito e da subvenção econômica 

para grandes, médias e pequenas empresas, na articulação entre as instituições de fomento para o uso 

coordenado dos diferentes instrumentos e, ainda, na redução de prazos e simplificação administrativa.  

 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP), além de outros órgão como a ANP, ANEEL e SEBRAE, trabalham juntos no Plano 

Inova Empresa para o financiamento público de projetos, apoiando setores considerados prioritários pelo 

Governo, como Saúde, Aeroespacial, Energia, Petróleo e Gás, Sustentabilidade Socioambiental e 

Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs. 

 

O governo federal tem discutido alterações no marco legal de inovação. O MDIC tem participado 

ativamente dessas discussões, tendo elaborado um texto substitutivo que se encontra em processo de 

análise e discussão no Congresso Nacional e em outros órgãos federais. A Secretaria de Inovação 

elaborou pareceres com sugestões de alterações na Constituição Federal , na Lei de Inovação e em outras 

leis específicas que impactam o processo de inovação nas empresas, como a Lei do Bem. As propostas 

buscam atingir os seguintes objetivos: 

• Facilitação da transferência tecnológica e do relacionamento entre universidades/centros de pesquisa 

públicos e empresas; 

• Estímulo à geração de novos negócios inovadores; 

• Incentivo às atividades de inovação nas empresas brasileiras com mecanismos adequados às suas 

necessidades; e 

•Aumento da competitividade internacional da inovação brasileira com maior compartilhamento de risco 

com o governo e a redução do custo das atividades de P&D realizadas no País. 
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A Secretaria de Inovação, em parceria com a Endeavor e a McKinsey&Company, realiza o programa 

InovAtiva Brasil. O objetivo do programa é capacitar em larga escala empreendedores de negócios de alto 

impacto (startups). Além disso, o programa oferece oportunidades e fomenta o networking entre os 

empreendedores. Em 2013, o programa foi realizado em três etapas. A primeira, 100% online, ofereceu 

vídeos gratuitos com conteúdo de empreendedorismo. Nessa etapa, além da capacitação, os 

empreendedores tiveram a oportunidade de enviar seus projetos de negócio. Entre as 1.600 propostas 

recebidas (bem acima da expectativa, de 300 projetos), os 50 melhores foram selecionados para participar 

da segunda fase que, além de disponibilizar mais conteúdo online, teve um workshop presencial em que 

os empreendedores tiveram acesso a uma rede de mentores da Endeavor e da McKinsey. Os 20 melhores 

projetos foram selecionados  para participar da última fase, em que os empreendedores tiveram uma nova 

rodada de capacitação, mentoria e coaching e, no final, apresentaram seu negócio a uma banca de 

investidores e especialistas. Em janeiro de 2014 , a SI levou os finalistas para uma semana de reuniões e 

apresentações com universidades, incubadoras de empresas e investidores no Vale do Silício (EUA). 

 

No que diz respeito à disseminação da cultura da inovação, a SI apoiou a 1ª Edição do Congresso de 

Investimento Anjo, realizado pela organização Anjos do Brasil. Os investidores anjo são pessoas físicas, 

tipicamente ex-empresários, que provêm capital financeiro e sua rede de contatos a negócios nascentes e 

com alto potencial de crescimento. Em troca desse apoio, esses investidores recebem uma participação na 

empresa. Tais investidores são fundamentais para fomentar o surgimento e o desenvolvimento de novos 

negócios inovadores e, portanto, são alvo de políticas públicas da Secretaria de Inovação. Além desse 

evento, a Secretaria apoiou ainda o 5º Congresso Brasileiro de Inovação na Indústria , realizado pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), e o XXIII Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e 

Incubadoras de Empresas,  promovido pela Associação Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras 

de Empresas (Anprotec). Destaca-se que a CNI e a Anprotec são duas instituições de suma importância 

para o fomento à inovação no setor produtivo brasileiro e o apoio a tais eventos está em linha com os 

objetivos da SI de disseminação da cultura de inovação. 

 

Na área de cooperação internacional para promover a inovação, o MDIC, em conjunto com o governo 

israelense, lançou o Segundo Edital para apresentação de propostas de cooperação em P&D Industrial 

entre Brasil e Israel. O Edital foi aberto a empresas brasileiras e israelenses que desejavam elaborar em 

conjunto projetos de pesquisa e desenvolvimento industrial nos setores de TIC, Defesa, Saúde e Energia 

Renovável. O objetivo foi incentivar o desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços de 

aplicação industrial direcionados à comercialização nos mercados domésticos e/ou global. Foram duas 

etapas de análise das propostas, com 5 projetos de cooperação aprovados e encaminhados para solicitação 

de financiamento nas agências de fomento . Ainda no foco internacional, a Secretaria desenvolve ações 

com diversos outros países, como a coordenação do Grupo de Trabalho Brasil-França sobre Inovação, 

que permite a troca de experiências e conhecimentos sobre inovação.  
 
Meta: Aumentar de 4728 para 5328 o número de empresas brasileiras que lançaram produto novo 

no mercado nacional, segundo a PINTEC. 
Análise Situacional da Meta: Os números para a apuração dessa meta são baseados na Pesquisa de 

Inovação (PINTEC), publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no fim de 2013 

com dados referentes ao período de 2009 a 2011. 

 

A referida pesquisa conta com dados de 128.699 empresas. Desse total, de acordo com o IBGE, 5.299 

companhias lançaram produtos novos para o mercado nacional no período da pesquisa, o que corresponde 

a 99,5% da meta proposta. 
 

Meta: Fomentar a participação de 100 produtos brasileiros em concursos internacionais de design 

em mercados prioritários 
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Análise Situacional da Meta: A meta foi 100% alcançada em 2012, conforme informações já inseridas no 

SIOP. A ação ocorreu por meio de parceria com Centro de Design do Paraná que, mediante convênio 

firmado, foi possível viabilizar a participação de 100 produtos brasileiros no iF Product Design Award. 

Desses, 18 foram premiados e participaram da exposição em Hannover, durante a feira CEBIT, uma das 

maiores feiras de tecnologia do mundo. 

 

Haja vista o cumprimento da meta, a Secretaria de Desenvolvimento da Produção solicita a exclusão da 

meta. Não existe previsão de continuar apoiando iniciativas que convirjam para fomentar a participação 

de produtos em concursos internacionais. 

 

Observação (COPLA): Considerando o alcance desta Meta, esta será objeto de revisão em momento 

oportuno. 

 
Meta: Fomentar o desenvolvimento de 2 canais de comercialização para produtos brasileiros com 

valor agregado pelo design 
Análise Situacional da Meta: Como parte das ações realizadas pela Apex-Brasil para identificação das 

oportunidades de inserção de produtos brasileiros com valor agregado pelo design, cita-se a compra, a 

partir de 2013, de produtos com design brasileiro pela rede MUJI, um conglomerado de venda ao varejo 

japonês, que vende uma grande variedade de bens domésticos e bens de consumo. Esse é um canal de 

comercialização alcançado dentro da meta estabelecida. 

Além disso, destaca-se outra iniciativa com o mesmo objetivo, o estudo acerca do mercado dos Estados 

Unidos da América para inserção do design brasileiro. Entre os objetivos desse estudo estão: 

• mapeamento das oportunidades de negócio e ações de Design no mercado norte-americano, como 

diferencial competitivo com vistas às possibilidades futuras de negócios para empresas brasileiras; 

• elaboração de um diagnóstico das ações de Design nos Estados Unidos; identificando seus pontos 

fortes e pontos fracos, ameaças e oportunidades; 

• proposição de  estratégias específicas para o setor; 

• identificação e entendimento da cultura americana, sob a ótica do Design Etnográfico, mapeando 

técnicas e práticas que a constituem, de forma a traduzi-las de maneira a que possa ser entendida e 

compartilhada. 
 

Meta: Realizar 5 exposições de design em representações brasileiras no exterior 
 
Análise Situacional da Meta: A APEX-Brasil viabilizou a promoção internacional do design brasileiro, 

tendo participado dos seguintes eventos: 

 

1. Exposição Pocket da Bienal Brasileira de Design, no evento Brazil S/A, realizado em Milão – 

Itália, 17 a 22 de abril de 2012; 

 

2. Exposição Casa Brasileira, 11 projetos setoriais da Agência apresentaram produtos no evento 

Brazil S/A, realizado em Milão, 17 a 22 de abril de 2012; 

 

3. Evento Brazil S/A, realizado durante a semana de design de Milão (Itália) em abril de 2013, onde 

foram realizadas 5 grandes exposições do design brasileiro, que puderam fortalecer o valor de soluções 

brasileiras com design autêntico e iniciar negócios; 

 

4. Evento Be Brasil, em outubro de 2013 em Nova Iorque. O projeto é uma iniciativa que traz o 

visionário ponto de vista e inovação do Brasil nos setores de Moda, Beleza, Arquitetura, Design, 

Alimentos e Bebidas, Sustentabilidade, Aeroespacial, Obras Audiovisuais e Produções Cinematográficas, 

Música, Tecnologia e Arte. O Be Brasil fez parcerias com organizações, empresas e marcas em diversos 

setores e contou com empresários brasileiros que estão revolucionando em suas áreas e levando o Brasil 

para o futuro. 
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Meta: Realizar a Bienal Brasileira de Design - 2012 e 2014 
Análise Situacional da Meta: A IV Bienal ocorreu em 2012, conforme já informado no monitoramento 

anterior. A próxima será em 2015. Essa ocorreria em 2014 e foi transferida para 2015, por decisão do 

COEB – Comitê de Orientação Estratégica da Bienal Brasileira do Design, para não coincidir com os 

eventos esportivos. 

A V Bienal Brasileira de Design será em maio de 2015, em Florianópolis (SC), e terá o tema Design for 

All (design para todos).  

 

O MDIC preside o COEB, que já realizou 4 reuniões no ano de 2013. Houve o lançamento oficial da 

Bienal 2015, em Florianópolis. Dessas reuniões já se aprovou o plano de trabalho da Bienal, o tema e a 

curadoria. 

 

Observação (COPLA): A meta está sendo medida em percentual de execução. 

Considerando a alteração da data da Meta, esta será objeto de revisão em momento oportuno. 

 

 
Objetivo: 0851 - Orientar junto às entidades competentes, o direcionamento da oferta de 

treinamento, qualificação e formação de mão de obra em adequação às necessidades das empresas. 
Análise Situacional do Objetivo: O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC) e o Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Inovação (SI) e da Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), respectivamente, continuaram coordenando as diversas 

ações para a consecução do objetivo 0851, especialmente no âmbito do Comitê Sistêmico de Formação e 

Qualificação Profissional do Plano Brasil Maior Seguem abaixo os principais avanços alcançados no ano 

de 2013. 

 

Destaca-se o lançamento, em setembro de 2013, do Programa Pronatec Brasil Maior,  que permite a 

disponibilização dos recursos do Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego e da infraestrutura de 

todos os ofertantes de cursos do Sistema S, dos institutos federais e estaduais para o atendimento das 

demandas por qualificação profissional dos 19 setores econômicos priorizados pelo Plano Brasil Maior.  

 

Durante a fase piloto foram realizados alguns ajustes, sendo que as demandas superestimadas e 

subestimadas foram corrigidas de forma a refletirem as reais necessidades dos setores produtivos. Todas 

as informações que nortearam o ajuste do modelo de gestão do Programa foram obtidas junto às áreas de 

Recursos Humanos das próprias empresas ou junto às entidades representativas do setor produtivo, com 

vistas à identificação mais fidedigna possível entre a oferta de cursos a ser planejada e a demanda futura 

por qualificação profissional na economia nacional.  

 

A carência de qualificação da mão de obra tem dificultado a efetivação de novos investimentos e a 

modernização do parque industrial nacional em diversos setores identificados pelo Plano Brasil Maior 

(PBM).  Até o final de dezembro de 2013 foi mapeada, junto às áreas de recursos humanos de empresas 

de diversos setores produtivos, a necessidade de criação de cerca de 338 mil vagas em cursos específicos 

a serem realizados em 2014. Mais de 95 mil vagas já foram programadas e ofertadas dentro dessa 

perspectiva no Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) em todas as regiões do País.  

 

A articulação com as redes de escolas ofertantes de cursos é um processo permanente e continuará ao 

longo do ano de 2014. O Programa criará pelo menos 250 mil vagas nos diversos setores estratégicos do 

PBM para o atendimento específico das demandas apresentadas pelas empresas. Todos os cursos são 

gratuitos e oferecidos de acordo com as necessidades mapeadas em cada região. Os principais setores a 

serem atendidos: 1) Indústria: construção civil, inclusive pesada; mineração e metalurgia; petróleo, gás e 

naval; bens de capital, máquinas e equipamentos; setor automotivo, principalmente autopeças; têxtil e 

confecções; higiene pessoal, perfumaria e cosméticos; química industrial e plásticos; farmoquímica e 
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insumos farmacêuticos; 2) Agroindústria: etanol e açúcar; papel e celulose; madeira e móveis; frigoríficos 

e laticínios; citricultura; 3) Serviços: serviços de logística portuária; tecnologia da informação; comério 

varejista, entre outros. 

 

Em 2013 o MDIC assinou, ainda, Acordos de Cooperação Técnica com diversas entidades representativas 

dos setores acima referidos com a finalidade de garantir e aprimorar a qualidade das informações tanto 

sobre adequação entre oferta e demanda por cursos quanto da qualidade e adequação de seus conteúdos. 
 
Meta: Criar 500 novas vagas nas instituições de ensino e qualificação profissional para os setores 

identificados e afetados pelos programas de treinamentos 
Análise Situacional da Meta: Com a formalização do Acordo de Cooperação Técnica entre o MDIC-MEC 

e a entrada de novos setores produtivos no Pronatec Brasil Maior em 2013, foram disponibilizadas ao 

setor produtivo 20.668 vagas. A meta foi ultrapassada com ampla margem, tendo em vista a estratégia 

adotada de integração das ações da Secretaria de Inovação com as de outros órgãos do Governo Federal. 

 

A expectativa é que em 2014 sejam disponibilizadas pelo menos 250.000 vagas no âmbito do Pronatec 

Brasil Maior.  
Objetivo: 0854 - Estimular a produção de máquinas, equipamentos e serviços especializados. 
Análise Situacional do Objetivo:  O alcance desse objetivo tem-se apoiado nas iniciativas que, em sua 

maioria, estão sob a responsabilidade da NUCLEP (Equipamentos Pesados S.A.). Além daquelas já 

implementadas em 2012, encontram-se concluídas ou em andamento: 

 

- Fornecimento de Cascos Resistentes de Submarinos para o Programa de Desenvolvimento de 

Submarinos (PROSUB) da Marinha do Brasil - 152 toneladas de aço processadas no período. Obra em 

andamento. 

 

- Fornecimento de equipamentos para a Usina Nuclear de Angra 3 (acumuladores, condensadores, 

embutidos e suportes especiais embutidos). Obra em andamento. 

 

- Fornecimento de 20 corpos de prova para a COOPE/UFRJ, para realização de ensaio de fadiga com 

objetivo de verificar a garantia da resistência ao carregamento cíclico imposto ao material durante a vida 

do submarino. Obra finalizada. 

 

Principais obras concluídas no 2º semestre de 2013: 

 

- Fabricação e edificação de estruturas metálicas e montagem de 2 (dois) módulos (900 ton.) da Unidade 

Flutuante de Armazenamento e Transferência (FPSO, da sigla em inglês), cidade de Ilha Bela. 

  

- Fabricação e edificação de estruturas metálicas e montagem de 10 (dez) módulos (1.402 ton.) da 

Unidade Flutuante de Armazenamento e Transferência (FPSO), cidade de Mangaratiba. 

  

- Fornecimento de 1 (um) Vaso de Pressão TAG V-2400009 (174 ton.) para o Complexo Petroquímico do 

Rio de Janeiro (Comperj). 

  

- Calandragem de chapas e virolas, tratamento térmico, jateamento, pintura e teste hidrostático em 1 (um) 

VASO KNOCK OUT DRUM. 

  

- Tratamento térmico, jateamento e pintura de 1 (um) vaso separador TAG V-T6201 para a plataforma 

Ilha Bela. 

  

Principais obras em andamento no 2º semestre de 2013: 
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- Fornecimento de Cascos Resistentes de Submarinos para o Programa de Desenvolvimento de 

Submarinos (PROSUB) da Marinha do Brasil. 

  

- Fornecimento de importantes equipamentos para a Usina Nuclear de Angra 3 (acumuladores, 

condensadores, embutidos e suportes especiais embutidos). 

  

- Fornecimento de Cilindros 30B e 48Y (03 ton.) para as Indústrias Nucleares do Brasil (INB). 

- Fornecimento de 4 (quatro) cilindros 30B (2,6 ton.) e Vasos de Pressão VP1, VP2 e DZ1 (46 ton.) para 

o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP). 

 

- Fornecimento de 36 (trinta e seis) Bocas de Sino Multifuncionais (BSMF) (540 ton.) para a Petrobras. 

  

- Fornecimento de 1 (um) Vaso de Pressão do Reator e 02 (dois) Geradores de Vapor (66 ton.), para 

propulsão do Submarino Nuclear SNBR, para o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP). 

  

- Fornecimento de 1 (um) Vaso de Pressão (305 ton.) para o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 

(Comperj). 

 

- Fornecimento de 1 (um) Módulo da Unidade Flutuante de Armazenamento e Transferência (FPSO), 

Cidade de Ilha Bela (985 ton.), em parceria. 

 

Além desses investimentos, a implementação de melhorias no processo de   concessão de ex-tarifário está 

relacionada com a implantação do sistema integrado informatizado de concessão, devendo estar 

disponibilizado para o público, numa primeira versão, em março de 2014. Estão previstas melhorias e 

acréscimo de funcionalidades em outras etapas/versão. 

 

Demais ações mencionadas no Monitoramento de 2012 como perspectivas para 2013 dependem de 

priorização e previsão orçamentária e serão implementadas durante a vigência do PPA. 

 
Meta: Capacitar 2048 profissionais na área metal-mecânica para as indústrias nuclear e pesada de 

alta tecnologia 
 
Análise Situacional da Meta: No Plano Orçamentário 0001- Capacitação de profissionais para as 

indústrias Nuclear e Pesada, da Ação Orçamentária 20V1, com meta de 612 profissionais capacitados 

para o ano de 2013, a Nuclep atingiu 69% da meta, capacitando, no primeiro semestre, 425 profissionais 

em diferentes áreas metal-mecânica. No segundo semestre mais 137 funcionários foram capacitados, 

totalizando 562 profissionais capacitados em diferentes áreas metal-mecânica. 

 

A Nuclep vem retificar a meta atingida em  2012, onde foram capacitados 721 profissionais em diferentes 

áreas metal-mecânica. Com isso, o  acumulado é  1.283. 

 

 
Meta: Implantar sistema informatizado para concessão de ex-tarifários 
 

Análise Situacional da Meta: O Sistema informatizado para concessão de Ex tarifários  ainda se encontra 

em desenvolvimento pela Coordenação Geral de Modernização de Informática(CGMI/SPOA/MDIC) e já 

está em estágio bem adiantado. O trabalho de construção iniciou-se em setembro de 2012 e, em função de 

necessidade de melhorias na estruturação do sistema, a equipe de desenvolvimento teve que promover 

ajustes para garantir a segurança e as funcionalidades desejadas. Esses ajustes provocaram o adiamento da 

disponibilização para o público. A fase de testes/homologação está prevista para iniciar no dia 

23/09/2013, devendo levar cerca de, no mínimo, uma semana. Portanto, a previsão é que o sistema esteja 

disponibilizado para o público, numa primeira versão, em março de 2014. Estão previstas melhorias e 
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acréscimo de funcionalidades em outras etapas/versão. 

 

Observação: A unidade de medida da meta é percentual de execução. 

 
Meta: Obter e preservar o selo N (projeto de equipamentos nucleares) do American Society of 

Mechanical Engineers (ASME) 
 

Análise Situacional da Meta: O cumprimento da Meta, de acordo com a NUCLEP, depende de dotação 

orçamentária e não foram previstos recursos na Lei Orçamentária Anual de 2013. Espera-se 

disponibilidade em exercícios futuros. 
 

Meta: Produzir 12.000 toneladas de equipamentos e componentes para as indústrias nuclear e de 

alta tecnologia 
 

Análise Situacional da Meta: No Plano Orçamentário 0003- Fabricação de Equipamentos para as 

Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia, da Ação Orçamentária 20V1, com meta de 3.000 

toneladas de equipamentos produzidos para o ano de 2013, a Nuclep atingiu no primeiro semestre 680,7 

toneladas. Com o fechamento de 2013, o total produzido chegou a 3.171,2 toneladas, superando a meta 

anual. Com isso, o acumulado do PPA é de  5.755,8 t.  

A Nuclep vem retificar a meta alcançada em 2012 para 2.584,6t. 

 

Observação: Esta meta é cumulativa. 

 
Objetivo: 0855 - Promover a competitividade das empresas de base biotecnológica e 

nanotecnológica, por meio do fortalecimento da capacidade inovativa e adensamento da cadeia 

produtiva da indústria, via atração de investimentos e oferta de infraestrutura tecnológica para 

alcance de economia de escala. 
 
Análise Situacional do Objetivo: Com relação à atração de empresas-âncora para os núcleos de 

nanotecnologia e biotecnologia , destaca-se a organização, pela Secretaria de Inovação do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (SI/MDIC), de missão governamental (com 35 pessoas 

de 13 órgãos) ao evento BIO Convention, maior feira internacional do setor de Biotecnologia, realizada 

em Chicago, EUA, em abril de 2013. Diversas autoridades apresentaram informações sobre as políticas 

relacionadas ao desenvolvimento da biotecnologia em palestras e painéis para uma plateia de investidores 

e empresários de todo o mundo. 

 

Quanto à divulgação, junto à sociedade, do papel da biotecnologia e da nanotecnologia como fator de 

melhoria na qualidade de vida, geração de emprego, renda, produtos, processos e serviços , buscou-se a 

participação e divulgação de material informativo em eventos referência dos setores, como a feira 

BioParnering e o III Workshop Nanotecnologias. Ambos os eventos contaram, entre outros, com a 

apresentação de casos brasileiros de sucesso, promovendo a divulgação e o investimento em tais áreas. 

 

No que se refere ao fomento à construção de instalações para prestação de serviços de escalonamento 

industrial e semi-industrial, incluindo produção de lotes piloto, destaca-se a finalização e divulgação do 

“Estudo de viabilidade técnica e econômica de um grupo selecionado de tecnologias inovadoras 

relacionadas à cadeia sucroenergética”, após licitação vencida pela empresa Ceres Inteligência Financeira 

(em 2012) e a execução e divulgação do “Estudo de viabilidade técnica e econômica de um grupo 

selecionado de nanotecnologias relacionadas a setores competitivos definidos no Plano Brasil Maior 

(PBM)”, após licitação vencida pela empresa Nanobusiness (em 2012). Este último visou estimular o 

interesse dos empreendedores brasileiros ou estrangeiros no investimento em novas tecnologias com 

vistas à produção de insumos manométricos e na prestação de serviços e/ou aperfeiçoamento de 

equipamentos para o setor de óleo e gás (estratégico para o PBM), com vistas à exploração econômica do 
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pré-sal. Ambos os estudos apresentam, em detalhe, informações sobre a viabilidade técnica e econômica 

das tecnologias abordadas, que inclui a fase de escalonamento e produção de lotes piloto. Ressaltamos 

aqui que a realização e divulgação desses dois estudos também se enquadra nas demais iniciativas do 

Objetivo 0855 (divulgação e atração de empresas). 
 

Meta: Realização de 2 rodadas de negócios para empresas, academia e governo 
 

Análise Situacional da Meta: No ano de 2013 foram realizadas duas rodadas de negócios para a promoção 

dos setores de biotecnologia e nanotecnologia, respectivamente: 

1) “Match-making” entre clusters de biotecnologia brasileiros e europeus, durante a realização da 

feira “Biopartnering Latin America”, realizada de 10 a 12 de setembro de 2013, Rio de Janeiro. A 

SI/MDIC coordenou três dias de atividades que incluíram visitas a empresas de biotecnologia do pólo 

BIO-RIO, apresentações de empresários e acadêmicos, mesas-redondas para discussão de instrumentos de 

apoio e políticas públicas para o desenvolvimento da indústria de biotecnologia, além de rodadas 

exclusivas “administration to administration”, entre representantes governamentais, “business to 

business”, entre representantes de empresas de biotecnologia e “cluster to cluster”, entre os gestores de 

clusters e parques tecnológicos que abrigam tais empresas.  

 

2) III Workshop “Nanotecnologias: da Ciência ao Mundo dos Negócios”, realizado nos dias 21 e 22 

de novembro de 2013, em Florianópolis, Santa Catarina. O evento, organizado em conjunto com o MCTI, 

recebeu um público de mais de 300 pessoas, entre empresários, potenciais investidores, acadêmicos e 

representantes governamentais. Os empresários tiveram a oportunidade de apresentar projetos e casos de 

sucesso para os demais públicos, visando o estabelecimento de parcerias com outros empresários e com o 

setor acadêmico para o desenvolvimento de produtos nanotecnológicos. Representantes do Sistema 

Nacional de Laboratórios em Nanotecnologias (SisNano) de todo o país apresentaram suas linhas de 

pesquisa e serviços disponíveis à iniciativa privada. Os representantes governamentais, por sua vez, 

apresentaram algumas das políticas públicas de incentivo à inserção de tecnologias inovadoras no setor 

produtivo, que poderão ser utilizadas nas parcerias academia-empresa formadas. Foram enfocados no 

evento os seguintes setores: têxtil, de saúde animal e humana, e metal-mecânica. Também durante o 

evento foi apresentado o “Estudo de viabilidade técnica e econômica de um grupo selecionado de 

nanotecnologias relacionadas a setores competitivos definidos no Plano Brasil Maior (PBM)”, com vistas 

à exploração econômica do pré-sal. 

 

Obs. COPLA: Registra-se que esta meta é Anual. 
 

Objetivo: 0856 - Ampliar a capacidade da indústria petroquímica nacional e promover a 

substituição competitiva das importações de produtos da indústria química, por meio do 

incremento da participação patrimonial e da concessão de incentivos fiscais e creditícios, 

contribuindo ainda para a desconcentração espacial da produção. 
 

Análise Situacional do Objetivo: Entre as Iniciativas enumeradas e compatíveis com as medidas da 

Agenda Estratégica do Plano Brasil Maior, para a indústria química estão em execução: a) o estudo de 

diversificação da indústria química liderado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) (prazo final junho de 2014); e b) Agenda Tecnológica Setorial, que tem foco na Química 

de origem renovável. 

 

A desoneração da matéria-prima, que era uma das ações da agenda do PBM, foi instituída pela Lei n° 

12.859/2013. Entre as matérias-primas incluídas estão: etano, propano, butano, condensado e correntes 

gasosas de refinaria - HLR - hidrocarbonetos leves de refino para centrais petroquímicas para serem 

utilizados como insumo na produção de eteno, propeno, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, 

isopreno e paraxileno. 
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O REPEQUIM (Regime de Incentivo ao Investimento na Indústria Química) e o REIQ-Inovação (Regime 

de Incentivo à Inovação em Produtos de Origem Renovável na Indústria Química) foram adiados para o 

ano de 2014, em virtude das restrições fiscais para a concessão de novas desonerações.  

 

Quanto à política de utilização para o gás natural como matéria- prima, está instituído um grupo de 

trabalho envolvendo o BNDES, a Petrobras e a Associação Brasileira das Indústrias Químicas (Abiquim) 

para construir uma proposta até junho de 2014. 

 
Meta: Aumentar a oferta de Ácido tereftálico (PTA) em 700 mil toneladas/ano 
 
Análise Situacional da Meta: Prevista para entrar em operação ainda em dezembro de 2012, somente foi 

iniciada a produção de Ácido tereftálico (PTA) em Ipojuca, pela Petroquímica SUAPE/Pernambuco, em 

junho de 2013.  Técnico da Coordenação- Geral das Indústrias Químicas e Transformados Plásticos, da 

Secretaria do Desenvolvimento da Produção (SDP) esteve “in loco” inspecionando a Unidade, tendo 

constatado que a unidade entrou em operação e já tem condições de disponibilizar 700 mil t/ano, a 

depender da demanda do mercado. 
 

Meta: Aumentar a oferta de amônia para 124 mil t/ano 
 

Análise Situacional da Meta: Ainda não foi mensurada a meta, devendo ser atingida no período de 

vigência do PPA 2012/2015. O alcance da meta depende da capacidade instalada, o que será solucionado 

com a construção da unidade de Uberaba/MG, cuja obra está na terraplanagem. Já a unidade de Três 

Lagoas/MS  tem previsão de ser  concluída no final de 2014. 
 

Meta: Aumentar a oferta de estireno em 250 mil toneladas/ano 
 

Análise Situacional da Meta: Ainda não foi mensurada a meta, devendo ser atingida dentro no período de 

vigência do PPA 2012/2015. Ainda não foi priorizado o investimento para a implantação da Unidade, 

prevista para o Polo Petroquímico do Sul, em Triunfo/RS, que permitirá o alcance da meta. 
 

 

Meta: Aumentar a oferta de Politereftalato de Etileno (PET) em 450 mil toneladas/ano 
 

Análise Situacional da Meta: Ainda não foi mensurada a meta, mas a previsão é de entrada em operação 

no primeiro semestre de 2014, em Ipojuca/Pernambuco. A produção de PET na planta da PQS irá atingir 

a sua plena capacidade provavelmente no segundo semestre de 2014, quando todos os clientes tiverem 

finalizado seus testes de conformidade do produto e começarem a comprar em maior volume a produção 

de PET. 
 

Meta: Aumentar a oferta de ureia para 1.210 mil t/ano 
 

Análise Situacional do Objetivo: Para a execução desse  Objetivo, foi elaborado o Plano Indústria, cujo 

lançamento oficial deu-se em 05/06/2013 (Dia do Meio Ambiente) pela Presidência da República, 

prevendo ações para os setores de Alumínio, Químicos, Cimento, Papel e Celulose, Cal, Vidro e Aço. 

 

No âmbito da Comissão Técnica do Plano Indústria (CTPIn), foi possível a contratação de estudos de 

diagnóstico dos setores de Ferro&Aço, Cal e Vidro, com previsão de conclusão no segundo semestre de 

2014. 

 

Ainda, a Comissão atuou na elaboração e aprovação do Plano de Trabalho, que definiu as ações do Plano 

Indústria e traçou as prioridades para o biênio 2013 e 2014, disponível no link 

http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1364488523.pdf  
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A Comissão (CTPin) completou 5 reuniões no ano. Os guias para os setores estão sendo produzidos pelo 

Grupo de Trabalho, dentro da Comissão/CTPin, e conta com colaboradores de vários outros órgãos, mas  

não foram concluídos no ano, estando prevista sua finalização para o primeiro semestre de 2014. 

 

Encontram-se divulgados na página do MDIC notas técnicas e estudos setoriais já produzidos, podendo 

ser acessados pelo link http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=2&menu=4147&refr=3651 

 
Meta: Criar banco de dados de tecnologias de baixo carbono 
 

Análise Situacional da Meta: O cumprimento da meta evolui dentro do previsto. A criação de banco de 

dados de tecnologias de baixo carbono está incluída no Plano de Ação do Plano Indústria e em discussão 

no âmbito da Comissão Técnica do Plano Indústria (CTPIn). 

 

Os estudos concluídos estão disponibilizados no site 

http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=2&menu=4147&refr=3651, à exceção dos estudos 

dos setores de Cal, Vidro e Ferro&Aço, que vêm sendo produzidos pelo BNDES, com previsão de 

término para  o segundo semestre de 2014.  

 

Está sendo negociado projeto no âmbito do Global Environment Fund para promover o uso de tecnologias 

de carvoejamento de menor impacto ambiental. O projeto envolve avaliação comparativa de custos e 

benefícios de diferentes tecnologias, contribuindo para a base de dados. Também foi contratada a 

atualização de estudo sobre a utilização do carvão vegetal na siderurgia, pelo MDIC, a ser concluído em 

2014, que inclui avaliação do panorama tecnológico do setor. 

 

Após levantamento das tecnologias e identificação daquela apropriada, será criado um banco de dados 

para essas tecnologias, mas ainda não é possível prever a data. 

 

Considera-se que 40% das etapas da meta estão concluídos, porém a computação da meta (criação do 

banco) será feita ao final da execução, uma vez que a Secretaria de Desenvolvimento da Produção adota 

como unidade de medida da Meta “Unidade”, e não “% de execução”. 

 
Objetivo: 0859 - Fomentar a competitividade, a inovação e a harmonização das relações de 

consumo por meio da metrologia, avaliação da conformidade, normalização e regulamentação 

técnica. 
 

Análise Situacional do Objetivo: No âmbito da Ampliação da infraestrutura técnica para qualidade, está 

sendo criado o Centro de Tecnologia Automotiva no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (Inmetro), que tem como principal objetivo incrementar a segurança e qualidade dos carros 

produzidos no país. O polo envolverá serviços, pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor 

automotivo (incluindo o segmento de autopeças). Tudo dentro do contexto do Inovar Auto, programa de 

incentivo à cadeia produtiva de veículos do Plano Brasil Maior. 

 

O projeto Rede Nacional de Métodos Alternativos ao Uso de Animais (RENAMA) foi criado para atender 

à demanda de estruturação no Brasil de uma rede para desenvolvimento e validação de métodos 

alternativos ao uso de animais e tem como foco a eficiência econômica, a otimização da infraestrutura, a 

complementaridade de atribuições e a capacidade de inovação nacional, sendo que 10 laboratórios já se 

associaram a Rede. 

 

O Inmetro obteve reconhecimento pela InterAmerican Accreditation Cooperation (IAAC) como 

organismo de acreditação de organismos de inspeção, o que  
gera maior credibilidade internacional das inspeções realizadas pelos organismos acreditados no Brasil. O 
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Inmetro fechou o ano de 2013 com 619 organismos de inspeção acreditados. 

 

Na área de capacitação, o Inmetro ministrou 724 homem/hora em palestras sobre Metrologia, Qualidade, 

Superação de Barreiras Técnicas e Cultura Exportadora para empresas iniciantes no comércio exterior. 

 

Foram disponibilizados para a sociedade vários lotes de Material de Referência Certificado de bioetanol 

combustível e de normas ABNT para medição de potencial Hidrogeniônico (pH) PH e condutividade de 

etanol. Novos estudos estão sendo realizados em parceria com institutos da Alemanha e França. 

 

No âmbito do Acordo de Barreiras Técnicas ao Comércio da OMC, medidas de alguns países foram 

contestadas pelo Inmetro, entre elas destacam-se: da China, sobre o novo padrão de criptografia imposto 

pelo governo chinês com a alegação de segurança nacional, o que pode afetar negativamente a exportação 

brasileira de tecnologia, especialmente no caso da Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer); da 

China e do Egito, a respeito de regulamentos sobre equipamentos médicos, e do Chile, sobre proposta de 

regulamento de rotulagem de alimentos, por considerar que constitui medida mais restritiva que o 

necessário para as empresas exportadoras.  

 

No que tange o aperfeiçoamento das práticas de regulamentação técnica destaca-se: consulta pública de 

Calibradores de Pneus, esta é a primeira iniciativa na administração pública brasileira de consulta ativa no 

processo de regulamentação; conclusão do estudo sobre a "Atuação pró-ativa dos regulamentadores para 

a participação das partes interessadas no processo de regulamentação e sua divulgação para a sociedade”; 

e o lançamento do Sistema Inmetro de Monitoramento de Acidentes de Consumo (Sinmac). Este sistema 

é uma importante ferramenta para subsidiar o Inmetro nas suas decisões sobre novas certificações, 

aperfeiçoamentos em regulamentos, recomendações de recalls ou até mesmo desenvolvimento de 

campanhas educativas, com foco na segurança. 

 

O Inmetro passou a utilizar o Programa de Análise de Produtos (PAP) para subsidiar o desenvolvimento 

de Programas de Avaliação da Conformidade. Em 2013, os produtos analisados e encaminhados para 

desenvolvimento de PAP foram: escova de dente; cadeira infantil monobloco; embalagens (com anel de 

metal usado em lata de metal); pilhas; tênis e andador infantil. O Produto analisado e encaminhado para 

desenvolvimento de Programa de Avaliação da Conformidade foi Escada Doméstica de Metal. As 

análises de produtos feitas no PAP são divulgadas na mídia, sendo a de maior repercussão o programa 

Fantástico da Rede Globo de Televisão. 

 

No que se refere ao apoio à competividade sistêmica dos programas governamentais, com ênfase na 

saúde, segurança e meio ambiente, diversas foram as ações realizadas pelo Inmetro, entre elas destaca-se: 

a avaliação da qualidade técnica, desempenho e verificação das características técnicas de diversos 

equipamentos comercializados no país para o Sistema Único de Saúde (SUS); inspeção de 6.000 ônibus 

escolares que foram entregues a vários municípios no âmbito do Programa Caminho da Escola; inspeção 

de 08 laboratórios móveis profissionalizantes e 11 conjuntos de consultórios odontológicos e 14 conjuntos 

de consultórios oftalmológicos, no âmbito do Programa Escola Técnica Aberta do Brasil - e-Tec Brasil e 

Programa Saúde na Escola; e a implantação de sistema de avaliação da conformidade do Exame Nacional 

do Ensino Médio (Enem), sse processo poderá ser replicado utilizando a mesma estrutura para outros 

exames administrados pelo Ministério da Educação (MEC), tais como o Exame Nacional de Desempenho 

de Estudantes (Enade) e o Prova Brasil. 

 

Destaca-se, também, a produção, pelo Inmetro, de Material de Referência Certificado (MRC) necessário 

para calibrar os etilômetros utilizados no combate a consumo de álcool pelos motoristas, se constituindo 

em uma infraestrutura que contribui para reduzir os acidentes de trânsito. Em 2013 passou a 

disponibilizar esses MRC para etilômetros diretamente à Rede Brasileira de Metrologia e Qualidade- 

Inmetro (RBMLQ-I) que repassa grandes lotes à Polícia Rodoviária Federal. 
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No que concerne a iniciativa de promoção da justa concorrência e proteção ao cidadão, foi ampliado o 

número de Programas de Avaliação da Conformidade contemplando a figura do Registro de Objetos, que 

explicita a responsabilidade do fornecedor, facilita e agiliza as ações de acompanhamento do objeto no 

mercado e aumenta a efetividade do poder de polícia administrativa do Estado para objetos com 

conformidade avaliada de forma compulsória. Em 2013 foram concedidos 11.500 registros de objeto. 

 

O Inmetro analisa os pedidos de anuência para licenças de importação de produtos por ele 

regulamentados por meio de Programas de Avaliação da Conformidade. Este processo vem sendo 

aperfeiçoando e o tempo médio do processo reduziu de 20 dias para 4 dias durante o ano de 2013. 

 

Publicada Resolução Conjunta entre a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP) e o Inmetro aprovando regulamento técnico para medição de petróleo e gás natural, condição 

essencial para suporte técnico ao novo regime de licitações para exploração de petróleo brasileiro por 

meio de leilões. Os instrumentos de medição regulamentados no âmbito desta Resolução serão objeto de 

aprovação de modelo e de verificação inicial do Inmetro. 

 

Em 2013 foram implantados 16 Programas de Avaliação da Conformidade: Segurança de aparelhos 

eletrodomésticos e similares; Equipamentos de Certificação Digital; Eficiência Energética de Edificações; 

Dispositivos elétricos de baixa tensão para uso residencial; Extintores de incêndio; Equipamentos 

elétricos para atmosferas explosivas, nas condições de gases e vapores inflamáveis e poeiras 

combustíveis; Pirarucu - Selo Amazônico; Serviço de inspeção de conteiner-tanque destinado ao 

transporte rodoviário de produtos perigosos; Agulhas hipodérmicas estéreis para uso único e agulhas 

gengivais estéreis para uso único; Seringas hipodérmicas estéreis de uso único; Condicionadores de ar; 

Implantes mamários; Cadeia de custódia para produtos de base florestal; Recipientes transportáveis para 

gás liquefeito de petróleo – GLP; Copos plásticos descartáveis; Equipamentos de uso único de 

Transfusão, de Infusão Gravitacional e de Infusão para Uso com Bomba de Infusão. 

 

O Inmetro vem trabalhando no aperfeiçoamento do Sistema de Gestão Integrado (SGI) e na 

implementação dos Planos de Trabalho e de Aplicação e Prestações de Contas nos 26 Órgãos da 

RBMLQ-I. Em 2013 foram realizadas 30.963.368 milhões de verificações metrológicas de instrumentos e 

produtos pré-medidos, que corresponde a um aumento de 15% aproximadamente em relação ao mesmo 

período de 2012. 

 

Foi lançado, em novembro de 2013, o Programa Servir, que consiste em uma metodologia para avaliação 

pelos cidadãos, da qualidade dos serviços prestados pelos fornecedores de diversos setores. A avaliação é 

realizada em tempo real por avaliadores previamente selecionados, treinados e cadastrados pelo Inmetro 

por meio de software desenvolvido para smartphones. 

 

O Inmetro dispõe do Centro de Informação e Capacitação em Metrologia e Avaliação da Conformidade 

(CICMA), que realiza atividades de formação, capacitação e divulgação científica e conta com uma 

estrutura para educação a distância contendo 57 telecentros e telesalas em todos os órgãos delegados do 

Inmetro além de dois estúdios de produção de conteúdos audiovisuais. 

 

Em colaboração com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) e com objetivo de disseminar e  
fomentar a pesquisa em metrologia e avaliação da conformidade está sendo ministrada a disciplina 

Fundamentos da Metrologia e Avaliação da Conformidade. Em 2013 também foram formadas parcerias 

com Instituto Federal Fluminense (IFF) unidade Campos e o CEFET/RJ, sendo que esta em construção a 

inserção desta disciplina para a graduação e o nível técnico desses institutos. 

 

O Inmetro em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) está atuando na 

capacitação de gestores (multiplicadores) institucionais e supervisores de obras do Programa de Creches 
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Escolares. Neste ano o Inmetro desenvolveu curso e capacitou 3 gestores (multiplicadores) das empresas 

supervisoras de obras no modelo de construção tradicional e 26 supervisores de obras. 

 
Meta: Implantar 10 laboratórios delegados à Rede Laboratórios Associados ao INMETRO para 

inovação na empresa 
 

Análise Situacional da Meta: O Programa de Implantação dos Laboratórios Associados é uma proposta 

inédita e inovadora, e como tal traz desafios diversos para as partes envolvidas. Foram selecionados dois 

laboratórios de universidades, um em Minas Gerais e outro no Rio Grande do Sul, para a implantação de 

programas piloto. Superados os entraves jurídicos e uma vez entendidos os principais problemas de 

governança desse novo sistema que se implanta, estão em vias de finalização os entendimentos para 

iniciar a operação desses dois projetos piloto. 

 

Com a UFMG, o acordo de parceria para implantação do Laboratório Associado ao Inmetro para 

Inovação de Instrumentação Científica, com ênfase em espectroscopia óptica, foi assinado. O Acordo tem 

por objeto associar o Laboratório Nano-Espectroscopia da UFMG ao Inmetro para atuar na inovação de 

Instrumentação Científica, com vistas à produção de instrumentos inovadores e à formação de recursos 

humanos, com ênfase em espectroscopia óptica, contemplando o uso de três técnicas experimentais: 

a)      espectrômetro para microscopia e espectroscopia óptica de campo próximo; 

b)     equipamento para diagnóstico precoce em medicina por espectroscopia óptica; e  

c)      instrumentação científica para diagnóstico precoce em processos de corrosão e fadiga de produtos. 

 

Paralelamente foi apresentado um projeto à FINEP para a o desenvolvimento de um primeiro produto, um 

equipamento para uso em medicina, de alta sofisticação, que possibilitará uma análise clínica sensível, 

efetiva e não destrutiva, para a detecção precoce do mal de Alzheimer por espectroscopia ótica, realizada 

por via ocular. 

 

O segundo Projeto Piloto envolve uma parceria com a Fundação Universidade de Caxias do Sul, que tem 

por objeto criar, no âmbito do Instituto de Materiais Cerâmicos da FUCS, o Laboratório Associado ao 

Inmetro para Inovação em Materiais Cerâmicos – LAIIMC. Espera-se que o LAIIMC seja a referência 

nacional na pesquisa em cerâmicos e compósitos, com a proposta de produtos e processos inovadores e 

formação de recursos humanos, bem como no apoio à inovação nas empresas nacionais ou sediadas no 

Brasil. O acordo esta previsto para ser assinado em janeiro de 2014. 

  

Com a solução dos entraves burocráticos para criação de laboratórios associados, a expectativa é que o 

Inmetro alcance a meta de 10 laboratórios associados em 2015. 

 
Meta: Ter 1180 organismos de avaliação da conformidade acreditados pelo INMETRO 
 

Análise Situacional da Meta: A meta estipulada foi superada antes de 2015, consequência dos seguintes 

fatores: 

 

a) novas organizações tem solicitado acreditação em áreas que já possuem organizações acreditadas, 

demonstrando que ainda há mercado disponível para atuação de novos organismos e laboratórios, 

podendo ser em decorrência do crescimento industrial; 

 

b) publicação de regulamentos de avaliação da conformidade em novas áreas que demandam organismos 

e laboratórios acreditados para prover confiança em produtos e serviços à sociedade; 

 

c) adoção de práticas de gestão, ferramentas de trabalho internas e processos automatizados na 

Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro que proporcionam maior agilidade na condução e 

conclusão dos processos de acreditação; 
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d) maior interação com órgãos regulamentadores, o que tem gerado um aumento significativo na 

quantidade de solicitações de novas acreditações, em grande parte derivadas de regulamentos emitidos 

pelo MAPA, ANVISA e Secretaria de Meio Ambiente de SP; 

 

e) novas regulamentações nos setores automotivo, de construção civil, de eletrodomésticos, eletromédicos 

e de certificação de implantes mamários também foram responsáveis por parte do aumento da demanda 

por acreditações. 

 
Objetivo: 0860 - Aumentar a participação do conteúdo local na cadeia de petróleo e gás, por meio 

da promoção de negócios e de parcerias entre as empresas, de forma competitiva e sustentável. 
 

Análise Situacional do Objetivo: No âmbito do Plano Brasil Maior, foi dada continuidade às ações, dentre 

as quais destacamos: 

 

1. Coordenação de 3 Grupos de Trabalho do Conselho de Competitividade de Petróleo, Gás e Naval 

(Produtividade dos estaleiros; Recursos para Inovação; e Apoio ao Desenvolvimento de Empresas de 

Conteúdo Tecnológico). O foco principal desses GTs é desenvolver e implementar projetos e medidas 

para o aumento do conteúdo local e a agregação de valor na cadeia. As propostas validadas pelo Conselho 

constituirão a agenda de trabalho dos próximos anos. 

 

2. Discussões com a Receita Federal do Brasil para a retirada do impedimento de utilização da 

modalidade Drawback intermediário pelo Drawback Embarcação. A esse respeito, foi apontada pela 

Receita Federal a necessidade de alteração de dispositivo para permitir a implementação da medida. 

Nesse sentido, o MDIC estuda a possibilidade de propor solução mais estruturante que congregue os 

diversos incentivos ao setor naval em um único regime, reduzindo custos e burocracia para o setor. 

 

3. Discussões com a Receita Federal do Brasil e outros órgãos para a criação de Regime Tributário para a 

Cadeia de Petróleo, Gás e Naval (REPEG), com o objetivo de desonerar a cadeia de fornecedores. 

 

4. Discussões com a Receita Federal do Brasil e outros órgãos para aperfeiçoar o Regime Especial 

Aduaneiro de Importação e Exportação de Bens Destinados à Exploração e à Produção de Petróleo e Gás 

(REPETRO). Segundo estudo contratado pelo BNDES, divulgado em setembro de 2012, o regime 

propicia uma assimetria tributária em favor dos bens importados, dificultando o aumento do conteúdo 

local por empresas brasileiras. A principal causa desta assimetria, entretanto, seria ocasionada por tributos 

estaduais, como o ICMS.  

 

No segundo semestre de 2013, a agenda do setor priorizou: 

 

a) Discussões com setor privado e MCTI para elaboração de proposta de dispositivo a ser incorporado ao 

Projeto de Lei (PL) nº 2177, que versa sobre o “marco da inovação”, com o objetivo de conceder 

tratamento preferencial, diferenciado e favorecido, na aquisição de bens e serviços pela Administração 

Pública, às empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País e às 

Empresas de Base Tecnológica (EBT). 

 

b) Discussões com BNDES, MME, ANP e Finep com vistas à criação de instrumento de fomento à 

inovação na cadeia de petróleo, gás e naval. 

 
Meta: Aumentar em 5 pontos percentuais os índices de nacionalização mínimos na origem dos 

equipamentos utilizados para exploração e desenvolvimento da extração petrolífera em águas 

profundas (profundidade entre 100m e 400 m): exploração (42%) e desenvolvimento (60%) 
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Análise Situacional da Meta: Essas metas foram definidas pelo Ministério de Minas e Energia (MME), 

aferidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), e não têm periodicidade, dependendo da dinâmica das 

rodadas de concessão de novos blocos para exploração. Em 2013, após 5 anos de suspensão, foram 

retomadas as rodadas de concessão. 
 

Meta: Aumentar em 5 pontos percentuais os índices de nacionalização mínimos na origem dos 

equipamentos utilizados para exploração e desenvolvimento da extração petrolífera em águas rasas 

(profundidade inferior a 100 m), de forma a atingir os seguintes níveis em 2015: exploração (56%) e 

desenvolvimento (68%) 
 

Análise Situacional da Meta: Essas metas foram definidas pelo Ministério de Minas e Energia (MME), 

aferidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), e não têm periodicidade, dependendo da dinâmica das 

rodadas de concessão de novos blocos para exploração. Em 2013, após 5 anos de suspensão, foram 

retomadas as rodadas de concessão. 
 

Meta: Aumentar em 5 pontos percentuais os índices de nacionalização mínimos na origem dos 

equipamentos utilizados para exploração e desenvolvimento da extração petrolífera em águas 

ultraprofundas (profundidade superior a 400 m): exploração (42%) e desenvolvimento (60%) 
 

Análise Situacional da Meta: Essas metas foram definidas pelo Ministério de Minas e Energia (MME), 

aferidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), e não têm periodicidade, dependendo da dinâmica das 

rodadas de concessão de novos blocos para exploração. Em 2013, após 5 anos de suspensão, foram 

retomadas as rodadas de concessão. 
 

Meta: Aumentar em 5 pontos percentuais os índices de nacionalização mínimos na origem dos 

equipamentos utilizados para exploração e desenvolvimento da extração petrolífera em terra, de 

forma a atingir os seguintes níveis em 2015: exploração (75%) e desenvolvimento (82%) 
 

Análise Situacional da Meta: Essas metas foram definidas pelo Ministério de Minas e Energia (MME), 

aferidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), e não têm periodicidade, dependendo da dinâmica das 

rodadas de concessão de novos blocos para exploração. Em 2013, após 5 anos de suspensão, foram 

retomadas as rodadas de concessão. 
 

Meta: Aumentar em 5 pontos percentuais os índices de nacionalização mínimos na origem dos 

equipamentos utilizados para exploração e desenvolvimento da extração petrolífera no pré-sal: 

exploração (42%) e desenvolvimento (60%) 
 

Análise Situacional da Meta: Essas metas foram definidas pelo Ministério de Minas e Energia (MME), 

aferidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), e não têm periodicidade, dependendo da dinâmica das 

rodadas de concessão de novos blocos para exploração. Em 2013, após 5 anos de suspensão, foram 

retomadas as rodadas de concessão 
 

Objetivo: 0865 - Promover a formação de empresas globais e apoiar a internacionalização de 

empresas brasileiras de capital nacional, sobretudo daquelas situadas em posição promissora nas 

cadeias produtivas e de conhecimento mundiais. 
 

Análise Situacional do Objetivo: O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC), por meio de suas entidades vinculadas, desenvolve algumas ações de internacionalização de 

empresas. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) disponibiliza uma linha 

de crédito, denominada “Operações de Investimento Direto Externo (IDE)”, que tem por objetivo 

estimular a inserção e o fortalecimento de empresas de capital nacional no mercado internacional, através 

do apoio a investimentos ou projetos a serem realizados no exterior, desde que contribuam para o 
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desenvolvimento econômico e social do País, abrangendo sociedades empresárias com sede e 

administração no País, de controle nacional, com potencial de inserção no mercado internacional. Já a 

Apex-Brasil oferece diversos serviços, entre estes serviços customizados de internacionalização, como 

Inteligência Comercial Customizada, Promoção de Negócios Customizada e Apoio à Instalação no 

exterior, que orientam a decisão do empresário quanto à escolha do país para expansão de suas operações 

internacionais, quanto à forma de entrada no mercado e diversos aspectos relacionados à estruturação do 

processo de internacionalização da sua empresa, visando aumentar competitividade doméstica e 

internacional. 
 

Meta: Internacionalizar 30 empresas da indústria de transformação 
 

Análise Situacional da Meta: Em 2013, um total de 93 empresas solicitaram serviços de apoio à 

internacionalização à Apex-Brasil, em sua maioria empresas prestadoras de serviços. 

 

Ademais, 96 empresas usufruíram dos serviços de incubação dos escritórios da Agência no exterior no 

mesmo ano, das quais 11 efetivaram sua internacionalização para escritórios próprios dentro desses 

mercados. O BNDES desembolsou em 2013 R$ 826.178.146,00 na linha de Internacionalização de 

Empresas, com o valor acumulado no período 2012-2013 totalizando R$ 839.583.924,00. Houve em 2013 

uma operação, de forma que no período 2012-2013 foram realizadas 3 operações com 3 empresas. 

 

A carteira atualmente existente contempla um montante adicional de desembolsos da ordem de R$ 1.421 

milhões, com 4 operações adicionais de 4 empresas. Em relação ao potencial da carteira que se tinha em 

2012 (da ordem de R$ 4,8 bilhões), houve uma redução no montante em função do cancelamento de 

algumas operações (como, por exemplo, uma que envolvia o sucesso de empresa brasileira em leilão de 

privatização de outro país). 

 

Observação: até o momento computamos a internacionalização de 29 empresas, o dado da meta é 

cumulativo. Essas empresas que solicitaram o serviço em 2013 estão em vias de se internacionalizarem. 

 
Objetivo: 0881 - Conceder direitos de propriedade intelectual com qualidade, rapidez e segurança 

jurídica, aliada à disseminação da cultura da propriedade intelectual, à integração com o sistema 

internacional de propriedade intelectual e ao fortalecimento do comércio de tecnologia. 
 

Análise Situacional do Objetivo: Em 2013, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) 

continuou com as iniciativas que dão suporte ao alcance do Objetivo 0881, conforme descrito a seguir. 

 

A inserção do INPI no sistema brasileiro de propriedade industrial alcançou 16.887 pessoas, por meio de 

participação em congressos, seminários, comitês temáticos, palestras e atendimento em estandes em 

eventos científicos e técnicos realizados em todo o País.  

 

Cabe ressaltar a assinatura dos novos Acordos com a Associação Brasileira da Indústria Química 

(ABIQUIM), a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT), o Sebrae Nacional, a 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha e o INMETRO. Este último Acordo contempla 

atividades de sensibilização sobre propriedade industrial para os servidores e colaboradores, empresas e 

instituições parceiras ou de redes associadas; a inserção de disciplinas de propriedade industrial e 

inovação nos cursos oferecidos pelo INMETRO; o aprimoramento dos procedimentos de controle e 

avaliação da conformidade como orientação para produtores/prestadores de serviços interessados no 

registro de Indicação Geográfica (IG); e a parceria técnica para aprimorar os procedimentos de controle e 

de gestão da qualidade interna do INPI. 

 

O Observatório Tecnológico do INPI publicou o primeiro relatório do Observatório da Saúde em parceria 

com a FIOCRUZ. Os resultados deste trabalho, baseado em documentos de patente relacionados a 
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prevenção, tratamento e diagnóstico dos cânceres de pulmão, mama, próstata e útero, foram apresentados 

na conferência internacional “Patent Statistics for Decision Makers”, ocorrida em novembro de 2013, no 

Rio de Janeiro.  

 

A Academia da Propriedade Intelectual e Inovação vem investindo no desenvolvimento de estratégias de 

ensino à distância, buscando estabelecer parcerias  
com instituições nacionais e internacionais. Desde 2012, oferece, em parceria com a Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), o DL 101P BR, um curso EAD de extensão de nível básico, 

com conteúdo nacional e tutoria de especialistas do INPI capacitados pela OMPI. Em 2013, aconteceram 

duas edições do curso, contando com a participação de 2.453 pessoas.  Também foi ampliada a oferta de 

oficinas, tais como a de redação de patentes e transferência de tecnologia, e inseridos cursos para públicos 

específicos, como empresários e bibliotecários, com carga horária e metodologia diferenciada.  

 

O Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação do INPI está em sua sétima turma e 

realizou edital para seleção da oitava. O curso teve sua nota aumentada pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), de 3 para 4, na escala até 5. Em setembro, 

começaram as aulas da primeira turma do Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, 

curso pioneiro no Brasil e aprovado pela CAPES em setembro de 2012.  

 

No tema de cooperação com o sistema internacional de propriedade intelectual, o INPI realizou onze 

atividades com o intuito de obter competências para uma melhor utilização dos procedimentos técnicos e 

administrativos e de aprimorar o acesso à cultura de propriedade intelectual para uso dos diversos setores 

da sociedade, objetivos centrais do internamente conhecido "Projeto INPI-OMPI". Essas atividades se 

constituem, em sua maioria, em missões técnicas de especialistas internacionais que vêm para o Brasil a 

fim de compartilhar experiências e melhores práticas. 

 

O Projeto de estruturação da rede de autoridades nacionais de propriedade intelectual da América Latina, 

denominado PROSUL, avançou rumo à consecução dos objetivos previstos em seu escopo. Destacam-se: 

a fixação da data de 31/10/2013 para o início do programa piloto de cooperação técnica em busca e 

exame de patentes, através da utilização da ferramenta eletrônica denominada e-PEC (Plataforma de 

Exame Colaborativo) desenvolvida pelo INPI em parceria com a sua contraparte na Argentina; a criação 

da página do PROSUL (www.prosur.org.ar) e da plataforma para integração dos sistemas de PI das 

entidades-parte, que está sendo desenvolvida pela empresa uruguaia Centro Mac. Por fim, também foram 

contratados três consultores, sendo um argentino, um brasileiro e um chileno, para auxiliarem no tema de 

institucionalização do PROSUL. 

 

O Plano de Criação e Promoção de Indicações Geográficas Brasileiras e Sul-americanas sofreu uma 

reestruturação, passando a focar em eixos prioritários, alinhados a outras políticas públicas do Governo 

Federal. Buscado sinergia com as atividades de promoção dos eixos do Programa do Artesanato 

Brasileiro - PAB, então subordinado ao MDIC, foram realizadas reuniões técnicas visando à equalização 

de conceitos e identificação de agrupamentos com potencial para a estruturação de IGs. Além disso, o 

INPI tem enviado especialistas do seu corpo técnico para realizar atividades de disseminação em diversas 

regiões alvo do projeto. 

 

O Centro Brasileiro de Material Biológico (CBMB) encontra-se em fase de construção do edifício onde 

serão executadas as atividades finalísticas de recebimento e manutenção de amostras de material 

biológico, conforme previsto no Termo de Cooperação entre INPI e o INMETRO. A etapa de construção 

encontra-se sob a responsabilidade do Inmetro, que contratou a empresa executora da obra, com 

acompanhamento pelo INPI. Devido a questões técnicas e orçamentárias supervenientes, a construção 

teve o seu ritmo reduzido, tendo sido proposta, pelo Inmetro, a sua suspensão temporária, sendo retomada 

após regularização de todas as pendências.  
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No tocante ao Centro de Disseminação da Informação Tecnológica do INPI, foi concluída a renovação do 

acesso aos Bancos de Dados EPOQUE e DIALOG, que vigorarão ainda até o final de 2013, bem como 

contratação do Banco de Dados GENESEQ. O processo de contratação do Banco de Dados  STN está em 

vias de assinatura entre as partes. Após início do OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), obteve-se 

sua conclusão e disponibilização de textos completos dos documentos de patente brasileiros para o 

PatentScope e a EPO. Obteve-se também um aumento significativo do acervo dos documentos de patente 

brasileiros disponíveis através do Portal Latipat. Em parceria com o Escritório Coreano de Patentes, foi 

disponibilizado intercâmbio da coleção completa das patentes coreanas, com resumos em inglês. Assim, 

há um total de 17 Escritórios/Organizações de Patentes com os quais o INPI realiza intercâmbio e 

documentação. 

 

No tocante ao Centro de Disseminação da Informação Tecnológica do INPI, foi concluída a renovação do 

acesso aos Bancos de Dados EPOQUE e DIALOG, que vigorarão ainda até o final de 2013, bem como 

contratação do Banco de Dados GENESEQ. O processo de contratação do Banco de Dados  STN está em 

vias de assinatura entre as partes. Após início do OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), obteve-se 

sua conclusão e disponibilização de textos completos dos documentos de patente brasileiros para o 

PatentScope e a EPO. Obteve-se também um aumento significativo do acervo dos documentos de patente 

brasileiros disponíveis através do Portal Latipat. Em parceria com o Escritório Coreano de Patentes, foi 

disponibilizado intercâmbio da coleção completa das patentes coreanas, com resumos em inglês. Assim, 

há um total de 17 Escritórios/Organizações de Patentes com os quais o INPI realiza intercâmbio e 

documentação. 

 

O Portal Periódicos CAPES tem sido amplamente utilizado pelo INPI, nas suas diversas instâncias. 

Através do Termo de Cooperação entre as partes, o INPI passou a contar com o acesso a nove bases de 

dados bibliográficas, sendo complementado com o acesso gratuito de 51 bases de dados, permitindo 

contar com mais de 10 mil títulos de periódicos técnicos e resumos de alta relevância científica e 

tecnológica. Em 2014, o INPI passará a ter gratuidade em quatro bases de dados que atualmente estão 

cobertas pelo Termo de Cooperação (SCOPUS, JSTOR, SCIENCE DIRECT e GALE), gerando 

considerável economia nos recursos do Instituto.  

 

A implantação do Programa INPI da Qualidade continua enfrentando as mesmas dificuldades porque não 

foi possível contratar a empresa de consultoria de alto nível com experiência real em obtenção de Prêmios 

da Qualidade concedidos pelo Governo Federal e em processos devidamente padronizados para ISO 

9001:2008. Continuam as atividades de padronização das rotinas e dos formulários do INPI. 

 

Durante o Congresso do INPI, realizado de 19 a 21 de março, foi lançado o módulo de depósito eletrônico 

de pedidos de patente, que faz parte do e-Patentes, que é um amplo conjunto de soluções que visam à 

modernização do processamento das patentes. Esse conjunto de soluções engloba sistemas tanto na área 

de e-Administração (melhorias internas e/ou na comunicação com outros órgãos do governo) como na de 

e-Serviços (melhorias na comunicação com o público externo). Em dezembro, 53% dos pedidos de 

patentes depositados diretamente ao INPI foram feitos através depósito eletrônico. Isto implicará em 

maior agilidade na resposta ao requerente, contribuindo para o alcance das metas propostas. 

 

Também está em curso o processo de aprimoramento das ferramentas de tecnologia da informação 

aplicadas à gestão do exame de marcas. Esse processo, iniciado com o e-Marcas (sistema de depósito pela 

internet) em 2006, teve continuidade em junho, com a implantação de uma nova plataforma de análise de 

pedidos, o IPAS (Industrial Property Automation System), desenvolvido pela OMPI. O IPAS tornará os 

processos e as rotinas de trabalho mais eficientes, acarretando significativos ganhos em termos de 

produtividade. Para 2014 está previsto o desenvolvimento de um novo sistema de Contratos, em 

substituição ao existente, e a implantação do Push Contratos, que oferecerá serviço de envio automático 

por e-mail do andamento do processo, agilizando a comunicação com o usuário. O e-Desenho Industrial 

ainda não foi inicializado. 
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Meta: Aumentar de 2.500 para 5.000 o número de pessoas capacitadas em cursos de propriedade 

intelectual oferecidos pelo INPI 

 
Análise Situacional da Meta: Em 2013, foram capacitadas 4.027 pessoas, correspondendo a 80,54% da 

meta para 2015. Cabe ressaltar que a restrição orçamentária para diárias e passagens ocorridas em 2013 

gerou impacto na realização dos cursos realizados nos Estados e Instituições. Em 2014, serão realizados 

cursos presenciais na Sede do INPI para públicos específicos. 

 

Refifica-se que a meta atingida em 2012 é 3.168 pessoas capacitadas. 

 

 
Meta: Aumentar de 30 para 60 o número de publicações do corpo docente do mestrado 

relacionadas à propriedade intelectual 
 

Análise Situacional da Meta: Em 2013, foram realizadas 65 publicações, equivalentes a 108% da meta 

para 2015. Apesar das dificuldades orçamentárias que impactaram a ida dos professores do INPI a 

congressos internacionais, o que diminuiu as publicações de artigos completos nos anais dos eventos, 

houve uma grande participação em eventos nacionais, incrementando consideravelmente o número de 

publicações no ano. 

Retifica-se que a meta atingida em 2012 foi de 56 publicações. 

 
Meta: Aumentar de 5.441 para 6.250 o número de registros de desenho industrial 
 

Análise Situacional da Meta: Em 2013, foram concedidos 2.656 registros de Desenho Industrial, o que 

representa 42,49% da meta de 2015. Este baixo desempenho deveu-se aos problemas de processamento e 

digitalização que têm retardado a chegada dos processos para serem analisados, além dos inúmeros 

problemas de qualidade da digitalização que impedem os exames. A superação do problema de 

produtividade ocorrerá após a entrada em operação do depósito eletrônico dos pedidos de registro de 

Desenho Industrial. 

Refifica-se que a meta atingida em 2012 foi de 4.334 o número de registros de desenho industrial. 

 
Meta: Conceder 120 registros de indicação de procedência e 30 registros de denominação de origem 
 

Análise Situacional da Meta: Foram deferidas sete Indicações Geográficas no ano de 2013: duas 

Denominações de Origem (DO), sendo uma francesa e outra nacional; e cinco Indicações de Procedência 

(IP) nacionais. Considerando os resultados obtidos em 2012, de 21 registros concedidos (10 IP e 11 DO), 

a meta acumulada até 2013  foi de 28 IG concedidas, sendo 15 IP e 13 DO. O atendimento da meta está 

na dependência do depósito de novos pedidos de registro e da reestruturação da Coordenação de Registro 

e Fomento a Indicação Geográfica (COIND), composta por apenas quatro examinadores, que ainda 

identificam potenciais IGs e realizam ações de fomento e capacitações.  
 

Meta: Disseminar a cultura de Propriedade Intelectual em 123 instituições públicas de educação 

superior brasileiras 
 

Análise Situacional da Meta: A meta de ampliar para 123 o número acumulado de instituições que serão 

contempladas pela disseminação da cultura de propriedade intelectual compreende o período de 2012 a 

2015. No ano de 2012, foram desenvolvidas atividades de disseminação de PI em 39 Instituições Públicas 

de Ensino Superior (IES).  

Em 2013, foram realizadas 68 atividades de disseminação da cultura de Propriedade Intelectual em 35 
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IES, com a presença de 3.286 pessoas. Somando-se os números alcançados em 2012 com os de 2013, 

tem-se 74 instituições públicas de educação superior brasileiras contempladas com a disseminação da 

cultura de PI, representando 60% da meta a ser alcançada até 2015. 

Embora o número alcançado em 2013 (35 IES) seja inferior ao do ano anterior (39 IES), em decorrência 

do corte orçamentário de 25% que afetou diretamente as ações de fomento, acredita-se que a meta até 

2015 será alcançada.  

 
Meta: Reduzir de 2,5 anos, a partir do pedido de exame, para 1 ano o prazo para manifestação do 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) quanto à viabilidade dos pedidos de patente 
 

Análise Situacional da Meta: Esta meta será excluída por não mais refletir os procedimentos do fluxo de 

decisões de patentes, uma vez que sofreram alterações com a implantação do novo sistema "EPTOS" 

(depósito online de patentes) em 2013. 
 

Meta: Reduzir de 50 para 9 meses a estimativa de tempo médio para análise dos pedidos de registro 

de marca pendentes de primeiro exame 
 

Análise Situacional da Meta: O resultado apurado reflete um cenário no qual a demanda por marcas não 

tem conseguido ser plenamente processada dentro de 9 meses, padrão considerado ideal pelos escritórios 

de propriedade industrial de referência no mundo.  

O INPI recebeu cerca de 163.000 pedidos de registro em 2013. Os 52 examinadores de marcas que 

atuaram ao longo do ano tiveram a capacidade de realizar 87.064 despachos de primeiro exame neste ano 

(decisões capazes de retirar o pedido do backlog, isto é, da fila de espera pela análise de registrabilidade). 

Além do número baixo de examinadores que atuaram em 2013, é preciso considerar que o elevado 

backlog de marcas (507.492 pedidos) se deve a uma histórica insuficiência de recursos. No entanto, há 

uma expectativa de recuperação para os próximos períodos. 

No final de novembro de 2013, começaram a atuar, sob supervisão, 14 novos examinadores e o INPI 

espera autorização para admissão de outros 90 examinadores em 2014. 

Também está em curso um processo de aprimoramento das ferramentas de tecnologia da informação 

aplicadas à gestão do exame de marcas. Esse processo, iniciado com o e-Marcas (sistema de depósito de 

marcas pela internet) em 2006, teve continuidade em junho de 2013, com a implantação de uma nova 

plataforma de análise de pedidos, o IPAS (Industrial Property Automation System), desenvolvido pela 

OMPI. 

O aprimoramento das ferramentas de tecnologia somado a futura admissão de novos servidores ao longo 

de 2014 contribuirá para um cenário mais propenso ao cumprimento da meta de 9 meses. 

 
Meta: Reduzir de 81 meses para 57 meses o prazo médio de decisões finais em pedidos de patentes 

no ano de apuração, a partir da data de entrada do pedido no INPI. 
 

Análise Situacional da Meta: No ano de 2013, registrou-se um tempo médio de 90,3 meses, acima do 

índice de referência de 81 meses em 2012. Isto ocorreu devido a fatores imprevistos, tais como a 

dificuldade de virtualização dos processos de pedidos de patentes, a descontinuidade do processo de 

digitalização e o não preenchimento das 70 vagas para examinadores de patentes, via concurso, quando 

somente 28 vagas foram preenchidas. Para 2014, conta-se com a retomada da digitalização dos processos, 

assim como o preenchimento de cerca de 400 vagas para a função de examinador de patentes, cooperando 

para a redução do tempo médio. 
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2.2.3 Ações 

Quadro A.2.2.3.1 – Ações – OFSS 

 
Análise Crítica  

 

Esta Ação não configura meta física e alcançou 69,5 % de execução orçamentária (R$ 

81.989.192,32) sobre a respectiva dotação final (R$ 118.010.039,00), devido ao contingenciamento sobre 

as despesas do exercício. 

 

A Ação 2000 engloba várias despesas tais como: Diárias e Passagens, Indenizações, Contratos 

por Tempo Determinado, Capacitação, Estagiários, Ajuda de Custo e Auxílio Moradia entre outros. 

 

Cumprimento das metas: Preliminarmente, cabe salientar que esta Ação não possui metas 

físicas.  

Eventuais problemas de execução: Não se configura quanto à Ação em tela.  

Superações significativas das metas estabelecidas: Não se configura quanto à Ação em tela.  

Restos a pagar: Não se configura quanto à Ação em tela. 
  

Identificação da Ação  

Código 2000  

Título  Administração da Unidade 

Iniciativa   

Objetivo Código: 

Programa Gestão e Manutenção                      Código: 2121  Tipo: Atividade 

Unidade Orçamentária  28101 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não               Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

112.210.039 118.010.039 88.743.610 71.690.299 71.690.299 17.053.311 

 Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

              

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira  Execução Física - Metas 

Valor em 

1/1/2013  
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

24.478.019 18.240.847 2.165.481     
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QUADRO A.2.2.3.1 – AÇÕES – OFSS 
R$ 1,00 

 

Observações: Esta programação necessita aguardar medidas no âmbito do Tesouro 

Nacional para que possa ser implementada. O cancelamento indicado relaciona-se a compensação para 

dar viabilidade a crédito suplementar em favor da programação de auditoria e controle da Unidade Fundo 

de Garantia para Promoção da Competitividade – FGPC 

  

Identificação da Ação 

Código 00IO Tipo: Operações Especiais 

Título 
Inventariança do Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND (Extinto pela Lei nº 12.431, de 

2011) 

Iniciativa  - 

Objetivo - Código:     - 

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério 

da Indústria e Comércio Exterior 
Código: 2121            

Tipo: GESTÃO E 

MANUTENÇÃO 

Unidade Orçamentária  28101 – Ministério da Indústria e Comércio Exterior - MDIC 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x   )Não          Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação 
 

Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

60.000 54.300 X X X X X 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

   
- - - - 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 

1/1/2013 
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

60.000 0 5.700 - - 
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QUADRO A.2.2.3.1 – AÇÕES – OFSS 

R$ 1,00 
Identificação da Ação 

Código 09HB Tipo: Operações Especiais 

Título 
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de 

Previdência dos Servidores Públicos Federais 

Iniciativa  - 

Objetivo - Código:     - 

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério 

da Indústria e Comércio Exterior 
Código: 2121            

Tipo: GESTÃO E 

MANUTENÇÃO 

Unidade Orçamentária  28101 – Ministério da Indústria e Comércio Exterior - MDIC 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x   )Não          Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação 
 

Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

15.333.295 17.843.206  17.173.129  17.154.841  17.154.841 - 18.287  

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

- 
  

- - - - 

Restos a Pagar Não processados – Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

Valor em 

1/1/2013 
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

-x- -x- -x- - - 
 

 

Análise Crítica  

 

Esta Ação não configura meta física e alcançou 99,9 % de execução orçamentária (R$ 

17.154.841,06) sobre a respectiva dotação final (R$ 17.173.129,00) 
 

Cumprimento das metas: Preliminarmente, cabe salientar que esta Ação não possui metas 

físicas.  

Eventuais problemas de execução: Não se configura quanto à Ação em tela.  

Superações significativas das metas estabelecidas: Não se configura quanto à Ação em tela.  

Restos a pagar: Não se configura quanto à Ação em tela. 
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QUADRO A.2.2.3.1 – AÇÕES – OFSS 

R$ 1,00 
Identificação da Ação 

Código 20TP Tipo: Atividade 

Título Pagamento de Pessoal Ativo da União 

Iniciativa  - 

Objetivo - Código:     - 

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da 

Indústria e Comércio Exterior 
Código: 2121 

Tipo: GESTÃO E 

MANUTENÇÃO 

Unidade Orçamentária  28101 – Ministério da Indústria e Comércio Exterior – MDIC 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x   )Não          Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria  

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação 
 

Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

91.260.266  120.404.913   113.374.191  112.550.910  112.550.910 -  823.281 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

- 
  

- - - - 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 

1/1/2013 
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

-x- -x- -x- - - - 

 

Análise Crítica: 

 

Esta Ação não configura meta física e alcançou 94,2 % de execução orçamentária (R$ 

113.374.191,31) sobre a respectiva dotação final (R$ 120.404.913,00). 
 

Cumprimento das metas: Preliminarmente, cabe salientar que esta Ação não possui metas 

físicas.  

Eventuais problemas de execução: Não se configura quanto à Ação em tela.  

Superações significativas das metas estabelecidas: Não se configura quanto à Ação em tela.  

Restos a Pagar: Não se configura quanto à Ação em tela. 
A Ação 2000 engloba várias despesas tais como: Diárias e Passagens, Indenizações, Contratos 

por Tempo Determinado, Capacitação, Estagiários, Ajuda de Custo e Auxílio Moradia entre outros. 

 

Cumprimento das metas: Preliminarmente, cabe salientar que esta Ação não possui metas 

físicas.  

Eventuais problemas de execução: Não se configura quanto à Ação em tela.  

Superações significativas das metas estabelecidas: Não se configura quanto à Ação em tela.  

Restos a Pagar: Não se configura quanto à Ação em tela. 
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QUADRO A.2.2.3.1 – AÇÕES – OFSS 

R$ 1,00 
Identificação da Ação 

Código 2004 Tipo: ATIVIDADE 

Título Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes  

Iniciativa  - 

Objetivo - Código:     - 

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério 

da Indústria e Comércio Exterior 
Código: 2121            

Tipo: GESTÃO E 

MANUTENÇÃO 

Unidade Orçamentária  28101 – Ministério da Indústria e Comércio Exterior - MDIC 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x   )Não          Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação 
 

Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

1.426.105 1.470.000 1.469.169 1.463.048  1.463.048 -  6.120 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Pessoa Beneficiada 
  

Unidade 1.158 1.200 1.178 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 1/1/2013 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

7.112 -x- 1.910 Pessoa Beneficiada Unidade 33 

 

Análise Crítica 

 
Esta Ação alcançou 99,9 % de execução orçamentária (R$ 1.469.169,15) sobre a respectiva 

dotação final (R$ 1.470.000,00). Adicionalmente, cabe salientar as Informações prestadas no SIOP pela 

Coordenadora da Ação 2004: “A meta física de beneficiários cadastrados na Assistência à Saúde 

Suplementar, no período compreendido entre janeiro a dezembro de 2013 ficou superior à meta 

programada, tendo em vista a posse dos novos concursados. A Assistência à Saúde Suplementar dos 

Servidores do MDIC é realizada por meio do Convênio com a GEAP e do ressarcimento prestado 

mediante o auxílio de caráter indenizatório, regulamentado pela Portaria Normativa SRH/MP nº 5, de 

11/10/2010. Servidores que antes não solicitaram o benefício passaram a solicita-lo, desta forma foi 

necessário realizar a reprogramação da meta física para 1200”. 

 

A dotação consignada na LOA de 2013 foi remanejada entre planos orçamentários da ação 

2004 (PO 002). Os exames periódicos foram iniciados em 2012 e foram concluídos em 2013. Os exames 

médicos periódicos foram encerrados em 02 de julho de 2013 com o término do Contrato Administrativo 

nº 37/2012, firmado entre este Ministério e a ANABIM Assessoria em Gestão Pública e Meio Ambiente 

LTDA. Foram realizados 328 exames.  
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QUADRO A.2.2.3.1 – AÇÕES – OFSS 

R$ 1,00 
Identificação da Ação 

Código 2010          Tipo: Atividade 

Título Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 

Iniciativa  - 

Objetivo - Código:     - 

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério 

da Indústria e Comércio Exterior 
Código: 2121            

Tipo: GESTÃO E 

MANUTENÇÃO 

Unidade Orçamentária  28101 – Ministério da Indústria e Comércio Exterior - MDIC 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x   )Não          Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação 
 

Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

  96.000  110.000  103.735  103.735  103.735 -x- -X- 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Criança Atendida 
  

Unidade 84 0 82 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 

1/1/2013 
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

   
Criança Atendida Unidade 

 
 

Análise Crítica  

 

Esta Ação alcançou 94,3 % de execução orçamentária (R$ 103.735,25) sobre a respectiva 

dotação final (R$ 110.000,00). Adicionalmente, cabe salientar as Informações prestadas no SIOP pela 

Coordenadora da Ação 2004: “O valor do realizado físico jan/jun esta maior que o de jan/dez, tendo em 

vista que alguns servidores perderam o benefício, com o alcance da idade estabelecida na Lei.”. 

 

A média da realização da ação do benefício pré-escolar no período compreendido entre 

janeiro a dezembro foi de 81 servidores beneficiados. O cumprimento da meta fica condicionado à 

solicitação do benefício por parte do servidor junto à Coordenação-Geral de Recursos Humanos. O 

auxílio pré-escolar é devido ao servidor, em valor estipulado por dispositivo legal para o Poder Executivo, 

desde o nascimento de seu dependente até o mês em que completar 6 anos de idade. No caso do 

dependente ser excepcional, o auxílio é devido em qualquer idade, desde que seu desenvolvimento 

biológico, psicológico e sua motricidade correspondam à idade mental de até 6 anos, comprovados 

mediante laudo médico. 
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QUADRO A.2.2.3.1 – AÇÕES – OFSS 

R$ 1,00 
Identificação da Ação 

Código 2011                  Tipo: ATIVIDADE 

Título Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados 

Iniciativa  - 

Objetivo - Código:     - 

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério 

da Indústria e Comércio Exterior 
Código: 2121            

Tipo: GESTÃO E 

MANUTENÇÃO 

Unidade Orçamentária  28101 – Ministério da Indústria e Comércio Exterior - MDIC 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x   )Não          Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação 
 

Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

 385.896  385.896  317.377,63  317.377  317.377 -x-   -X- 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Servidor Beneficiado 
  

Unidade 179 347 320 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 

1/1/2013 
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

   
Servidor Beneficiado Unidade 1 

 

Análise Critica  

 

Esta Ação alcançou 82,2 % de execução orçamentária (R$ 317.377,63) sobre a respectiva 

dotação final (R$ 385.896,00). Adicionalmente, cabe salientar as Informações prestadas no SIOP pela 

Coordenadora da Ação 2004: “Houve pagamento retroativo do auxílio transporte, devido ao servidor 

Regis Zielke Schio, conforme Parecer nº 0628-1-1-2/2013/TG/CONJUR/MDIC, Processo nº 

52100.002519/2012-40”. 

 

A média da meta física do auxílio transporte realizada no período de janeiro a dezembro de 

2013 foi de 320 beneficiários. A demanda foi superior à estimada (meta física 179), tendo em vista que 

servidores que tinham direito ao benefício, mais não haviam solicitado, passaram a pleiteado. Desta forma 

foi necessária a reprogramação da meta física para 347 beneficiários. 

 

Destaca-se que os valores financeiros do auxílio transporte são variáveis considerando o 

valor do vencimento básico do servidor, o percentual de 6% referente à quota parte do servidor e o valor 

da passagem informada. O auxílio-transporte é concedido ao servidor em forma de pecúnia e destina-se 

ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou 

interestadual, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa. 
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QUADRO A.2.2.3.1 – AÇÕES – OFSS 

R$ 1,00 
Identificação da Ação 

Código 2012                               Tipo: Atividade 

Título  Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados 

Iniciativa  - 

Objetivo - Código:     - 

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério 

da Indústria e Comércio Exterior 
Código: 2121            

Tipo: GESTÃO E 

MANUTENÇÃO 

Unidade Orçamentária  28101 – Ministério da Indústria e Comércio Exterior - MDIC 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x   )Não          Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação 
 

Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

2.688.000 3.632.100 3.422.809 3.422.809 3.422.809  -x-   -X- 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Servidor Beneficiado 
  

Unidade 737 780 735 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 

1/1/2013 
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

   
Servidor Beneficiado Unidade 0 

 

Análise Crítica  

 
Esta Ação alcançou 94,2 % de execução orçamentária (R$ 3.422.809,95) sobre a respectiva 

dotação final (R$ 3.632.100,00). Adicionalmente, cabe salientar as Informações prestadas no SIOP pela 

Coordenadora da Ação 2004: “A média da meta física, referente ao período compreendido entre janeiro a 

dezembro de beneficiários do auxílio-alimentação, foi de 735 servidores”. 

 

 

A média da meta física, referente ao período compreendido entre janeiro a dezembro de 

beneficiários do auxílio-alimentação foi de 733 servidores. Tendo em vista que no período de janeiro a 

junho a meta física ficou inferior à meta realizada em vista da posse de novos servidores foi necessário 

realizar a reprogramação do beneficio para 780 de meta física. 

 

Eventuais problemas de execução: Não se configura quanto à Ação em tela. 
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QUADRO A.2.2.3.1 – AÇÕES – OFSS 

R$ 1,00 
Identificação da Ação 

Código 0181                            Tipo: Operações Especiais 

Título  Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis 

Iniciativa  - 

Objetivo - Código:     - 

Programa Previdência de Inativos e Pensionistas da União Código: 0089           
Tipo: GESTÃO E 

MANUTENÇÃO 

Unidade Orçamentária  28101 – Ministério da Indústria e Comércio Exterior - MDIC 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x   )Não          Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria  

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação 
 

Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

  10.946.000  13.939.918  13.818.744  13.818.744  13.818.744  -x-   -X- 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

 -  - - - - 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 

1/1/2013 
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

   
- - - 

 

Análise Crítica  

 
Esta Ação não configura meta física e alcançou 99,1 % de execução orçamentária (R$ 

13.818.745,99) sobre a respectiva dotação final (R$ 13.939.918,00). Adicionalmente, cabe salientar não 

se configuraram outras Informações prestadas no SIOP pela Coordenadora da Ação. 
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QUADRO A.2.2.3.1 – AÇÕES – OFSS 

R$ 1,00 
Identificação da Ação 

Código 00C7               Tipo: Operações Especiais 

Título 
Ressarcimento ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização pelas Despesas com 

Concessão, Permissão ou Autorização de Serviços Públicos (Lei nº 9.491, de 1997)  

Iniciativa  - 

Objetivo - Código:     - 

Programa Operações Especiais – Outros Encargos Especiais Código: 0909           
Tipo: Operações 

Especiais 

Unidade Orçamentária  28101 – Ministério da Indústria e Comércio Exterior - MDIC 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x   )Não          Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria  

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação 
 

Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

  300.000  300.000               -X-               -X-  .......-X-   -X-   -X- 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

-   - - - - 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 

1/1/2013 
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

   
- - - 

 
Observações: Esta Ação se desenvolve a partir de demandas do Gestor do Fundo Nacional 

de Desestatização, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, o que 

não se configurou no exercício de 2013 
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QUADRO A.2.2.3.1 – AÇÕES – OFSS 

R$ 1,00 
Identificação da Ação 

Código 0Z00 Tipo: Operações Especiais 

Título Reserva de Contingência - Financeira 

Iniciativa  - 

Objetivo - Código:     - 

Programa Reserva de Contingência Código: 0999         Tipo: Operações Especiais 

Unidade Orçamentária  28101 – Ministério da Indústria e Comércio Exterior - MDIC 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x   )Não          Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria  

Lei Orçamentária 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação 
 

Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

  449.419.059   449.419.059    -X-   -X-   -X-  -X-    -X- 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

-   - - - - 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

Valor em 

1/1/2013 
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

   
- - - 

 

Observações: Esta Ação não configura comentários por sua natureza. 
 

Fatores intervenientes que concorreram para os resultados de objetivo e ou ação, 

detalhando, inclusive, os limites de empenho e de movimentação financeira e os parâmetros utilizados 

para distribuição interna de tais restrições entre as unidades orçamentárias, programas ou ações. 

 

Aqui cabe renovar informação consignada no item 2.1 acima, no sentido de que é essencial 

salientar que o contexto observado no exercício de 2013 foi caracterizado ainda pelos reflexos negativos 

da crise financeira internacional ocorrida a partir de 2008, situação diante da qual o Governo brasileiro 

adotou medidas de caráter econômico, social e fiscal, de maneira a salvaguardar os interesses do País, 

especialmente no que tange à saúde das contas públicas. Dessa maneira, a Coordenação-Geral de 

Planejamento, Orçamento e Finanças – CGOF atuou no sentido de subsidiar a Subsecretaria de 

Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA e a Secretaria-Executiva das melhores informações 

gerenciais e técnicas, com o objetivo de permitir a este Ministério e às suas Entidades vinculadas a 

máxima utilização dos Limites Orçamentário e Financeiro do exercício (conforme estabelecidos pela 

programação anual de desembolso do Poder Executivo) na aplicação de recursos voltados às suas 

atribuições legais, em atendimento à responsabilidade fiscal. 
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2.2.3.2 Ações/Subtítulos – OFSS 

Não se aplica 

 

 
Quadro A.2.2.3.2 – Ação/Subtítulos – OFSS 

 

 

 
2.2.3.3 Ações não Previstas na LOA 2013 – Restos a Pagar não Processados - OFSS 

Não Houve 

 

Quadro A.2.2.3.3 – Ações não Previstas LOA 2013 - Restos a Pagar – OFSS 

 

 

 
2.2.3.4 Ações - Orçamento de Investimento – OI  

Não se Aplica 

 

Quadro A.2.2.3.4 – Ações do Orçamento de Investimento 

Não houve 

 
2.2.3.5 Análise Situacional 
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2.3 Informações sobre outros resultados da Gestão 

 

Como outros resultados da gestão pode-se destacar as despesas e o resumo de atividades 

desenvolvidas, bem como a utilização do limite orçamentário e financeiro executado em 2013, na área de 

recursos humanos e orçamento e finanças, conforme detalhamento nos quadros abaixo.  

 

 

 

Natureza da Despesa Detalhada 

 
Órgão da UJ 

Plano Interno 

TOTAL 30420000015 3042000015B 

33901414 33901414 28000 Diárias no país 28000 10.030,35   10.030,35 

33903301 33903301 28000 Passagens para o país 28000 10.611,40   10.611,40 

33903948 33903948 28000 

Serviço de Seleção e 

Treinamento 28000 83.544,67 

 

83.544,67 

33903965 33903965 28000 

Serviços de Apoio ao 

Ensino 28000 9.866,60 

 

9.866,60 

33909311 33909311 28000 

Ressarcimento de 

mensalidades 28000 42.049,59 69.220,96 111.270,55 

33913948 33913948 28000 

Serviço de Seleção e 

Treinamento 28000 29.218,56   29.218,56 

TOTAL 185.321,17 69.220,96 254.542,13 

 

 

Quadro 2: Resumo das Atividades Desenvolvidas pela CGRH em 2013 

 

Descrição da Atividade Quantitativo 

Acompanhamento e Avaliações de Estágio Probatório 132 

Avaliações de Desempenho e pagamento da GDACE 19 

Avaliações de Desempenho e pagamento da GDPGPE  362 

Comissão constituída para realização de Concurso para PGPE 1 

Concessão de Diárias e Passagens em cursos de capacitação  6 

Concessão de Incentivos à Graduação 18 

Concessão de Incentivos ao Estudo de Língua Estrangeira 70 

Concessão de Licença para Capacitação 12 

Concessão de Progressão Funcional 328 

Especialização em Defesa Comercial 40 

Eventos de Capacitação 173 

Exames Médicos Periódicos (realizados)  328 

Participação em reuniões de trabalho sobre Planejamento Estratégico 10 

Realização de Avaliações pela Junta Médica, Perícias e Exames Admissionais no Âmbito 

do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor – SIASS (MDIC, MP, MC, 

MTUR, ENAP, IBGE- DF, INPI – DF) 

2.514 

Regulamentação da Gratificação de Desempenho de Atividade de Cargos Específicos – 

GDACE  
1 

Seleção, Recrutamento e Contratação de Estagiários  133 

Treinamentos Realizados / Servidores capacitados 314 

Vacinação Contra a Gripe   765 

Workshop e Palestras Comemorativas/Educativas   3 
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a) Índice percentual de utilização do Limite Orçamentário (Limite de Movimentação e 

Empenho), basicamente integrais, face ao autorizado a nível setorial pelo Decreto anual de Programação 

Orçamentária e Financeira para o conjunto das Unidades Orçamentárias supervisionadas, considerando as 

despesas discricionárias, exceto emendas parlamentares e benefícios a servidores: 

 

Unidade Orçamentária 
Limite 

Orçamentário 

Dotação 

Empenhada 

Percentual 

% 

28101 – MDIC 155,9 155,9 100,0 

28202 – INMETRO 572,5 572,4 100,0 

28203 – INPI 89,0 89,0 100,0 

28233 – SUFRAMA 151,6 151,5 99,9 

28904 – FGPC 7,0 7,0 100,0 

GeralÓrgão 28000 – MDIC 976,0 975,8 100,0 

 

b) Índice percentual de utilização do Limite Financeiro (Limite de Pagamentos e Restos a 

Pagar), virtualmente integrais no conjunto, face ao autorizado a nível setorial pelo Decreto anual de 

Programação Orçamentária e Financeira para o conjunto das Unidades Orçamentárias supervisionadas, 

considerando as despesas discricionárias, exceto emendas parlamentares e benefícios a servidores: 
Em R$ Milhões 

Unidade Orçamentária Limite  

Orçamentário/Financ. 

Pagamento  

Efetivo 

Percentual 

% 

28101 – MDIC 155,9 131,4 84,3 

28202 – INMETRO 572,5 553,3 96,7 

28203 – INPI 89,0 91,1 102,3 

28233 – SUFRAMA 151,6 99,1 65,4 

28904 – FGPC 7,0 3,3 47,0 

Geral 

Órgão 28000 – MDIC 

 

976,0 

 

878,2 

 

90,0 
 

Obs.: O percentuais de pagamentos  utilizados, respectivamente,  pelas Unidades MDIC (84,3 % face a 100,0 % do orçamentário), SUFRAMA (65,4 % face a  
99,9 % do orçamentário) e FGPC (47 % face a 100,0 % do orçamentário) configuram-se em função do contingenciamento. O percentual de pagamento da 

Unidade INPI (102,3 % face a 100,0  % do orçamentário) configura-se em função da liberação de limite para Restos a Pagar – RAP. 

 

Em complemento, outros resultados de caráter, eminentemente, técnicos e gerenciais 

alinhados a estratégias adotadas, são os seguintes: 

 

Elaboração e coordenação dos Planos e Programas Setoriais; Acompanhamento e 

implantação de Ações Estratégicas Setoriais; 

 

Desenvolvimento de Estudos com vistas a subsidiar a definição de Políticas Públicas 

Setoriais; 

 

Manutenção e aprimoramento de Sistemas de Acompanhamento e Avaliação dos 

Programas em execução; de mecanismos operacionais que possibilitem melhor execução das 

Programações Orçamentária e Financeira Setoriais; 

 

Elaboração de Relatórios Analíticos e Gerenciais das realizações físico-financeiras; e 

Apoio e acompanhamento na implantação de Sistemas de Informações Estatísticas Setoriais; 

 

Coordenação dos processos de Elaboração e de Programação Orçamentária e Financeira, 

em todas as suas fases, no nível Setorial, em atendimento ao previsto nos Planos Plurianuais – PPA, nas 

Leis de Diretrizes Orçamentárias – LDO e nas Leis Orçamentárias Anuais – LOA; 
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Definição de Normas e Critérios financeiros a serem seguidos pelas Unidades 

Orçamentárias Setoriais, em consonância com aqueles emitidos pelos Órgãos Normativos; 

 

Descentralização dos Créditos Orçamentários e dos Recursos Financeiros para as Unidades 

Gestoras Setoriais; 

 

Produção de Informações Orçamentárias e Financeiras para o Planejamento e o Processo 

de Tomada de Decisões, a nível Setorial; manutenção e aprimoramento de Sistemas de Avaliação dos 

Processos Orçamentário e Financeiro Setoriais; e  

 

Desenvolvimento das Atividades concernentes ao Papel de Setorial de Contabilidade, 

especialmente quanto ao Registro da Conformidade Contábil. 

 

 

Contratações de cursos em turmas abertas, participação em curso de formação, incentivo á 

graduação, além do curso de idiomas.  
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SECÇÃO 3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÇÃO 

 
3.1 Estrutura de Governança 

 

Não se aplica 

 
3.2 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos 

 

Quadro A.3.2 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ  

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM 

AVALIADOS - CGRL 
VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à 

consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu 

funcionamento. 

    X 

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por 

todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.  

   X  

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.    X  

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.     X 

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão 

postos em documentos formais. 

   X  

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos 

funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos 

procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta. 

   X  

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de 

definições claras das responsabilidades. 

    X 

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da 

competência da UJ. 

    X 

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos 

resultados planejados pela UJ. 

   X  

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.    X  

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos 

objetivos e metas da unidade. 

   X  

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou 

externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da 

probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para 

mitigá-los. 

  X   

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de 

informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da 

gestão.  

  X   

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar 

mudanças no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes 

interno e externo. 

  X   

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem 

tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de 

decisão. 

  X   

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de 

fragilidades nos processos internos da unidade. 

    X 

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar     X 
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sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e 

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  

    X 

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para 

diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 

  X   

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam 

consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 

  X   

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao 

nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 

  X   

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e 

estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle. 

  X   

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, 

armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 

  X   

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade 

suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 

   X  

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é 

apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. 

   X  

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos 

grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de 

forma eficaz. 

   X  

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da 

UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 

  X   

Monitoramento 1 2 3 4 5 

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para 

avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo. 

  X   

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e 

efetivo pelas avaliações sofridas. 

  X   

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu 

desempenho. 

  X   

Análise Crítica:  

A metodologia utilizada para o preenchimento das informações foi a utilização de enquete e 

questionários nas principais áreas da UJ consolidadas e ponderada pela média das respostas. 

 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no 

contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no 

contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no 

contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no 

contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no 

contexto da UJ. 
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3.3 Remuneração paga a Administradores 

Não se aplica 

 
3.4 Sistema de Correição 

 

O item 3.4 não se aplica à realidade desta Unidade Jurisdicionada, uma vez que não possui 

estrutura ou sistema próprio de correição. As atividades inerentes à matéria são desempenhadas por 

unidade setorial integrante da estrutura da Controladoria-Geral da União, Órgão Central do Sistema de 

Correição do Poder Executivo Federal, instituído pelo Decreto nº 5.480, de 30 de junho de 2005. 

 
3.5 Cumprimento Pela Instância de Correição da Portaria nº 1.043/2007 da CGU 

 

Ações Disciplinares no âmbito do MDIC – exercício 2013 

PADs instaurados em 2013 2 

Sindicâncias Punitivas instauradas em 2013 0 

Sindicâncias Investigativas instauradas em 2013 1 

PADs julgados em 2013 1 

Sindicâncias julgadas em 2013 1 

Quantidade de suspensões aplicadas a estatutários em 2013 0 

Quantidade de advertências aplicadas a estatutários em 2013 0 

 
3.6 Indicadores para monitoramento e avaliação do modelo de governança e efetividade dos controles 

internos. 

 

Capacitação de Servidores 

 

Objetivo: apurar número de ações de capacitação realizadas em relação à demandas das Unidades 

Administrativas 

Fórmula de Cálculo: 

Ações realizadas X 100 / demandas recebidas 

Demandas recebidas = 360 

Ações realizadas = 314 

Meta a atender: 80% das demandas 

Meta atendida em 2013: 87% das demandas recebidas 

 

Processos de Aposentadoria 

 

Objetivo: Identificar o tempo gasto, da análise à concessão da aposentadoria. 

Fórmula de cálculo: 

Diferença entre a entrada do requerimento até a publicação da concessão em D.O.U.: (I=DCP-DEP). 

Análise: Das oito aposentadorias concedidas em 2013, três estão dentro da média estipulada de trinta dias, 

o que corresponde a 37,5% do total. Entretanto, a meta foi atingida pois a média de prazo para a 

conclusão dos processos no exercício de 2013 foi de 30,1 dias, conforme quadro a seguir. 

Um único processo teve sua tramitação considerada atípica, visto que a servidora interessada estava 

respondendo a Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário – Processo n
o
 52006.002709/2012-

54. Além disso, a servidora necessitou regularizar seu cadastro junto a Receita Federal do Brasil - RFB, 

pois o Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - Siape confronta sua base de dados 

com a da RFB e, quando divergentes, impossibilita atualizações nesse sistema. 

Frequência da apuração: Anual. 

Método de apuração: Apuração do efetivo tempo, da abertura até a publicação no D.O.U. 
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APOSENTADORIA - Indicadores Gerais 

NÚMERO NOME TIPO DE ATO 

Data de 

entrada do 

requerimento 

Data da 

publicação da 

concessão 

Tempo 

Gasto 

1 José Valdeci Coutinho da Silva Inicial Aposentadoria 18/02/2013 01/03/2013 12 

2 Rosângela Maria Vital Rangel Inicial Aposentadoria 15/03/2013 01/04/2013 18 

3 Ivani Teixeira Miranda Inicial Aposentadoria 28/03/2013 02/05/2013 36 

4 Rosa Pereira da Silva Inicial Aposentadoria 25/04/2013 03/06/2013 40 

5 Maria do Carmo Martins Costa Inicial Aposentadoria 23/05/2013 09/07/2013 48 

6 Arlindo José de Oliveira Inicial Aposentadoria 07/06/2013 01/07/2013 25 

7 
Maria Angelucia Climintino 

Leite do Nascimento 
Inicial Aposentadoria 23/08/2012 02/12/2013 467(a) 

8 Valdecir Martins Vieira Inicial Aposentadoria 02/08/2013 02/09/2013 32 

    

Tempo médio 30,1 dias 

Observação: (a) Processo não incluso no cálculo de tempo médio visto que se trata de caso atípico, já 

relatado. 

 

 “Percentual de preenchimento físico das Ações Orçamentárias sob reponsabilidade do MDIC” – 

Exercício de 2013: 

 

 Observações sobre o Indicador: 

 

 O percentual apurado do indicador referente ao exercício de 2013 foi de 103%.  

 

 O indicador é calculado considerando o total das ações orçamentárias do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), com produto e execução financeira, com o 

devido preenchimento físico.  

 

 Em 2013, o MDIC possuía 54 localizadores com metas físicas a eles associadas, onde 31 com 

ocorrência de execução financeira e 32 com preenchimento físico. 
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O Quadro informativo abaixo sistematiza estas observações: 

 

28000 - MDIC 

Programas 
Número de 

Localizadores 
Financeiro Físico 

2021 – Ciência, Tecnologia e Inovação 2 1 1 

2023 – Comércio e Serviços 3 2 2 

2024 – Comércio Exterior 3 3 3 

2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial 

Sustentável e Economia Solidária 
4 1 1 

2047 – Micro e Pequenas Empresas 1 1 0 

2055 – Desenvolvimento Produtivo 21 6 6 

2121 – Programa de Gestão e Manutenção do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior 

20 17 19 

TOTAL GERAL 54 31 32 

% de Preenchimento 103% 

* Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP - Em: 19/02/2014 

 

Outras Observações: 

 

Determinados programas apresentaram variações no preenchimento físico de ações, 

ocasionando a superação da meta proposta para o indicador. Assim, serão apresentadas, logo abaixo, as 

ações que não apresentaram execução física e as que apresentaram preenchimento físico sem a devida 

execução financeira, seguidas das justificativas apresentadas pelos Coordenadores das Ações: 

 

 

 

PROGRAMA 2023 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 

 

Ação 147Q - Elaboração do Atlas Nacional do Comércio e do Atlas Nacional de Serviços 

(Execução financeira sem a respectiva execução física) 

 

Justificativa Coordenador da Ação:  “Em 2013, o Limite de Empenho desta Ação 

Orçamentária foi zero. Ao longo do primeiro semestre a Secretaria de Comércio e Serviços ainda 

enfrentou as dificuldades encontradas em 2012, para o desenvolvimento de projetos, em razão do 

reduzido quadro técnico, fato esse superado com o concurso de Analistas de Comércio Exterior. 

 

Com o restabelecimento do corpo técnico da Secretaria, mas ainda mantida a restrição 

orçamentária, a presente publicação está sendo construída numa versão reduzida neste ano por meio das 

seguintes parcerias: Sebrae, IBGE, e IPEA e ABDI.” 

 

Ação 2031 - Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins 

(Execução financeira sem a respectiva execução física) 

Justificativa Coordenador da Ação: “Ação migrada para a Secretaria de Micro e Pequena 

Empresa - SMPE/PR, em virtude de sua criação pela Lei nº 12.792/2013 e Decreto nº 8.001/2013. Em 
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decorrência de Acordo de Cooperação entre MDIC e SMPE/PR alguns contratos foram executados pelo 

MDIC até Junho/2013. Os dados sobre a execução física da ação não foram informados pela 

SMPE/PR.” 

 

PROGRAMA 2047 - MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

Ação 210C - Promoção do Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas 

(Execução financeira sem a respectiva execução física). 

 

Justificativa Coordenador da Ação: “Tendo em vista a criação da Secretaria da Micro e 

Pequena Empresa da Presidência da República, por meio da Lei nº 12.792, de 28/03/2013, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.001, de 10/05/2013, esta ação foi migrada para o novo Ministério. Em 

decorrência de Acordo de Cooperação entre MDIC e SMPE/PR alguns contratos foram executados pelo 

MDIC até Junho/2013. Não foram prestadas informações, em tempo hábil, sobre a execução física e 

financeira pela área técnica da SMPE/PR, responsável pela execução da ação.” 

 

PROGRAMA 2121 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 

Ação 14NE - Reforma, Adequação e Modernização de Prédio para Sede do Inmetro – RJ 

(Execução física sem a respectiva execução financeira) 

 

Justificativa Coordenador da Ação: “Em 2013 foi realizado um serviço de reforma da 

estrutura de refrigeração pela empresa Walkan Climatização Limitada, mas o serviço ainda não foi pago 

(liquidado) por divergência de medição do contrato, pois o Inmetro julga que o serviço não foi 

concluído”. 

 

Ação 20TX - Gestão da Infraestrutura dos Distritos Industrial e Agropecuário de Manaus 

(Execução física sem a respectiva execução financeira) 

Justificativa Coordenador da Ação:  “Ação foi iniciada. Foi empenhado o valor de R$ 

45.973,091, referente a uma parte do convênio 01/2012 que contempla a PO 002, onde houve uma 

execução física, o projeto executivo foi aprovado e as obras estão em andamento.” 

 

 

Tempo Médio utilizado para certificar os processos de solicitação de dotação orçamentária formalizados 

adequadamente: 

 

OBJETIVO: medir o tempo médio, em horas úteis, de tramitação de processos na CGOF, de Certificação 

de Dotação Orçamentária (CDO); 

 

Tipo: Eficiência; 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO: I = DSD – DED;            ONDE: 

 

I  = Indicador; 

DSD  = Data de saída do documento; 

DED = Data de entrada do documento; 

 

META:  até 12 horas úteis por documento; 

 

FREQUÊNCIA DE APURAÇÃO: mensal; 

 

→ ÁREA RESPONSÁVEL: Coordenação de Programação e Orçamento – CPROG; 
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Reiterando que a Certificação de Dotação Orçamentária (CDO) reveste-se da maior importância, tendo 

em vista constituir o documento que confirma a existência de disponibilidade de crédito orçamentário  

consignado à LOA para atender solicitação de execução de despesa formulada e justificada por Unidade 

Técnico-Administrativa responsável por determinada programação de gasto do Ministério.   Por exemplo, 

sem a emissão prévia deste documento não é possível tramitar-se um procedimento licitatório e efetuar-se 

a disponibilização de crédito orçamentário para uma Unidade Gestora – UG Executora de Despesa, que 

promove o Empenho de uma despesa. O CDO constitui o elo indispensável entre a programação e a 

execução da despesa orçamentária. 

 

No exercício de 2013 foram emitidos 466 CDO pela CPROG. Considerando 250 dias úteis naquele ano e 

8 horas trabalhadas por dia útil, alcança-se a 2000 horas úteis. Às 2000 horas úteis divididas por 466 

CDO resultam numa média de 4,3 horas úteis para emissão de cada documento. A média alcançada está 

bem abaixo do tempo máximo estimado de até 12 horas úteis para emissão de CDO, o que denota alto 

grau de eficiência da equipe da CPROG na consecução desse relevante processo. 

 

Cabe salientar que em 2012 foram 609 CDO emitidos face a 466 em 2013, número  que representa 

aprimoramento na qualidade do serviço, haja vista que foi possível alcançar 100 % de utilização de limite 

orçamentário com menor número de documentos, conforme informado em item acima. Assim cabe 

promover ajuste no resultado deste indicador utilizando-se regra de  três:  

 

Se 609 = 3,3 horas em media, e 466 = 4,3 horas em média, temos que: 

 

466 (x) 3,3= 1.537,8 = 0,60 ou 60 %.  

609 (x) 4,3    2.618,7 

 

Então, 4,3 horas em média x 60 % = 2,6 horas em média para emissão de CDO. 
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TITULO. Média, por órgão, de restrições contábeis registradas no órgão superior MDIC 

Objetivo: Reduzir o registro de conformidade contábil com Restrição no MDIC e nos órgãos das 

Entidades vinculadas; 

Tipo: Eficácia  

Fórmula de cálculo: Média de conformidade com restrições contábeis registradas nos órgãos do MDIC  

pela Setorial Contábil de órgão superior; 

Meta: 0 ( ZERO ) a 25 ( vinte cinco ) restrições por órgão; 

Frequência de apuração: semestral. 

Área responsável: Coordenação de contabilidade 

 

No que se refere ao indicador acima, a redução de conformidade contábil com restrição 

registrada no órgão superior MDIC, significa a diminuição das inconsistências ocorridas pela execução 

correta ou a correção tempestiva no sistema integrado de administração financeira do governo federal – 

SIAFI, aumentando com isso a qualidade nos atos de gestão orçamentaria, financeira e patrimonial. O 

resultado obtido para o referido indicador, dados registrados no SIAFI e  considerando sete ( 7 ) órgãos 

subordinados, foi : 

 

- 1º semestre foram registradas 204 conformidades com restrição – media de 29,1 / órgão; 

- 2º semestre foram registradas 177 conformidades com restrição – media de 25,3 / órgão. 

 

Embora, no primeiro semestre a média de restrições por órgão tenha ficado em 27,40, no 

exercício de 2013 foi de 24,9 restrições por órgão, tendo por tanto alcançado a meta prevista de 0 a 25 

restrições por órgão, tendo em vista a atuação efetiva junto aos órgãos subordinados de forma preventiva 

e corretiva tempestivamente. 

 
CONFORMIDADE DE ÓRGÃO SUPERIOR - EXERCÍCIO 2013 

ÓRGÃO JAN. FEV MAR ABR MAI JUN 
TOTAL 

SEMESTRAL 
JULHO AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL SEMESTRAL 

TOTAL POR 
ÓRGÃO 

28000 5 4 7 5 9 9 39 7 5 5 6 5 4 32 71 

28500 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 

28501 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 3 5 

20603 13 9 6 6 10 6 50 6 8 8 7 6 7 42 92 

30203 14 13 13 15 12 13 80 12 15 14 14 12 11 78 158 

30204 5 4 3 7 6 4 29 4 4 4 3 3 2 20 49 

20924 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 4 

TOTAL 
GERAL 37 30 32 33 37 35 204 29 32 31 30 27 28 177 381 
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AÇÃO 01 – Treinamento de pessoal responsável pela coleta seletiva dos resíduos sólidos, sendo 

previsto 02 (dois) treinamentos dentro do prazo estipulado. 

 

Fórmula 01 – (Quantidade de treinamentos realizados/total de treinamentos previstos) X 100. 

 

Metodologia empregada 01 – Realização de palestra e de peça teatral para o público-alvo, a fim de 

demonstrar a utilidade e valor econômico dos resíduos sólidos e da importância ambiental que o  descarte 

seletivo promove. 

 

Meta 01: Realização de 2 treinamentos. 

 

Resultado apurado 01 – Foram realizadas 02 (duas) ações de treinamento, 01 (uma) palestra e 01 

(uma) peça teatral, logo, aplicando a fórmula, temos que (02 ações implementadas/02 ações planejadas) X 

100 = 100%. 

 

Resp: não houve treinamento em 2013, porém em 20/fev/14 toda equipe de limpeza do prédio 

situado à 103 Norte visitou a Cooperativa CORTRAP no SIA.  

 

 

AÇÃO 02 – Fixação de adesivos informativo-institucionais nas salas para descarte seletivo dos 

resíduos sólidos. 

 

Fórmula 02 – (Total de salas com adesivos fixados/total de salas no MDIC) X 100 

 

Metodologia empregada 02 – Contagem presencial de todas as salas do Edifício Sede do MDIC. 

 

Meta 02: 95% de salas com ações implementadas. 

 

Resultado apurado 02 – Do total de salas do MDIC, foram observadas que 191 salas continham os 

adesivos informativo-institucionais de descarte seletivo para um total de 250 salas no Edifício Sede do 

MDIC, logo, aplicando a fórmula, temos que 76,40% foram atingidas pela Ação 02, porém os trabalhos 

continuam e em breve a meta será atingida. 

 

Resp: há necessidade de novo levantamento do quantitativo de salas 

 

 

AÇÃO 03 – Colocação do Kit de Lixeiras para descarte de resíduos sólidos nas salas do MDIC. 

 

Fórmula 03 – (Total de salas com Kit de Lixeiras /total de salas no MDIC) X 100 

 

Metodologia empregada 03 – Contagem presencial de todas as salas do Edifício Sede do MDIC. 

 

Meta 03: 25% de salas com as ações implementadas. 

 

Resultado apurado 03 – Do total de salas do MDIC, foram observadas que 71 salas continham Kit 

de Lixeiras para um total de 250 salas no Edifício Sede do MDIC, logo, aplicando a fórmula, temos que 

28,40% foram atingidas pela Ação 03. 

 

Resp: há necessidade de novo levantamento do quantitativo de salas 
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AÇÃO 04 – Divulgação de campanhas na intranet para conscientização/informação sobre a coleta 

seletiva de lixo, previsto 02 (duas) campanhas dentro do prazo estipulado.  

 

Fórmula 04 – (Total de campanhas divulgadas na intranet/total previsto) X 100 

 

Metodologia empregada 04 – Visualização, pelo usuário comum, do total de campanhas publicadas 

na intranet do MDIC. 

 

Meta 04: 2 campanhas dentro do prazo estipulado. 

 

Para o exercício de 2013 não houve campanha na intranet, entretanto está sendo preparadas outras 

campanhas para serem aferidas.  
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SECÇÃO 4. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 
4.1 Execução das despesas 

 
4.1.1 Programação 

Quadro A.4.1.1 – Programação de Despesas 

 

Unidade Orçamentária : Administração Direta Código UO: 28101 UGO: 280102 

Origem dos Créditos Orçamentários 
Grupos de Despesa Correntes 

1 – Pessoal e Encargos 
Sociais 

2 – Juros e Encargos da Dívida 
3- Outras Despesas 
Correntes 

DOTAÇÃO INICIAL                   117.539.561                                            -                       279.416.012  

C
R

ÉD
IT

O
S 

Suplementares                    36.263.918                                            -                         12.433.063  

Especiais 
Abertos                                             -      

Reabertos                                             -      

Extraordinários 
Abertos                                             -      

Reabertos                                             -      

Créditos Cancelados                                             -      

Outras Operações                 - 1.615.442                                            -    -                84.115.508,0  

Dotação final 2013 (A)                  152.188.037                                            -                       207.733.567  

Dotação final 2012(B)                  120.285.142                                            -                       361.802.242  

Variação (B/A-1)*100                             20,96                                            -                                   74,17  

Origem dos Créditos Orçamentários 

Grupos de Despesa Capital 
9 - Reserva de 
Contingência Investimentos 

5 – Inversões 
Financeiras 

6- Amortização 
da Dívida 

DOTAÇÃO NICIAL 106.994.362      449.419.059  

C
R

ÉD
IT

O
S 

Suplementares -6.959.380       

Especiais 
Abertos        

Reabertos        

Extraordinários 
Abertos        

Reabertos 6.959.380       

Créditos Cancelados        

Outras Operações -11.805.000      
 

Dotação final 2013 (A) 95.189.362      449.419.059  

Dotação final 2012(B) 93.512.310      1.169.051.167  

Variação (A/B-1)*100 +1,79     -61,56 

 
4.1.1.1 Análise Crítica 

 

a) Quanto a Pessoal e Encargos Sociais: A dotação final apresentou ampliação, com valor 

de R$ 152.188.037,00 em 2013 sobre R$ 120.285.142,00 em 2012; 

 

b) Quanto a Outras Despesas Correntes: A dotação final apresentou contração, com valor 

de R$ 207.733.567,00 em 2013 sobre 361.802.242,00 em 2012, principalmente em função da redução de 

emendas parlamentares; 
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c) Quanto a Investimentos: A dotação final apresentou ampliação, com valor de R$ 

95.189.362,00 em 2013 sobre R$ 93.512.310,00 em 2012; 

 

d) Quanto a Reserva de Contingência: A dotação final apresentou contração, com valor de 

R$ 449.419.059,00 em 2013 sobre R$ 1.169.051.167,00 em 2012, resultante principalmente da absorção 

de saldos pelo Tesouro Nacional do extinto Fundo Nacional de Desenvolvimento – FND. 

 
4.1.2 Movimentação de Créditos Interna e Externa  

 

Quadro A.4.1.2.1 – Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa 

 

Movimentação dentro de mesma Unidade Orçamentária entre Unidades Jurisdicionadas Distintas 

Origem da 

Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 

Encargos Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 

Despesas 

Correntes 

Concedidos             

Recebidos             

Origem da 

Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 4 – Investimentos 
5 – Inversões 

Financeiras 

6 – 

Amortização da 

Dívida 

Concedidos             

Recebidos             

Movimentação entre Unidades Orçamentárias do mesmo Órgão 

Origem da 

Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 

Encargos Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 

Despesas 

Correntes 

Concedidos             

Recebidos             

Origem da 

Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 4 – Investimentos 
5 – Inversões 

Financeiras 

6 – 

Amortização da 

Dívida 

Concedidos             

Recebidos             

NÃO SE APLICA A UNIDADE JURISDICIONADA 
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Quadro A.4.1.2.2 – Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa 

 

 
 

A seguir, serão explicitadas as movimentações referenciadas no quadro acima: 

 

a) Créditos concedidos em Outras Despesas Correntes, R$ 2.216.159,12 distribuído 

conforme explicitado a seguir: 

 

a.1) R$ 387.550,62 na Ação 2000 – Administração da Unidade/Plano Orçamentário – 

PO 0001 – Capacitação de Servidores Públicos Federais: 

 

Da UG Responsável 280104 – Coordenação-Geral de Recursos Humanos - CGRH, por 

meio da UG Setorial Intermediária  280102 - Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e 

Finanças - CGOF, para a UG Favorecida 170009 - Escola de Administração Fazendária - ESAF, com 

referência a Termo de Cooperação com vistas a capacitação de servidores e realização de cursos de 

defesa comercial para o MDIC; 

 

a.2) R$ 205.020,00 na Ação 2000 - Administração da Unidade/Plano Orçamentário - PO 

0002 - Despesas Gerais da Administração: 

 

Da UG Responsável 280116 - Coordenação-Geral de Modernização e Informática - 

CGMI, por meio da UG Setorial Intermediária  280102 - Coordenação-Geral de Planejamento, 

Orçamento e Finanças - CGOF, para a UG Favorecida 154019 - Universidade de Brasília/CDT - 

UNB/CDT, com referência a Termo de Cooperação para elaboração de instrumentos técnicos de gestão 

documental e arquivística; 

 

a.3) R$ 1.155.491,50 na Ação 2000 - Administração da Unidade/Plano Orçamentário - 

PO 0002 - Despesas Gerais da Administração: 

 

Da UG Responsável 280107 - Secretaria-Executiva - SE, por meio da UG Setorial 

Intermediária 280102 - Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças – CGOF, para a 

UG Favorecida 153114 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul-– UFRS, com referência a Termo 

Concedente Recebedora
1 – Pessoal e 

Encargos Sociais

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida

3 – Outras Despesas 

Correntes

280102 170009 22.122.2121.2000. 0001 /PO 0001                           -                            -                 387.550,62 

280102 154019 22.122.2121.2000. 0001/ PO 0002                           -                            -                 205.020,00 

280102 153114 22.122.2121.2000. 0001/PO 0002                           -                            -              1.155.491,50 

280102 240005 22.122.2121.2000. 0001/PO 0002                           -                            -                      3.310,00 

280102 240005 23.693.2024.20ZO. 0001/ PO 0002                           -                            -                    68.400,00 

280102 110001 23.691.2047.210C. 0001/ PO 0006                           -                            -                 126.387,00 

280102 364102 23.661.2055.210E. 0001/ PO 0007                           -                            -                    20.000,00 

280102 153030 23.661.2055.210E. 0001/ PO 0008                           -                            -                 250.000,00 

            2.216.159,12 

690001 280102 23.691.2023.2031. 0001 /PO 0001             5.233.866,32 

690001 280102 23.122.2101.2000. 0001/ PO 0002             1.364.568,83 

            6.598.435,15 

Concedente Recebedora
4 – 

Investimentos

5 – Inversões 

Financeiras

6 – Amortização da 

Dívida

Concedidos 280102 154019 22.122.2121.2000. 0001/ PO 0002             5.059,00                           -                                    -  

Recebidos X X

Quadro A.4.1.2.2 – Movimentação Orçamentária EXterna por Grupo de Despesa

Origem da 

Movimentação

UG 

Classificação da ação

Despesas Correntes

Origem da 

Movimentação

UG 

Classificação da ação

Despesas de Capital

Concedidos

Recebidos
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de Cooperação para o Planejamento Estratégico do MDIC; 

 

a.4) R$ 3.310,00 na Ação 2000 - Administração da Unidade/Plano Orçamentário - PO 

0002 - Despesas Gerais da Administração: 

 

Da UG Responsável 280108 - Gabinete do Ministro - GM, por meio da UG Setorial 

Intermediária 280102 - Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças - CGOF, para a 

UG Favorecida 240005 - Ministério das Relações Exteriores - MRE, com referência a ressarcimento e 

adiantamento de despesas com missões comerciais oficiais ao exterior no âmbito do MDIC; 

 

a.5) R$ 68.400,00 na Ação 23.693.2024.20ZO.0001 - Promoção e Gestão do Comércio 

Exterior/Plano Orçamentário - PO 0002 - Missões Comerciais:  

 

Da UG Responsável 280108 - Gabinete do Ministro - GM, por meio da UG Setorial 

Intermediária  280102 - Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças - CGOF, para a 

UG Favorecida 240005 - Ministério das Relações Exteriores - MRE, com referência a ressarcimento e 

adiantamento de despesas com missões comerciais oficiais ao exterior no âmbito do MDIC; 

 

a.6) R$ 126.387,00 na 23.691.2047.210C.0001 - Promoção do Desenvolvimento de 

Micro e Pequenas Empresas/Plano Orçamentário 0002 - Capacitação de Micro e Pequenas Empresas: 

 

Da UG Responsável 280119 - Secretaria de Comércio e Serviços - SCS, por meio da UG 

Setorial Intermediária  280102 - Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças - CGOF, 

para a UG Favorecida 110001 - Secretaria de Administração da Casa Civil da Presidência da República 

- SA/PR, com referência a atender da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da 

República - SMPE/PR, conforme a Lei nº 12.792/2013 e Decreto nº 8.001/2013; 

 

a.7) R$ 20.000,00 na Ação 22.661.2055.210E.0001 - Promoção do Desenvolvimento 

Industrial/Plano Orçamentário 0007 - Desenvolvimento da Indústria de Biotecnologia: 

 

Da UG Responsável 280112 - Secretaria de Inovação – SI, por meio da UG Setorial 

Intermediária 280102 - Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças - CGOF, para a 

UG Favorecida 364102 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, 

com referência a Termo de Cooperação para a realização do 16º Encontro do Grupo de Trabalho 

ISSO/TC 229 Nanotechnologies; 

 

a.8) 250.000,00 na Ação 22.661.2055.210E.0001 - Promoção do Desenvolvimento 

Industrial/Plano Orçamentário 0008 - Fortalecimento de Arranjos Produtivos Locais: 

 

Da UG Responsável 280109 - Secretaria do Desenvolvimento da Produção - SDP, por 

meio da UG Setorial Intermediária  280102 - Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e 

Finanças - CGOF, para a UG Favorecida 153030 - Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI, com 

referência a Termo de Cooperação junto aquela Instituição (tecnologia de helicópteros); 

 

b) Créditos concedidos em Investimentos: 

b.1) R$ 5.059,00 na Ação 2000 - Administração da Unidade/Plano Orçamentário - PO 

0002 - Despesas Gerais da Administração: 

 

Da UG Responsável 280116 - Coordenação-Geral de Modernização e Informática - 

CGMI, por meio da UG Setorial Intermediária 280102 - Coordenação-Geral de Planejamento, 

Orçamento e Finanças - CGOF, para a UG Favorecida 154019 - Universidade de Brasília/CDT - 

UNB/CDT, com referência a Termo de Cooperação para elaboração de instrumentos técnicos de gestão 
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documental e arquivística; 

 

c) Créditos recebidos em Outras Despesas Correntes, R$ 6.598.435,15 distribuído 

conforme explicitado a seguir: 

 

c.1) R$ 5.233.866,32 na Ação 23.691.2023.2031.0001 - Serviços de Registro Mercantil 

e Afins/Plano Orçamentário - PO 0001 - Serviços de Registro Mercantil: 

 

Da UG Emissora 690001 - Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da 

República - SMPE/PR, por meio da UG Setorial Intermediária  280102 - Coordenação-Geral de 

Planejamento, Orçamento e Finanças - CGOF/MDIC, para a UG Favorecida 280101 - Coordenação-

Geral de Recursos Logísticos - CGRL/MDIC, com referência a Termo de Cooperação ao amparo da 

Lei nº 12.792/2013 e Decreto nº 8.001/2013; 

 

c.2) R$ 1.364.568,83 na Ação 23.122.2101.2000.0001 - Administração da Unidade - PO 

0002 - Despesas Gerais da Administração: 

 

Da UG Emissora 690001 - Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da 

República - SMPE/PR, por meio da UG Setorial Intermediária 280102 - Coordenação-Geral de 

Planejamento, Orçamento e Finanças - CGOF/MDIC, para a UG Favorecida 280101 - Coordenação-

Geral de Recursos Logísticos - CGRL/MDIC, com referência a Termo de Cooperação ao amparo da 

Lei nº 12.792/2013 e Decreto nº 8.001/2013. 

 
4.1.3 Realização da Despesa 

 
4.1.3.1 Despesas Totais Por Modalidade de Contratação - Créditos Originários - Total 

 

Quadro A.4.1.3.1.– Despesas totais por Modalidade de Contratação - Créditos Originários - Total 
R$1,00 

Unidade Orçamentária: Código UO: UGO: 

Modalidade de Contratação 

Despesa Liquidada Despesa paga 

2013 2012 2013 2012 

1.    Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 53.272.006  70.854.655  53.272.006  70.854.655  

a)    Convite         

b)    Tomada de Preços 101.908 38.664 101.908 38.664 

c)     Concorrência 768.285 1.751.177 768.285 1.751.177 

d)    Pregão  52.401.813 69.064.814 52.401.813 69.064.814 

e)     Concurso 

 

 

 

 

f)     Consulta 

 

 

 

 

g)    Regime Diferenciado de Contratações Públicas 

 

 

 

 

2.     Contratações Diretas (h+i) 57.598.131 50.050.644 57.598.131 50.050.644 

h)     Dispensa 54.390.002 46.219.628 54.390.002 46.219.628 

i)    Inexigibilidade 3.208.129 3.831.016 3.208.129 3.831.016 

3.     Regime de Execução Especial 12.785 5.896 12.785 5.896 

j)      Suprimento de Fundos 12.785 5.896 12.785 5.896 

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 146.001.009 124.906.540 146.001.009 124.906.540 

k)      Pagamento em Folha 143.524.496 122.956.577 143.524.496 122.956.577 

l)    Diárias 2.476.513 1.949.963 2.476.513 1.949.963 

5.     Outros 164.062.894 7.697.640 164.062.894 7.147.640 

6.     Total (1+2+3+4+5) 367.674.819 182.660.720 367.674.819 182.110.720 
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4.1.3.2 Despesas Totais Por Modalidade de Contratação - Créditos Originários - Executados Diretamente 
pela UJ 

 

QUADRO A.4.1.3.2 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS 

ORIGINÁRIOS – EXECUTADOS DIRETAMENTE PELA UJ 

R$ 1,00 

Unidade Orçamentária: CGRL Código UO: 280101 UGO: 280101 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2013 2012 2013 2012 

1.Modalidade de Licitação 

(a+b+c+d+e+f+g) 57.210.284 70.680.458 57.210.284 70.680.458 
a)Convite     

b)Tomada de Preços 101.908 29.920 101.908 29.920 

c)Concorrência 784.645 1.751.176 784.645 1.751.176 

d)Pregão  56.323.731 68.899.362 56.323.731 68.899.362 

e)Concurso     

f)Consulta     

g)Regime diferenciado de Contratações 

Pública     

2.Contratações Diretas (h+i) 57.889.778 49.987.335 57.889.778 49.987.335 
h)Dispensa 54.634.008 46.174.587 54.634.008 46.174.587 

i)Inexigibilidade 3.255.770 3.812.748 3.255.770 3.812.748 

3.Regime de Execução Especial  12.785,35 5.895,81 12.785,35 5.895,81 

j)Suprimento de Fundos 12.785,35 5.895,81 12.785,35 5.895,81 

4.Pagamento de Pessoal (k+l) 146.001.009 124.906.540 146.001.009 124.906.540 
k)Pagamento em Folha 143.524.496 122.956.577 143.524.496 122.956.577 

l)Diárias 2.476.513 1.949.963 2.476.513 1.949.963 

5.Outros 8.940.828 1.925.267 8.940.828 772.867 

6.Total (1+2+3)+4+5 270.054.684 274.505.496 270.054.684 246.353.096 
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4.1.3.3 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos Originários - Total 

 
QUADRO A.4.1.3.3 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS - TOTAL 

 

R$1,00  

Unidade Orçamentária: Código UO: UGO: 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas de Pessoal 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Nome 1º elemento de despesa-11  105.731.025 82.200.326 105.731.025 82.200.326     105.731.025 82.200.326 

2º elemento de despesa -13 18.568.439 15.847.601 18.568.439 15.841.601 18.288 6.000 18.550.151 15.841.601 

3º elemento de despesa -01 10.478.806 8.961.559 10.478.806 8.961.559     10.478.806 8.961.559 

Demais elementos do grupo 9.587.795 10.398.149 8.746.226 9.447.420 823.281 950.728 8.764.514 9.447.420 

2. Juros e Encargos da Dívida 
 

   
 

 
 

 
1º elemento de despesa                  

2º elemento de despesa                  

3º elemento de despesa                  

Demais elementos do grupo                 

3. Outras Despesas Correntes                 

1º elemento de despesa -39 93.594.393 96.462.180 82.391.874 78.293.656 11.202.519 18.168.524 82.391.874 78.293.656 

2º elemento de despesa -37 22.974.824 20.064.914 22.968.585 20.054.630 6.239 10.283 22.968.585 20.054.630 

2º elemento de despesa -41 13.189.924 10.808.328 387.988 1.304.800 12.801.936 9.503.528 387.988 754.800 

Demais elementos do grupo 18.205,567 17.374.528 17.548.201 15.914.880 657.386 1.459.648 17.548.201 15.914.880 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

1º elemento de despesa  9.695.757 19.855.210 7.151.578 14.919.310 2.544.179 4.935.899 7.151.578 14.919.310 

2º elemento de despesa 3.534.285 16.285.589 973.092 4.627.229 2.561.193 11.658.361 973.092 4.627.229 

3º elemento de despesa 7.150.000 6.100.000     7.150.000 6.100.000     

Demais elementos do grupo         

5. Inversões Financeiras                 

1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 

6. Amortização da Dívida                 

1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 

 

  



 

143 

 

4.1.3.4 DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS – 
VALORES EXECUTADOS Diretamente pela UJ 

 
QUADRO A.4.1.3.4 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS – VALORES 

EXECUTADOS DIRETAMENTE PELA UJ 

R$ 1,00 

Unidade Orçamentária:  Código UO: UGO: 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas de Pessoal 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Nome 1º elemento de despesa  105.731.025 82.200.326 
105.731.024,64 

82.200.326 
0 

  
105.731.024,6

4 
82.200.326 

2º elemento de despesa  18.568.439 15.847.601 18.550.151,44 15.841.601 6.000 6.000 18.550.151,44 15.841.601 

3º elemento de despesa  10.478.806 8.961.559 10.478.806,37 8.961.559 0   10.478.806,37 8.961.559 

Demais elementos do grupo 9.591.955 10.398.149 8.764.513,73 9.447.420   950.728 8.764.513,73 9.447.420 

2. Juros e Encargos da Dívida                 

1º elemento de despesa                  

2º elemento de despesa                  

3º elemento de despesa                  

Demais elementos do grupo                 

3. Outras Despesas Correntes                 

1º elemento de despesa  99.963.833 96.387.049 82.916.804 78.469.069 12.403.091 17.917.980 82.916.804 78.469.069 

2º elemento de despesa  28.846.190 22.690.327 25.417.141 22.680.043 6.239 10.283 25.417.141 22.680.043 

3º elemento de despesa  15.666.437 13.558.695 387.988 3.855.367 12.801.936 9.703.328 387.988 2.702.967 

Demais elementos do grupo 8.001.861 8.582.719 2.619.826 8.541.218 827.527 531.522 2.619.826 8.541.219 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

4 – Investimentos 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Outros serviços de 

terceiros – Pessoa 

Jurídica 

9.695.757 19.855.210 7.151.578 14.919.310 2.544.179 4.935.899 7.151.579 14.919.310 

Auxílios – Fundo a 

Fundo 
7.150.000 6.100.000   7.150.000 6.100.000   

Equipamento e Material 

Permanente 
3.529.226 16.277.956 973.092 4.627.229 2.556.134 11.650.728 973.092 4.627.229 
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4.1.3.5 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação 

 

Quadro A.4.1.3.5 – Despesas por Modalidade de Contratação– Créditos de Movimentação 

     

Modalidade de Contratação 

Despesa Liquidada Despesa paga 

2013 2012 2013 2012 

1.Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)         

a) Convite         

b) Tomada de Preços         

c) Concorrência         

d) Pregão          

e) Concurso         

f) Consulta         

g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas         

2. Contratações Diretas (h+i)         

h) Dispensa         

i) Inexigibilidade         

3. Regime de Execução Especial         

j) Suprimento de Fundos         

4. Pagamento de Pessoal (k+l)         

k) Pagamento em Folha         

l) Diárias         

5. Outros         

6. Total (1+2+3+4+5)         

 

Não houve despesas de créditos por movimentação na UJ. 
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4.1.3.6 Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação 

 

Quadro A.4.1.3.6 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação 

 

R$ 1,00 
DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas de Pessoal 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Nome 1º elemento de despesa                  

2º elemento de despesa                  

3º elemento de despesa                  

Demais elementos do grupo                 

2. Juros e Encargos da Dívida                 

1º elemento de despesa                  

2º elemento de despesa                  

3º elemento de despesa                  

Demais elementos do grupo                 

3. Outras Despesas Correntes                 

1º elemento de despesa                  

2º elemento de despesa                  

3º elemento de despesa                  

Demais elementos do grupo                 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

1º elemento de despesa                  

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 

5. Inversões Financeiras                 

1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 

6. Amortização da Dívida                 

1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 

 

Não houve despesas de créditos por movimentação na UJ. 
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4.1.3.7 Análise crítica da realização da despesa 

 

Alterações significativas ocorridas no exercício 

 

No exercício de 2013, não houve alterações significativas na execução da despesa. A 

novidade foi à obrigatoriedade de se utilizar o Novo Siafi o que causou muita dificuldade na execução 

uma vez que por ser um sistema novo, houve necessidade de muitos ajustes até que no decorrer do 

exercício tudo foi se normalizando. 

 

Contingenciamento no exercício 

No segundo semestre de 2013, priorizou – se os pagamentos de serviço/material por grau 

de urgência pelo fato do Tesouro ter reduzido as Cotas deste órgão por baixa arrecadação, mas nada que 

comprometesse o excelente andamento das funções do MDIC. 

 

Eventos negativos ou positivos que prejudicaram ou facilitaram a execução orçamentária. 

O Sistema Gerencial é uma ferramenta muito importante para acompanhamento da 

execução orçamentária, seus relatórios demonstram a realidade da execução orçamentária e financeira 

desta UJ. Ocorre que há muita dificuldade em utilização da ferramenta seja por estar muito lento ou por 

estar fora do ar. 

 

A exemplo do quadro anterior, despesa por modalidade de licitação, no exercício de 2013 

todas as despesas liquidadas foram devidamente pagas dentro do mesmo exercício. 

 

Os estágios da despesa liquidação/pagamento compreendem uma sequência de atividades 

desenvolvidas e ocorrem na maioria das vezes de forma simultânea, ou seja, quase todas as despesas 

liquidadas são pagas de imediato. 

 

É comum, nesta unidade, também no grupo de investimentos ocorrerem de forma 

simultânea, ou seja, despesas liquidadas serem pagas de imediato e circunstâncias idênticas com os restos 

a pagar não processados e tais eventos não prejudicam a execução orçamentária. 

 

No exercício de 2013 todas as despesas liquidadas foram devidamente pagas dentro do 

mesmo exercício. 

 
4.2 Reconhecimento de Passivos por insuficiência de créditos ou recursos 

NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR 

INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS 

 

 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

 
 

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 
Saldo Final em 

31/12/2012 

Movimento 

Devedor 
Movimento Credor 

Saldo Final em 

31/12/2013 

     

 

 

Fonte: 

 
4.2.1 Análise Crítica 
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4.3 Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores 

 

Quadro A.4.3 – Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores 

R$ 1,00 

Restos a Pagar não Processados 

Ano de 

Inscrição 
Montante 1/1/2013 Pagamento Cancelamento 

Saldo a pagar em 

31/12/2013 

2012 55.186.762 35.990.324 3.496.104 12.320.038 

2011 3.618.681 893.811 1.995.598 729.270 

2010     

Restos a Pagar Processados 

Ano de 

Inscrição 
Montante 1/1/2013 Pagamento Cancelamento 

Saldo a pagar em 

31/12/2013 

2012 550.000 550.000,00   

2011     

2010 200.000 200.0000   

2009 523.454 523.454   

Observações: 
 

 
4.3.1 Análise Crítica 

 

Nos exercícios de 2009 a 2012, houve despesas de restos a pagar processado, as quais 

foram devidamente pagas no exercício oportuno, mas no exercício de 2013, houve apenas despesas de 

restos a pagar não processados nesta UJ. 
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4.4 Transferências de Recursos 

 
4.4.1 Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício 

R$ 1,00 

Unidade Concedente ou Contratante - CGRL 

Nome: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC 

CNPJ: 00.394.478/0002-24 UG/GESTÃO: 280101/00001 

Informações sobre as transferências  

Modalida

de 

Nº do 

instrume

nto 

Beneficiário 

Valores Pactuados Valores Repassados Vigência 

Situaç

ão  Global 
Contrapart

ida  

No 

exercíci

o 

Acumula

do até 

exercício 
Início Fim 

1 702380 

76.282.664/00

01-52 180.682 30.682 0,00 150.000 

31/12/20

08 

24/02/20

14 1 

1 728795 

62.673.454/00

01-80 602.355 120.780 0,00 481.575 

31/12/20

09 

31/12/20

13 1 

1 722879 

04.109.447/00

01-54 573.820 178.000 0,00 395.820 

31/12/20

09 

30/06/20

13 1 

1 720191 

87.612.818/00

01-43 206.000 6.000 0,00 200.000 

31/12/20

09 

12/07/20

13 1 

1 726113 

23.804149/00

01-29 861.010 261.010 0,00 600.000 

31/12/20

09 

28/05/20

14 1 

1 726113 

09.139.551/00

01-05 527.878 132.050 0,00 395.828 

31/12/20

09 

27/04/20

14 1 

1 
724484 

33.402.892/00

01-06 
736.200 153.000 0,00 583.200 

31/12/20

09 

31/07/20

14 1 

1 
745405 

75.845.545/00

01-06 
408.163 8.163 0,00 400.000 

31/12/20

10 

16/03/20

13 1 

1 
745447 

76.205.665/00

01-01 
160.000 10.000 0,00 150.000 

31/12/20

10 

08/03/20

13 1 

1 
745458 

75.969.667/00

01-04 
306.500 6.500 0,00 300.000 

31/12/20

10 

31/12/20

13 1 

1 
746614 

45.307.980/00

01-08 
331.990 31.990 0,00 300.000 

31/12/20

10 

08/11/20

13 1 

1 
746645 

78.121.936/00

01-68 
259.378 59.378 0,00 200.000 

29/12/20

10 

04/08/20

13 1 

1 
750945 

01.613.940/00

01-19 
257.826 5.156 0,00 252.670 

31/12/20

10 

01/07/20

13 1 

1 
751727 

01.157.536/00

01-88 
423.551 8.471 0,00 415.080 

30/12/20

10 

11/12/20

13 1 

1 
751716 

00.006.874/00

01-56 
257.826 5.156 0,00 252.670 

31/12/20

10 

07/07/20

13 1 

1 
751194 

24.850.216/00

01-04 
257.826 5.156 0,00 252.670 

30/12/20

10 

08/05/20

13 1 

1 
751414 

01.005.917/00

01-41 
423.551 8.471 0,00 415.080 

30/12/20

10 

01/07/20

13 1 

1 
751252 

01.135.409/00

01-88 
257.826 5.156 0,00 252.670 

30/12/20

10 

27/11/20

13 1 

1 
751198 

01.105.626/00

01-25 
423.551 8.471 0,00 415.080 

30/12/20

10 

27/10/20

13 1 

1 
752590 

01.005.727/00

01-24 
432.375 17.295 0,00 415.080 

30/12/20

10 

11/11/20

13 1 

1 
751857 

01.291.707/00

01-67 
423.551 8.471 0,00 415.080 

30/12/20

10 

04/09/20

13 1 
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1 
751985 

01.067.479/00

01-46 
437.730 22.650 0,00 415.080 

30/12/20

10 

09/09/20

13 1 

1 
751898 

63.893.929/00

01-07 
148.642 3.642 0,00 145.000 

31/12/20

10 

12/11/20

13 1 

1 
752096 

00.005.959/00

01-10 
257.826 5.156 0,00 252.670 

30/12/20

10 

31/08/20

13 2 

1 
752253 

01.791.276/00

01-06 
319.244 6.384 0,00 312.860 

30/12/20

10 

08/09/20

13 1 

1 
752158 

04.215.377/00

01-19 
257.826 5.156 0,00 252.670 

31/12/20

10 

25/05/20

13 2 

1 
752199 

01.153.030/00

01-09 
423.551 8.471 0,00 415.080 

30/12/20

10 

16/12/20

13 1 

1 
752125 

02.262.368/00

01-53 
319.244 6.384 0,00 312.860 

31/12/20

10 

05/07/20

13 1 

1 
752093 

01.067.248/00

01-32 
257.826 5.156 0,00 252.670 

30/12/20

10 

02/07/20

13 1 

1 
752057 

01.298.975/00

01-00 
423.551 8.471 0,00 415.080 

30/12/20

10 

11/10/20

13 1 

1 
750648 

53.415.717/00

01-60 
220.000 20.000 0,00 200.000 

31/12/20

10 

21/07/20

13 1 

1 
755164 

76.244.961/00

01-03 
515.000 15.000 0,00 500.000 

31/12/20

10 

31/03/20

14 1 

1 
745398 

78.113.834/00

01-09 
154.000 4.000 0,00 150.000 

31/12/20

10 

02/03/20

14 1 

1 746460 

11.097.391/00

01-20 319.760 19.760 0,00 300.000 

29/12/20

10 

12/03/20

14 1 

1 746487 

72.836.588/00

01-29 148.701 48.701 0,00 100.000 

31/12/20

10 

09/09/20

14 1 

1 746507 

46.248.837/00

01-55 326.915 126.915 

200.000,

00 200.000 

31/12/20

10 

31/12/20

14 1 

1 746542 

11.097.391/00

01-20 319.760 19.760 0,00 300.000 

29/12/20

10 

12/03/20

14 1 

1 750967 

01.131.713/00

01-57 423.551 8.471 0,00 415.080 

31/12/20

10 

08/03/20

14 1 

1 750971 

01.135.904/00

01-97 257.826 5.156 0,00 252.670 

30/12/20

10 

09/03/20

14 1 

1 751124 

02.506.012/00

01-18 

257.826,

53 5.156 0,00 252.670 

31/12/20

10 

31/12/20

13 1 

1 751374 

01.219.807/00

01-82 423.551 8.471 0,00 415.080 

30/12/20

10 

29/01/20

14 1 

1 751123 

26.867.770/00

01-20 257.826 5.156 0,00 252.670 

31/12/20

10 

18/06/20

14 1 

1 751964 

01.123.678/00

01-24 257.826 5.156 0,00 252.670 

30/12/20

10 

12/03/20

14 1 

1 751958 

01.067.164/00

01-07 257.826 5.156 0,00 252.670 

30/12/20

10 

08/03/20

14 1 

1 751776 

07.200.266/00

01-11 

2.551.02

4 1.201.024 0,00 

1.275.00

0 

29/12/20

10 

05/12/20

14 1 

1 752095 

02.267.698/00

01-31 257.826 5.156 0,00 252.670 

30/12/20

10 

24/05/20

14 1 

1 
752154 

02.321.115/00

01-03 
257.826 5.156 0,00 

252.670 

30/12/20

10 

31/12/20

14 1 

1 753268 

01.067.073/00

01-63 257.826 5.156 
0,00 

252.670 

30/12/20

10 

20/05/20

14 1 

1 763094 53.415.717/00 220.000 20.000 0,00 200.000 29/12/20 27/07/20 1 
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01-60 11 14 

1 762003 

46.415.998/00

01-96 221.000 21.000 
0,00 

0,00 

30/12/20

11 

30/09/20

13 6 

1 766276 

07.200.966/00

01-11 388.520 65.600 
0,00 

322.920 

28/12/20

11 

28/02/20

13 1 

1 764556 

07.200.966/00

01-11 720.000 120.000 
0,00 

600.000 

28/12/20

11 

31/07/20

13 1 

1 764820 

05.507.500/00

01-38 760.000 80.000 
0,00 

680.000 

28/12/20

11 

30/04/20

13 1 

1 764811 

05.507.500/00

01-38 

1.563.85

0 165.000 
0,00 

790.850 

28/12/20

11 

30/06/20

13 1 

1 762002 

46.352.746/00

01-65 234.494 34.494 
0,00 

200.000 

30/12/20

11 

25/02/20

15 1 

1 764472 

51.842.177/00

01-76 102.907 2.907 
0,00 

0,00 

29/12/20

11 

28/02/20

14 1 

1 761969 

76.958.974/00

01-44 204.964 4.964 
0,00 

200.000 

29/12/20

11 

03/09/20

14 1 

1 
764845 

76.460526/00

01-16 
516.000 16.000 0,00 

500.000 

29/12/20

11 

16/02/20

15 1 

1 764841 

07.200.966/00

01-11 

1.670.00

0 870.000 
0,00 

800.000 

28/12/20

11 

30/06/20

14 1 

1 764822 

05.507.500/00

01-38 

1.542.00

0 154.200 

199.000,

00 

1.387.80

0 

28/12/20

11 

30/06/20

14 1 

1 764836 

05.541.424/00

01-87 670.000 70.000 
0,00 

300.000 

29/12/20

11 

13/05/20

14 1 

1 764832 

07.200.966/00

01-11 784.054 95.500 
0,00 

688.554 

28/12/20

11 

31/12/20

14 1 

1 764808 

05.507.500/00

01-38 

8.800.00

0 800.000 
387.988 

4.387.98

8 

28/12/20

11 

16/03/20

14 1 

1 775018 

33.402.892/00

01-06 866.847 366.847 
500.000 

500.000 

31/12/20

12 

09/08/20

13 1 

1 775386 

05.054.996/00

01-31 300.105 150.105 
150.000 

150.000 

28/12/20

12 

15/10/20

13 1 

1 770831 

07.200.966/00

01-11 170.500 3.700 
0,00 

166.800 

17/07/20

12 

30/06/20

14 1 

1 778313 

76.995.455/00

01-56 260.247 10.247 
250.000 

250.000 

21/12/20

12 

30/12/20

15 1 

1 778912 

18.186.718/00

01-80 306.123 6.123 
0,00 

0,00 

28/12/20

12 

31/12/20

14 1 

1 778345 

76.919.083/00

01-89 307.000 7.000 
0,00 

0,00 

31/12/20

12 

31/12/20

14 1 

1 772466 

01.612.443/00

01-04 256.800 6.800 
250.000 

250.000 

27/12/20

12 

20/05/20

15 1 

1 778337 

10.091.585/00

01-56 416.000 16.000 
0,00 

0,00 

31/12/20

12 

31/12/20

14 1 

1 778913 

75.381.178/00

01-79 256.000 6.000 
0,00 

0,00 

31/12/20

12 

31/12/20

14 1 

1 781471 

75.845.503/00

01-67 256.000 6.000 
250.000 

250.000 

31/12/20

12 

22/10/20

15 1 

1 781483 

10.091585/00

01-56 306.500 6.500 
0,00 

0,00 

31/12/20

12 

31/12/20

14 1 

1 778318 

75.801.738/00

01-53 257.500 7.500 
0,00 

0,00 

27/12/20

12 

31/12/20

14 1 

1 774207 

89.908.479/00

01-72 666.378 105.578 
560.800 

560.800 

26/12/20

12 

22/03/20

15 1 
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1 775366 

11.000.361/00

01-54 

1.188.80

0 118.880 
534.960 

534.960 

27/12/20

12 

06/12/20

15 1 

1 775397 

17.422.056/00

01-37 

1.485.63

0 296.380 
600.000 

600.000 

28/12/20

12 

01/12/20

14 1 

1 777043 

05.507.500/00

01-38 

2.160.72

1 1.012.721 
550.000 

550.000 

26/12/20

12 

16/12/20

15 1 

1 778309 

15.244.114/00

01-54 

1.200.00

0 60.000 
323.296 

323.396 

28/12/20

12 

01/01/20

16 1 

1 777479 

07.200.966/00

01-11 669.333 66.933 
602.400 

602.400 

26/12/20

12 

26/05/20

15 1 

1 781213 

76.105.543/00

01-35 

2.152.68

0 402.680 
0,00 

0,00 

31/12/20

12 

31/12/20

14 1 

1 778911 

15.244.114/00

01-54 

1.294.65

0 123.000 
465.900 

465.900 

28/12/20

12 

07/01/20

16 1 

1 781212 

03.984.807/00

01-02 989.000 48.000 
941.000 

941.000 

28/12/20

12 

18/02/20

14 1 

1 781475 

18.125.138/00

01-82 260.500 10.500 
250.000 

250.000 

31/12/20

12 

30/12/20

15 1 

1 781479 

01.612.489/00

01-15 255.500 5.500 
0,00 

0,00 

31/12/20

12 

31/12/20

14 1 

1 784841 

33.402.892/00

01-06 942.062 442.062 
0,00 

0,00 

13/12/20

13 

19/08/20

14 1 

1 785364 

01.613.167/00

01-90 280.000 30.000 
0,00 

0,00 

18/12/20

13 

31/12/20

15 1 

1 785399 

01.619.104/00

01-41 256.000 6.000 
0,00 

0,00 

31/12/20

13 

31/12/20

15 1 

1 785407 

75.380.071/00

01-66 280.000 30.000 
0,00 

0,00 

31/12/20

13 

31/12/20

15 1 

1 785845 

01.612.388/00

01-44 256.000 6.000 
0,00 

0,00 

18/12/20

13 

31/12/20

15 1 

1 785846 

01.612.453/00

01-31 256.000 6.000 
0,00 

0,00 

11/12/20

13 

31/12/20

15 1 

1 787536 

05.054.996/00

01-31 300.105 150.105 
0,00 

0,00 

11/12/20

13 

15/09/20

14 1 

1 787395 

76.208.842/00

01-03 255.150 5.150 
0,00 

0,00 

31/12/20

13 

31/12/20

15 1 

1 789082 

01.612.443/00

01-04 357.281 7.281 
0,00 

0,00 

12/12/20

13 

31/12/20

15 1 

1 789026 

01.612.812/00

01-50 256.000 6.000 
0,00 

0,00 

11/12/20

13 

31/12/20

15 1 

1 793000 

33.938.861/00

01-74 

1.334.00

0 134.000 
0,00 

0,00 

18/12/20

13 

15/01/20

16 1 

1 793015 

88.648.761/00

01-03 

1.300.00

0 104.000 
0,00 

0,00 

23/12/20

13 

15/12/20

15 1 

1 793014 

62.145.750/00

01-09 

1.321.20

0 189.000 
0,00 

0,00 

20/12/20

13 

15/12/20

16 1 

1 789058 

01.613.360/00

01-21 351.000 101.000 
0,00 

0,00 

18/12/20

13 

31/12/20

15 1 

1 789055 

83.102.756/00

01-79 722.580 22.580 
0,00 

0,00 

18/12/20

13 

31/12/20

15 1 

1 789037 

76.205.673/00

01-40 260.000 10.000 
0,00 

0,00 

20/12/20

13 

31/12/20

15 1 

1 789099 

76.217.025/00

01-03 255.122 5.122 
0,00 

0,00 

18/12/20

13 

31/12/20

15 1 

1 789089 75.799.577/00 255.500 5.500 0,00 0,00 18/12/20 31/12/20 1 
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01-04 13 15 

1 789044 

76.002.666/00

01-40 256.000 6.000 
0,00 

0,00 

18/12/20

13 

31/12/20

15 1 

1 789098 

76.247.337/00

01-60 255.200 5.200 
0,00 

0,00 

18/12/20

13 

31/12/20

15 1 

1 799515 

75.359.760/00

01-99 307.000 7.000 
0,00 

0,00 

30/12/20

13 

31/12/20

15 1 

1 789064 

75.741.330/00

01-37 

1.025.00

0 25.000 
0,00 

0,00 

20/12/20

13 

31/12/20

15 1 

1 789050 

77.398.154/00

01-08 310.005 10.005 
0,00 

0,00 

18/12/20

13 

31/12/20

15 1 

1 789053 

95.640.652/00

01-05 269.605 19.605 
0,00 

0,00 

18/12/20

13 

31/12/20

15 1 

1 789040 

75.972.760/00

01-60 300.000 50.000 
0,00 

0,00 

19/12/20

13 

31/12/20

15 1 

1 789047 

75.443.812/00

01-00 256.000 6.000 
0,00 

0,00 

20/12/20

13 

31/12/20

15 1 

1 789090 

76.238.443/00

01-87 255.500 5.500 
0,00 

0,00 

18/12/20

13 

31/12/20

15 1 

1 789032 

76995430/000

1-52 257.500 7.500 
0,00 

0,00 

18/12/20

13 

31/12/20

15 1 

1 795783 

05.507.500/00

01-38 366.666 36.666 
0,00 

0,00 

26/12/20

13 

31/07/20

14 1 

1 796342 

05.507.500/00

01-38 

41.700.0

00 4.700.000 
0,00 

0,00 

26/12/20

13 

12/04/20

16 1 

1 798340 

11.779.987/00

01-00 

2.900.00

0 200.000 
0,00 

0,00 

31/12/20

13 

22/12/20

15 1 

 

 

4.4.2 Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos Três Últimos 
Exercícios 

 

O Quadro A.4.4.2 abaixo contempla a quantidade de instrumentos por modalidade de 

transferência e os respectivos valores repassados nos exercícios de 2013, 2012 e 2011, sendo que os 

valores devem se referir à totalidade e não somente aos instrumentos celebrados em cada exercício.  

 

Quadro A.4.4.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios 

 

 

  

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC 

CNPJ: 00.394.478/0002-24 UG/GESTÃO: 280101/00001 

Modalidade 
Quantidade de instrumentos celebrados 

em cada exercício 

Montantes Repassados em Cada Exercício, Independente 

do ano de Celebração do Instrumento (em R$1,00) 

2013 2012 2011 2013 2012 2011 

Convênio 31 26 18 8.316.096,52 14.852.729,36 10.061.489,00 

Contrato de Repasse 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Termo de Parceria 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Termo de Cooperação 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Termo de Compromisso 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Totais 31 26 18 8.316.096,52 14.852.729,36 10.061.489,00 
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4.4.3 Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios, Termos de Cooperação e 
Contratos de Repasse 

R$ 1,00 

Unidade Concedente  

Nome: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC 

CNPJ: 00.394.478/0001-43 UG/GESTÃO: 280101 / 00001 

Exercício da 

prestação de contas 
Quantitativos e montante repassados 

Instrumentos 

Convênios 
Termo de 

Cooperação 
Contratos de Repasse 

2013 

Contas Prestadas 
Quantidade 22 x x 

Montante Repassado 7.729.230,00 x x 

Contas não prestadas 
Quantidade 5 x x 

Montante Repassado 1.485.500,00 x x 

2012 

Contas Prestadas 
Quantidade 11 x x 

Montante Repassado 1.790.200,00 x x 

Contas não prestadas 
Quantidade 10 x x 

Montante Repassado 3.582.990,00 x x 

2011 

Contas Prestadas 
Quantidade 22 x x 

Montante Repassado 56.580.080,00 x x 

Contas não prestadas 
Quantidade 2 x x 

Montante Repassado 320.200,00 x x 

Anteriores a 2011 Contas não prestadas 
Quantidade 0 x x 

Montante Repassado 0,00 x x 
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4.4.4 Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de Repasse 

 

R$ 1,00 

 
4.4.5 Análise Crítica 

 

Objetivando nortear as ações no processo das transferências voluntárias, esta sendo 

finalizado o processo de padronização dos procedimentos com orientações para a formalização, 

acompanhamento e prestação de contas dos convênios para que possa dar maior celeridade às atividades 

da divisão. 

 

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior-MDIC tem se 

preocupado, cada vez mais, com a melhoria constante dos procedimentos, e considera que vem tomando 

todas as providências cabíveis. Foram aperfeiçoadas as rotinas já existentes, com o objetivo de melhorar o 

acompanhamento reduzindo as situações de inadimplência, como o envio de notificações às entidades 

convenentes sobre os problemas que originaram a situação de inadimplência, concessão de prazos para 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC 

CNPJ: 00.394.478/0001-43 UG/GESTÃO: 280101 / 00001 

Exercício da 

prestação de 

contas 

Quantitativos e montantes repassados 

Instrumentos 

Convênios 
Contratos de 

Repasse 

2013 

Quantidade de contas prestadas 26 x 

Com prazo de análise ainda 

não vencido 

Quantidade 

Contas 

analisadas 
2 x 

Contas não 

analisadas 
15 x 

Montante repassado (R$) 6.003.410 x 

Com prazo de análise 

vencido 

Contas analisadas 

Quantidade 

Aprovada 
30 x 

Quantidade 

Reprovada 
3 x 

Quantidade 

de TCE 
3 x 

Contas NÃO 

analisadas 

Quantidade 32 x 

Montante 

Repassado 

(R$) 

36.009.595 x 

2012 

Quantidade de contas prestadas 19 x 

Contas analisadas 

Quantidade Aprovada 31 x 

Quantidade Reprovada 3 x 

Quantidade de TCE 3 x 

Contas NÃO analisadas 
Quantidade 50 x 

Montante repassado (R$) 40.895.759 x 

2011 

Quantidade de contas prestadas 25 x 

Contas analisadas 

Quantidade Aprovada 36 x 

Quantidade Reprovada 0 x 

Quantidade de TCE 0 x 

Contas NÃO analisadas 
Quantidade 62 x 

Montante repassado  65.146.578 x 

Anteriores a 2011 Contas NÃO analisadas Quantidade 3 x 
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respostas, encaminhamentos para instauração de Tomadas de Contas Especiais, depois de esgotadas as 

medidas administrativas para saneamento da inadimplência e ressarcimento ao erário. 

 

Com as rotinas desenvolvidas e trabalhadas atualmente, observa-se um processo contínuo 

de melhoria no acompanhamento dos prazos de prestação de contas, resultando em sistemáticas cobranças 

em caso de omissão do dever de prestar contas por parte das entidades convenentes, de forma a garantir 

os devidos registros nos Sistemas de acompanhamento do Governo Federal. 

 

A UJ, na realização das transferências voluntárias, considerada a busca constante por 

melhoria, realizou a celebração de 75 instrumentos no período de 2011 a 2013, e sendo repassado no 

período recursos totalizando R$ 33.230.314,88 (trinta e três milhões, duzentos e trinta mil, trezentos e 

quatorze reais e oitenta e oito centavos). No exercício de 2011, houve o repasse de R$ o R$ 

10.061.489,00, em 2012, o montante de R$ 14.852.729,36 e no ano de 2013 de R$ 8.316.096,52. 

 

Objetivando o cumprimento das atividades de prestações de contas, registra-se a 

continuidade na baixa dos estoques e consequente atualização nas contas contábeis “A Comprovar”, 

“Inadimplência” e “A Aprovar”, com vistas a compatibilizar as orientações dos Controles Interno e 

Externo, eis que desde o ano de 2011, vem trabalhando em ritmo de força-tarefa, especialmente, no que 

tange aos convênios regidos, ainda, pela IN nº 01/97- STN/MF, onde praticamente esta zerado, restando 

apenas 04 convênios 

 

No que tange ao estoque de prestação de contas, é importante registrar que, em 2011 

apresentava na conta “A Aprovar” um passivo de 62 processos, contudo, no período de 2011 a 2013, 

foram recebidas mais 70 novas prestações de contas, o que totaliza 132 processos a serem analisados nos 

últimos exercícios. 

 

Porém, deve-se ressaltar que foram analisadas no período 85 prestações de contas 

(Aprovadas, Inadimplências e, respectivamente, TCE e CADIN), o que representa uma média de analise 

30 processos anuais de prestação de contas e uma redução 64% no passivo de convênios. Isso significa 

que mantido essa média e levando em conta novas prestações de conta no decorrer de 2014, ao final do 

exercício teremos pendentes de análise 50 prestações de contas na conta “A Aprovar”, dos convênios já 

vencidos e estaremos assim cada vez mais próximos de zerar o estoque de convênios. 

 

Cumpre ressaltar, ainda, que as atividades de prestação de contas, fiscalização e 

formalização de instrumentos de convênios são exercidas, cumulativamente, por equipe única, sendo que 

no ano de 2011 a equipe somava um número de 3 servidores e 2 colaboradores e em 2012 com apenas 2 

servidores e 1 colaborador e atualmente são 03 servidores e 02 terceirizados, demostrando ser uma equipe 

reduzida, para acompanhar o volume de convênios. No entanto sem prejuízo das atividades típicas há, 

inclusive, o saneamento de dúvidas durante a execução do pactuado por meio de e-mail institucional , 

bem como o atendimento de demandas das diligências formuladas por Órgãos de Controle Interno e 

Externo, Ministério Público, Polícia Federal, e demais denúncias de quaisquer outros Órgãos 

demandados, e ainda, o fornecimento de subsídios à Advocacia-Geral da União em ações judiciais. 

 

Para o gerenciamento das transferências realizadas por meio de convênios e instrumentos 

congêneres em 2013, foram definidas e estão sendo utilizados os seguintes meios: Acompanhamento da 

execução financeira, por meio do Sistema de Convênios – SICONV e verificação financeira in loco, 

sempre que há identificação de necessidade; reitera-se que quanto à capacidade de fiscalização "in loco" 

da execução dos planos de trabalho, cabe ressaltar que a realização dessa atividade é competência das 

unidades finalísticas responsáveis pelo acompanhamento da execução física dos convênios. 
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Em que pese todas as dificuldades encontradas para o bom desenvolvimento das 

atribuições de prestação e de fiscalização de contas, cada vez mais, a Divisão de Convênios vem adotando 

procedimentos assecuratórios na busca da regular aplicação dos recursos públicos liberados. 

 

 
4.5 Suprimento de Fundos 

 
4.5.1 Suprimento de Fundos – Despesas realizadas por meio da Conta Tipo “B” e por meio de Cartão de 

Crédito Corporativo.  

 

Quadro A4.5.1 Suprimento de Fundos – Despesas realizadas por meio da Conta Tipo “B” e por meio de 

Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica)  

R$ 1,00 
Suprimento de Fundos 

Exercícios 
Conta Tipo “B” 

CPGF 
Total (R$) 

Saque Fatura 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2013   24  4.8109 19 7.363 13.174 

2012   7  1.150 11  4.750, 5.900 

2011   17  2.0848 11  5.526 7.611 

 
4.5.2 Suprimento de Fundos – Conta Tipo “B” 

Não se Aplica 

 
4.5.3 Suprimento de Fundos – Cartão de Crédito Corporativo (CPGF) 

 

QUADRO A.4.5.3 – DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO DO GOVERNO FEDERAL POR UG E 

POR PORTADOR 

 

QCódigo da UG 280101 Limite de Utilização da UG  

Portador CPF 
Valor do Limite 

Individual 

Valor 
Total 

Saque Fatura 

Abdias da Silva Oliveira 331.615.501-53 40.000,00 4.640,69 5.062,98 9.703,67 

Willy Anderson Santos 

Tomelin 

666.178.471-72 40.000,00 170,00 2.300,88 2.470,88 

Total Utilizado pela UG   4.810,69 7.363,86 12.174,55 

      

      

Total Utilizado pela UG      

Total Utilizado pela UJ   4.810,69 7.363,86 12.174,55 
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4.5.4 Prestações de Contas de Suprimento de Fundos  

 

QUADRO A.4.5.4 Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta tipo “B” e CPGF) 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.5.5 Análise Crítica 

 

Todos os suprimentos concedidos foram devidamente prestado contas e aprovados pelo ordenador de 

despesa desta Unidade. 

Fonte: SIAFI Gerencial e SIAFI Operacional 

 
4.6 Renúncias sob a Gestão da UJ 

Não se aplica a unidade jurisdicionada.  

 
4.7 Gestão de Precatórios 

Não se aplica a unidade jurisdicionada.  

 

  

Suprimento de Fundos 

 Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2013 2012 2011 2013 2012 2011 

Qtd

. 

Valo

r 

Qt

d. 

Valo

r 

Qtd

. 

Valo

r 

Qt

d. 
Valor 

Qtd

. 
Valor 

Qtd

. 
Valor 

PC não 

Apresentadas 
            

PC Aguardando 

Análise 
            

PC em Análise             

PC não 

Aprovadas 
            

PC Aprovadas       8 12.174,55 5 5.900,31 6 7.611,21 
Fonte: SIAFI Gerencial e SIAFI Operacional 
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SECÇÃO 5. – GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 
RELACIONADOS. 

 
5.1 Estrutura de pessoal da unidade: 

 
5.1.1 Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada 

 
5.1.1.1 Lotação 

 

 

 

Quadro A.5.1.1.1  – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos no 

Exercício 

2013 

Egressos no 

Exercício 

2013 Autorizada Efetiva 

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 105 762 150 115 

1.1. Membros de poder e agentes políticos Não há 1 0 0 

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 105 761 150 115 

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao MDIC 105 687 141 84  

1.2.2. Servidores de carreira em exercício 

descentralizado 
Não há 41 6 22 

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório Não há - 0 0 

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas Não há 33 3 9 

2. Empregados anistiados regidos pela CLT 

(2.1+2.2) 
- 18 3 1 

2.1 Empregados anistiados regidos pela CLT vinculados 

ao MDIC 
Não há 12 0 0 

2.2 Empregados anistiados de outros órgãos regidos pela 

CLT em exercício no MDIC 
Não há 6 3 1 

3. Servidores com Contratos Temporários - 12 0 6 

4. Servidores sem Vínculo com a Administração 

Pública 
- 57 10 25 

5. Total de Servidores (1+2+3+4) 105 849 163 147 

Fonte: Sistema SIAPECAD e Extrator de Dados  

 

Item 1.2.1 – Foi considerado servidores do quadro efetivo do MDIC (ativos, cedidos e em 

lotação provisória). Quanto à lotação autorizada, foram considerados os 105 PGPE’s, devido à 

autorização para provimento dos cargos, conforme Portaria nº 115, de 23 de abril de 2013, D.O.U. de 24 

de abril de 2013. Entretanto, a nomeação e a posse somente ocorrerão no exercício de 2014. 

 

Item 1.2.4 – Consideramos requisitados de outros órgãos e esferas os servidores que estão 

na situação funcional de requisitados e requisitados de empresa. 

 

Item 2. - Optamos por separar os empregados anistiados regidos pela CLT, uma vez que 

não ocupam cargo efetivo. 
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5.1.1.2 Situações que reduzem a força de trabalho da Unidade Jurisdicionada 

 

Quadro A.5.1.1.2 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ 

 

Tipologias dos afastamentos 

Quantidade de Pessoas 

na Situação em 31 de 

Dezembro 

1.   Cedidos (1.1+1.2+1.3) 77 

1.1.     Exercício de Cargo em Comissão 29 

1.2.     Exercício de Função de Confiança 9 

1.3.     Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis) 39 

2.   Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) 3 

2.1.     Para Exercício de Mandato Eletivo  - 

2.2.     Para Estudo ou Missão no Exterior - 

2.3.     Para Serviço em Organismo Internacional 1  

2.4.     Para Participação em Programa de Pós-graduação Stricto Sensu no País 2 

3.   Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 51 

3.1.     De Oficio, no Interesse da Administração 23 

3.2.     A Pedido, a Critério da Administração 26 

3.3.     A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar 

cônjuge/companheiro 
- 

3.4.     A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde 2 

3.5.     A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo - 

4.   Licença Remunerada (4.1+4.2) 1 

4.1.     Doença em Pessoa da Família  1 

4.2.     Capacitação  - 

5.   Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 13 

5.1.     Afastamento do Cônjuge ou Companheiro  1 

5.2.     Serviço Militar - 

5.3.     Atividade Política - 

5.4.     Interesses Particulares  12 

5.5.     Mandato Classista - 

6.   Outras Situações (Especificar o ato normativo) - 

7.   Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6) 145 

Fonte: Sistema SIAPECAD e Extrator de Dados 
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5.1.2 Qualificação da Força de Trabalho 

 
5.1.2.1 Estrutura de Cargos e de Funções 

 

Quadro A.5.1.2.1 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ (Situação 

em 31 de dezembro 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 
Lotação Ingressos no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

Cargos em Comissão 250 244 70 47 

Cargos Natureza Especial 1 1 - - 

Grupo Direção e Assessoramento Superior 249 243 70 47 

Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Não há 133 42 11 

Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado Não há 21 8 10 

Servidores de Outros Órgãos e Esferas Não há 31 7 12 

Sem Vínculo Não há 56 12 14 

Aposentados Não há - - - 

Empregados anistiados de outros órgãos regidos pela CLT em 

exercício no MDIC 
Não há 2 1 - 

Funções Gratificadas 122 110 28 5 

Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Não há 109 28 5 

Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado Não há 1 - - 

Servidores de Outros órgãos e Esferas Não há 0 - - 

Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  372 354 98 52 

 

5.1.2.2 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade 

 

Quadro A.5.1.2.2 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária 

Situação apurada em 31/12/2013 

R$ 1,00 

Tipologias do Cargo 

Quantidade de Servidores por Faixa Etária  

Até 30 

anos 

De 31 a 40 

anos 

De 41 a 50 

anos 

De 51 a 60 

anos 

Acima de 

60 anos 

1.          Provimento de Cargo Efetivo 133 144 106 85 11 

1.1.     Membros de Poder e Agentes Políticos - - - - 1 

1.2.     Servidores de Carreira  128 140 105 83 10 

1.3.     Servidores com Contratos Temporários 5 4 1 2 - 

2.          Provimento de Cargo em Comissão 42 105 91 96 20 

2.1.     Cargos de Natureza Especial - - 1 - - 

2.2.     Grupo Direção e Assessoramento Superior 15 81 71 65 11 

2.3.     Funções Gratificadas 27 24 19 31 9 

3.          Empregados anistiados regidos pela CLT 0 0 2 4 10 

Empregados anistiados regidos pela CLT vinculados ao 

MDIC 
- - 1 2 9 

Empregados anistiados de outros órgãos regidos pela CLT em 

exercício no MDIC 
- - 1 2 1 

4.          Totais (1+2+3) 175 249 199 185 41 

Fonte: Sistema SIAPECAD e Extrator de Dados 

Item 2.3 – Foram consideradas Funções Gratificadas e Funções Comissionadas Técnicas. 

Item 3 – Optamos por separar os empregados anistiados regidos pela CLT, uma vez que não ocupam cargo efetivo. 
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5.1.2.3 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Escolaridade 

 

Quadro A.5.1.2.3 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade – Situação apurada em 

31/12/2013 

Tipologias do Cargo 

Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.       Provimento de Cargo Efetivo 0 0 0 5 74 307 54 38 1 

1.1.      Membros de Poder e Agentes Políticos - - - - - 1 - - - 

1.2.      Servidores de Carreira  - - - 5 72 301 54 33 1 

1.3.      Servidores com Contratos Temporários - - - - 2 5 - 5 - 

2.       Provimento de Cargo em Comissão 0 0 0 10 108 173 48 14 1 

2.1.     Cargos de Natureza Especial - - - - - 1 - - - 

2.2.     Grupo Direção e Assessoramento Superior - - - 1 47 140 40 14 1 

2.3.     Funções Gratificadas - - - 9 61 32 8 - - 

3.       Empregados anistiados regidos pela CLT 0 0 0 0 3 8 2 3 0 

3.1. Empregados anistiados regidos pela CLT em exercício 

no MDIC 
- - - - 1 7 2 2 - 

3.2. Empregados anistiados de outros órgãos regidos pela 

CLT em exercício no MDIC 
- - - - 2 1 - 1 - 

4.       Totais (1+2+3) 0 0 0 15 185 488 104 55 2 

LEGENDA 

Nível de Escolaridade 

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - 

Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - 

Não Classificada. 

Fonte: Sistema SIAPECAD, Extrator de Dados e Pasta de Assentamentos Funcionais. 

Item 2.3 – Foram consideradas Funções Gratificadas e Funções Comissionadas Técnicas. 

Item 3 – Optamos por separar os empregados anistiados regidos pela CLT, uma vez que não ocupam cargo efetivo. 
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5.1.3 Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada 

 

Quadro A.5.1.3 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores 

 

  
Tipologias/ Exercícios 

Vencimentos 

e Vantagens 

Fixas  

 Despesas Variáveis  
 Despesas de 

Exercícios 

Anteriores  

 Decisões 

Judiciais  
 Total  

   Retribuições   Gratificações  
 Adicionai

s  
 Indenizações  

 Benefícios 

Assistenciais e 

Previdenciários  

 Demais 

Despesas 

Variáveis  

  
   

Exercícios  

2013 

71.126.18

7 21.739.025 8.117.872 

2.419.36

0 3.275.893 5.413.826 7.815.985 44.309 60.208 

120.012.66

6 

  
2012 

51.151.22

3 20.145.123 6.263.629 

2.108.11

4 2.802.571 1.818.287 

10.898.53

0 

1.110.06

6 62.308 96.359.851 

  
2011 

51.495.60
4 20.093.864 7.025.036 

2.044.98
4 2.927.535 1.795.317 

12.775.48
7 20.054 

139.28
9 98.317.170 

Observações:  

O Quadro foi adequado para atender á demanda já que atualmente não é ainda possível 

desmembrar a folha conforme a natureza dos cargos. Desta forma, foi criado um Quadro a parte com as 

despesas consolidadas. 

 
5.1.4 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas 

 
5.1.4.1 Classificação do Quadro de Servidores Inativos da Unidade Jurisdicionada Segundo o Regime de 

Proventos e de Aposentadoria 

 

Quadro A.5.1.4.1 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31 de dezembro  

R$ 1,00 

Regime de Proventos / Regime de Aposentadoria  

Quantidade 

De Servidores Aposentados 

até 31/12 

De Aposentadorias Iniciadas 

no Exercício de Referência 

1.          Integral 77 7 

1.1      Voluntária 1 0 

1.2      Compulsória 0 0 

1.3      Invalidez Permanente 7 0 

1.4      Outras 69 7 

2.          Proporcional 76 1 

2.1      Voluntária 0 0 

2.2      Compulsória 2 0 

2.3      Invalidez Permanente 4 1 

2.4      Outras 70 0 

3.          Totais (1+2) 153 8 
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5.1.4.2 Demonstração das Origens das Pensões Pagas pela Unidade Jurisdicionada 

 

Quadro A.5.1.4.2 - Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12 

 

Regime de Proventos do Servidor Instituidor 
Quantidade de Beneficiários de Pensão 

Acumulada até 31/12 Iniciada no Exercício de Referência 

1. Aposentado 48 0 

1.1. Integral 40 0 

1.2. Proporcional 8 0 

2. Em Atividade 49 4 

3. Total (1+2) 97 4 

Fonte: Siape 

 
5.1.5 Cadastramento no SISAC 

 
5.1.5.1 Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal por intermédio do SISAC 

 

Quadro A.5.1.5.1 – Atos Sujeitos ao Registro do TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos sujeitos ao 

registro no TCU 

Quantidade de atos 

cadastrados no SISAC 

Exercícios Exercícios 

2013 2012 2013 2012 

Admissão 0 0 0 0 

Concessão de aposentadoria 8 19 7 20 

Concessão de pensão civil 3 2 3 1 

Concessão de pensão especial a ex-combatente 0 0 0 0 

Concessão de reforma 0 0 0 0 

Concessão de pensão militar 0 0 0 0 

Alteração do fundamento legal de ato concessório 1 12 2 11 

Totais 12 33 12 32 

 
5.1.5.2 Atos Sujeitos à comunicação ao TCU 

 

Quadro A.5.1.5.2 – Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos sujeitos à 

comunicação ao TCU 

Quantidade de atos cadastrados 

no SISAC 

Exercícios Exercícios 

2013 2012 2013 2012 

Desligamento 48 35 48 35 

Cancelamento de concessão 0 1 1 0 

Cancelamento de desligamento* 1 0 0 0 

Totais 49 36 49 35 

*Ref. Ato de recondução da servidora ANDREA ALVES CHALEGA, não incluído no SISAC até esta data. 
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5.1.5.3 Regularidade do cadastro dos atos no SISAC 

 

Quadro A.5.1.5.3 – Regularidade do cadastro dos atos no Sisac 

 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido entre o fato 

caracterizador do ato e o cadastro no SISAC 

Exercício de 2013 

Até 30 dias De 31 a 60 dias De 61 a 90 dias Mais de 90 dias 

Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

Admissão 0 0 0 0 

Concessão de aposentadoria 0 5 2 0 

Concessão de pensão civil 0 3 0 0 

Concessão de pensão especial a ex-combatente 0 0 0 0 

Concessão de reforma 0 0 0 0 

Concessão de pensão militar 0 0 0 0 

Alteração do fundamento legal de ato concessório 0 1 1 0 

Total 0 9 3 0 

Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

Desligamento 0 0 0 0 

Cancelamento de concessão 0 0 0 1 

Cancelamento de desligamento 0 0 0 0 

Total 0 0 0 1 

 
5.1.5.4 Atos Sujeitos à Remessa ao TCU em meio físico 

Não Houve 

 

A.5.1.5.4 – Atos sujeitos à remessa física ao TCU (Art. 14 da IN TCU 55/2007) 

 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos sujeitos 

ao envio ao TCU 

Quantidade de atos 

enviados ao TCU 

Exercícios Exercícios 

2013 2012 2013 2012 

Pensões graciosas ou indenizatórias         

Outros atos fora do SISAC (especificar)         

Totais     

 
5.1.6 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos 

 

A sistemática de controle existente é pontual, mediante a assinatura de Termos de 

Responsabilidade no momento em que o servidor ingressa neste Ministério. Ademais, é exigido do 

servidor, no momento de sua aposentação, declaração se acumula ou não outro cargo, provento, pensão 

civil, emprego ou função públicos no âmbito da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal. 

Todavia, o Termo de Responsabilidade assinado pelo servidor menciona os dispositivos 

legais que vedam a acumulação irregular de cargos, funções ou empregos públicos, e faz expressa 

referência à obrigatoriedade de comunicação imediata de qualquer alteração que venha a ocorrer em sua 

vida funcional e que possam caracterizar acumulação de cargos.  

Para detectar situações de acúmulo de cargos, a CGRH depende da informação prestada 

pelo próprio servidor de que ocupa outro cargo, emprego ou função na Administração Pública, ou ainda, 

quando se analisa a situação de incidência do limite remuneratório para os servidores que possuem outra 

fonte de rendimentos. 
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A partir da edição da Portaria Normativa SRH/MP nº 2, de 8 de novembro de 2011, que 

dispõe sobre os procedimentos para aplicação do limite remuneratório previsto no inciso XI do art. 37 da 

Constituição Federal, a UJ constatou, no exercício de 2012, a existência de dois casos de acumulação 

irregular de cargos e de empregos públicos e cargos vedados pelo art. 37, incisos XVI e XVII, bem como 

pelos §§ 2º e 3º do art. 118 da Lei nº 8.112/1990, e há um caso de acumulação irregular de cargo no 

período de 1991 a 1996 vedado pelo inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, de 1988, redação 

original.  

 
5.1.7 Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos 

Públicos  

 

Os servidores Antonio Carlos Pompílio, Irla Iraci Barbosa de Melo e Vera Lúcia Alves 

Ferreira apresentavam situação de pendência ao final do exercício de 2012. 

A servidora Vera Lúcia Alves Ferreira apresentou no exercício de 2013, Termo de Opção 

optando pela manutenção da remuneração do cargo público, conforme já explanado no Relatório de 

Gestão referente ao exercício de 2012. 

 

A servidora Irla Iraci Barbosa de Melo solicitou exoneração deste Ministério, a partir de 28 

de maio de 2013, conforme Portaria/SPOA nº 81, de 13/06/2013, publicada no DOU de 13/06/2013. 

 

Em 14/06/2012 o empregado Antonio Carlos Pompílio impetrou Mandado de Segurança 

em trâmite na 22ª Vara Federal de Brasília. Obteve liminar que suspendeu a obrigatoriedade da 

apresentação do Termo de Opção por um dos cargos e a decisão liminar foi confirmada em sentença de 

mérito exarada em 27/08/2013, “garantindo ao impetrante o direito à percepção da Aposentadoria 

(Governo do Distrito Federal) cumulada com a remuneração do emprego público (Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior)”. A União interpôs recurso de Apelação contra a 

sentença em 29/01/2014, que poderá ser desconstituída ou mantida. 

 
5.1.8 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos 

 

Vacinação de Servidores 

 

Objetivo: Oferecer aos servidores deste Ministério a possibilidade de imunização contra o vírus da gripe. 

Tipo: Eficiência  

Meta: Vacinar todos os 765 servidores desse Ministério 

Frequência de Apuração: anual  

Método de apuração: Lista de presença com a relação de todos os servidores 

Área responsável: SEAMS 

 

- Doenças Ocupacionais  

 

O Serviço Médico de Assistência Médica e Social – SEAMS dispõe de uma equipe 

composta por dois médicos, uma assistente social e uma psicóloga, os quais possuem, entre as atribuições, 

a de sistematizar e analisar dados gerados na vigilância e promoção à saúde, notificando os agravos 

relacionados ao trabalho. 

 

No ano de 2013, foram realizados acompanhamentos sistemáticos pela equipe 

multiprofissional do SEAMS, incluindo acompanhamento médico e psicossocial, encaminhamentos aos 

recursos terapêuticos disponíveis por diversas instituições de saúde do Distrito Federal, visitas 

domiciliares, ao local de trabalho e hospitalares, de modo a conhecer os indicadores sócio profissional, 

econômico e cultural, dentre outros, dos servidores em tratamento de saúde.  
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Absenteísmo – CGRH  

 

Objetivo: Avaliar o percentual de absenteísmo relativo aos servidores com ausências ao trabalho. 

 

DISCRIMINAÇÃO 
QUANT. 

DIAS 

QUANT. 

SERVIDORES 
DIAS ÚTEIS 

 Atestados 1.244     

 Faltas 271 821 249 

 Total 1.515     

 % de absenteísmo   0,74% 

 Fórmula de cálculo: {(faltas + atestados) ÷ [quant. Servidores x dias úteis]} x 100 

 

Análise: Ainda que o percentual tenha ficado abaixo da meta, os casos recorrentes de faltas 

são encaminhados à Coordenação de Desenvolvimento e Assistência ao Servidor, responsável pelas ações 

de desenvolvimento de recursos humanos e assistência ao servidor, para acompanhamento da equipe 

multidisciplinar, com objetivo identificar os fatores causadores de absenteísmo, visando prevenção e 

recuperação da saúde, melhoria nas condições de trabalho e promoção da qualidade de vida e bem estar 

profissional. 

Tipo: Eficiência; 

Meta: Manter o índice de Absenteísmo inferior a 4%; 

Frequência da apuração: Anual; 

Método de apuração: Apurar o percentual de absenteísmo considerando o número de dias faltados em 

relação ao número de dias trabalhados e total de servidores. 

Área responsável: Divisão de Cadastro - DICAD / COPES / CGRH 

 
5.2 Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários 

 
5.2.1 Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão 

 

Quadro A.5.2.1 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da unidade 

jurisdicionada 

Descrição dos Cargos e Atividades do Plano de Cargos do 

Órgão em que há Ocorrência de Servidores Terceirizados 

Quantidade no Final do Exercício Ingressos no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício 2013 2012 2011 

            

            

            

Análise Crítica da Situação da Terceirização no Órgão 

  

Não há casos detectados nessa UJ 
5.2.2 Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para Realização de 

Concursos Públicos para Substituição de Terceirizados 

Quadro A.5.2.2 – Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento adicional para 

substituição de terceirizados 

Nome do Órgão Autorizado a Realizar o Concurso ou 

Provimento Adicional 

Norma ou Expediente Autorizador, do 

Exercício e dos dois Anteriores 
Quantidade 

Autorizada de 

Servidores Número Data 
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Não houve autorização para exercício de 2013. 
5.2.3 Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva pela 

Unidade Jurisdicionada 

 

Quadro A.5.2.3 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: Coordenação Geral de Recursos Logísticos 

UG/Gestão: 280101/00001 CNPJ: 00.394.478/0002-24 

Informações sobre contratos 

Ano do 
Contrato 

Área Natureza 
Identificação 
do contrato 

Empresa Contratada 
CNPJ 

Período contratual de execução 

das atividades contratadas 

Nível de Escolaridade exigido dos 

trabalhadores contratados 

Situação 

F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 V O 17/2012 

Snake Empresa 

de Segurança 

Ltda. 

07.473.476/0001

-99 

01/06/201

2 

31/05/201

4 
x x 66 66 x x P 

2009 V O 32/2009 

Snake Empresa 

de Segurança 

Ltda. 

07.473.476/0001

-99 

23/06/200

9 

21/06/201

4 
x x 05 05 X x P 

2012 L O 05/2012 

Interativa 

Dedetização, 

Higienização e 

Conservação 

Ltda. 

05.058.935/0001

- 42 

13/01/201

2 

12/01/201

5 
63 63 x X X x P 

2012 L O 91/2012 

Exact Clean 

Comércio e 

Serviços Ltda. 

11.818.593/0001

-14 

26/12/201

2 

25/12/201

4 
25 25 x X X x P 

Observação: Contrato 05/2012, nível de escolaridade não exigida. 
LEGENDA 

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio, (S) Ensino Superior 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado 

 

 

Analise critica 

O MDIC possui duas empresas para a área de limpeza, o que se justifica pela mudança da Secretaria de 

Comércio Exterior, em meados de fevereiro de 2013, para imóvel com dimensões e particularidades 

diferentes daquelas encontradas no Edifício Sede; o que proporcionou, nesta nova contratação (empresa 

Exact Clean), uma prestação mais adequada à nova realidade. 
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5.2.4 Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de 
Cargos do Órgão 

 

Quadro A.5.2.4 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 

 

Unidade Contratante - CGRL 

Nome: Coordenação Geral de Recursos Logísticos 

UG/Gestão: 280101/00001 CNPJ: 00.394.478/0002-24 

Informações sobre contratos 

Ano do 

Contrat

o 

Áre

a 

Naturez

a 

Identificaçã

o do 

contrato 

Empresa 

Contratada 

CNPJ 

Período contratual de 

execução das 

atividades 

Nível de Escolaridade 

exigido dos trabalhadores 

contratados 

S
it

u
aç

ão
 

F M S 

Início Fim P C P C P C 

2011 11 O 12/2011 
Ágil Serviços 

Especiais Ltda. 

18/07/20

11 

17/07/20

14 
91 53 30 26 

14

0 
95 A 

2010 05 O 38/2010 

Araújo, 

Junqueira & Cia. 

Ltda. Novo 

nome fantasia: 

ACJL 

07.855.231/0001

-26 

27/04/20

10 

26/04/20

14 
x X 58 56 x x P 

2010 12 O 74/2010 

Seter Serviços e 

Terceirização 

10.704.092/0001

-44 

01/10/20

10 

02/09/20

13 
16 16 x x x x E 

2013 12 O 35/2013 

Exact Clean 

Comércio e 

Serviços Ltda. - 

ME 

11.818.593/0001

-14 

23/09/20

13 

22/09/20

14 
16 16 x x x x A 

2012 9 O 04/2012 

Orion 

Telecomunicaçõ

es e Engenharia 

Ltda. 

01.011.976/0001

-22 

09/01/20

12 

08/01/20

15 
x X 53 53 x x P 

2009 11 O 14/2009 

Bratene 

Engenharia 

37.990.264/0001

-44 

02/04/20

09 

31/03/20

14 
x X 08 08 x x P 

2012 10 O 26/2012 

Capital Service 

Serviços 

Profissionais 

Ltda. 

08.414.767/0001

-79 

08/06/20

12 

07/06/20

14 
x X 22 22 x x P 
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2013 10 O 04/2013 

Capital Service 

Serviços 

Profissionais 

Ltda. 

08.414.767/0001

-79 

06/02/20

13 

05/02/20

15 
x X 12 12 x x P 

2011 12 O 15/2011 

Saturny 

Comércio e 

Serviços de 

Materiais Ltda. 

09.072.538/0001

-86 

08/08/20

11 

07/08/20

14 
01 01 x x x x P 

2012 12 O 24/2012 

L&M 

Conservação e 

Obras Ltda. 

06.246.679/0001

-80 

16/04/20

12 

15/04/20

13 
08 08 x x x x E 

2013 12 O 12/2013 

Exact Clean 

Comércio e 

Serviços Ltda. - 

ME 

11.818.593/0001

-14 

22/04/20

13 

21/04/20

14 
08 08 x x x x A 

2012 02 O 26/2012 

Transportadora 

Fiúza e Santos 

Ltda. - ME 

04.824.922/0001

-74 

26/06/20

12 

25/06/20

14 
x X 06 06 x x P 

2007 06 O 67/2007 

Copiadora Cópia 

Exata Ltda. 

32907388/0001-

03 

01/11/20

07 

22/08/20

13 
x X 01 01 x x E 

2013 0 O 23/2013 

Type Máquinas 

e Serviços Ltda 

00.520.304/0001

-80 

23/8/201

3  

22/8/201

4 
x X 01 01 x x E 

2010 9 O 59/2010 

C&P Soluções 

em 

Telemarketing 

09.267.699/0001

-25 

04/08/20

10 

23/05/20

14 
x X 18 18 x x P 

2009 5 O 52/2009 

Sigma Dataserv 

Informática S.A. 

77.166.098/0005

-00 

25/09/20

09 

24/09/20

14 
x X x x * 53 P 

2013 5 O 42/2013 

CTIS Tecnologia 

S/A 

016.447.31/0001

-32 

13/12/20

13 

12/12/20

14 
x X x x * 53 P 
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2012 5 O 31/2012 

Engesoftware 

Tecnologia S.A. 

00.681.946/0001

-60 

01/06/20

12 

31/05/20

14 
x X x x 12 11 P 

2012 5 O 62/2012 

Hepta 

Tecnologia e 

Informática Ltda 

37.057.387/0001

-22 

 

15/10/20

13  

 

14/10/20

14 x X x x 17 17 P 

2010 4 O 94/2010 

GVP 

Autolocadora e 

Serviços - EPP 

Ltda. 

08.466.488/0001

-59 

17/12/20

13 

16/12/20

14 
10 10 x x x x P 

2009 11 O 45/2009 

BsBSystem 

Teleinformática 

00.404.317/0001

-93 

28/08/20

09 

28/08/20

14 
x X 5 5 x x P 

Observação:  

 

LEGENDA 

Área: 

1. segurança                      ;                                           Natureza: (O) Ordinária (E) Emergencial 

2. transporte;                                                                 Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental (M) 

Ensino Médio (S) Superior 

3. informática;                                                               Situação do Contrato: (A) Ativo Normal (P) Ativo 

Prorrogado (E) Encerrado 

4. Copeiragem;                                                              Quantidade de Trabalhadores: (P) Prevista no Contrato (C) 

Efetivamente  

5. Recepção                                                                                                                                                                             

contratada                                                                                                                                               

6. Reprografia; 

7. Telecomunicações 

8. Manutenção de bens móveis  

9. Manutenção de bens imóveis 

10. Brigadistas 

11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes 

12. Outras 

 

 

 
5.2.5 Análise Crítica dos itens 5.2.3 e 5.2.4 

 

Analise Critica 

 

Para os contratos de locação de mão de obra, o MDIC observou, durante a execução dos 

ajustes ora pactuados, de forma geral, uma prestação satisfatória que impediu a paralisação das atividades 

do Ministério. Este fato é corroborado pelo número reduzido de rescisões, comuns quando as oscilações 

de mercado afetam a saúde financeira das empresas 
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5.2.6 Composição do Quadro de Estagiários 

 

Quadro A.5.2.6 - Composição do Quadro de Estagiários 

 

 

Nível de 

Escolaridade 

Quantitativo de contratos de estágios vigentes 

 

 

2013 

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 

1. Nível Superior     

1.1 Áreas Fim 53 65 70 56 

1.2 Áreas Meio 29 28 28 30 

2. Nível Médio     

2.1 Áreas Fim 25 28 25 22 

2.2 Áreas Meio 15 16 15 14 

Total (1+2) 122 137 138 122 

 

Atualmente o Programa de Estágio de Estudantes é realizado no âmbito do MDIC por 

meio de contrato firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL. Em 2013 as vagas estão distribuídas nas 

Áreas Meio e Fim, conforme demonstrado a seguir: 

 

Resumo das despesas com estagiários 

 

Natureza da Despesa Órgão da UJ Referência 

Dez/2013 339036 339036 28000 Outros serviços de terceiros – Pessoa Física 28000 667.640,20 

 
339036 69000 Estagiários 69000 28.312,09 

TOTAL 

  

695.952,29 
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SECÇÃO 6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 

 
6.1 Gestão da frota de veículos próprios e locados de terceiros: 

Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada 

 

a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos; 

- Instrução Normativa nº 03, de 15 de maio de 2008. 

- Decreto nº 6.403, de 17 de março de 2008. 

 

b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ; 

- Os veículos são aplicados no deslocamento de autoridades, de acordo com as categorias de 

representação e veículos institucionais previstas na legislação base. 

- A aquisição de frota de veículos permite maior gerência sobre manutenção e utilização dos veículos. 

- Adquirindo veículos próprios para a frota, não havendo gastos com locação de veículos e trazendo 

economia para o órgão público. 

c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UJ, discriminados por grupos, segundo 

a classificação que lhes seja dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte 

institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral; 

 

TIPO FROTA 
CLASSIFICAÇÃO 

LEGAL 
RELEVÂNCIA DA FROTA 

I - Veículo de 

Representação 

2 Decreto 

6.403/2008, art. 3º 

Necessário para deslocamento 

de autoridades (Ministro de 

Estado), além do atendimento a 

demandas de eventos do MDIC. 

II - Veículo de 

transporte 

institucional 

4 Decreto 

6.403/2008, art. 5º 
Necessário para deslocamento 

de autoridades (Secretário 

Executivo e demais 

autoridades), além do 

atendimento a demandas de 

eventos do MDIC. 

III - Veículo 

de uso comum 

1 Decreto 

6.403/2008, art. 6º 

Necessário para deslocamento 

de servidores e demandas de 

eventos do MDIC. 

TOTAL 7 veículos   

Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida na letra “c” 

supra; 

TIPO km 

I - Veículo de Representação 24.780 

II - Veículo de transporte 

institucional 

25.872 

 

e) Idade média da frota, por grupo de veículos; 

TIPO 
IDADE 

MÉDIA 

I - Veículo de Representação 1 ano 

II - Veículo de transporte 

institucional 

7 anos 

III - Veículo de uso comum Novo 
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f) Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e lubrificantes, 

revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da frota, entre outros); 

 

ITEM VALOR APLICADO 

Manutenção preventiva e corretiva R$ 10.866,30 

Revisão Periódica R$ 1.171,46 

Seguro obrigatório e outras taxas R$ 1.325,26 

Combustível R$ 20.148,83 

Seguro privado R$ 19.311,90 

 

g) Plano de substituição da frota; 

- Não se aplica, tendo em vista que parte de frota foi adquirida no exercício de 2013. 

h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação;  

- Visa atender aos ocupantes de Cargo de Natureza Especial, DAS-6 e equivalentes, Chefe de Gabinete de 

Ministro de Estado do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, quando no 

desempenho das funções institucionais, nos termos do Decreto nº 6.403, de 17 de março de 2008.  

i) Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do 

serviço de transporte. 

- O serviço de transporte de autoridades em veículos próprios é monitorado via controle de 

quilometragem, mediante registro junto ao serviço de vigilância a cada entrada/saída da garagem do 

MDIC. 

- Os veículos não podem pernoitar fora da garagem do MDIC, proporcionando maior controle do uso. 

- Abastecimento: 

O controle é feito através das requisições de abastecimento que consta a quantidade de litros. 

- Referente à manutenção do veículo: 

O controle é feito através do orçamento especificando o problema, antes de liberar o serviço o gestor 

verifica se o orçamento está de acordo com o contrato e com os problemas relatados. 

- Referente Seguro Total: 

O controle de prazos de vencimento. 

- Referente à lavagem ecológica:  

O controle é feito através do agendamento para lavagem dos veículos com a empresa. 

- Referente às multas: 

Os motoristas são responsáveis pela multa. 

- Referente os motoristas: 

Os motoristas são de contrato administrativo e atende as autoridades com veículos oficiais. 

Os controles de quilometragem são acompanhados por planilha própria. 

 

Frota de Veículos Automotores a Serviço da Unidade Jurisdicionada, mas contratada de terceiros. 

 

a) Estudos técnicos realizados para a opção pela terceirização da frota e dos serviços de transporte; 

- Referente à locação de frota de transporte de autoridades em serviço: 

Visando dar continuidade aos serviços essenciais e à melhoria contínua da segurança e da integridade 

física das autoridades deste Ministério, faz-se necessária a contratação dos serviços de terceirizados. 

A necessidade de exercer a representação do MDIC em reuniões e eventos de trabalho, pelas autoridades 

investidas em DAS Nível 6, Cargo de Natureza Especial e Chefia de Gabinete, impõe a contratação de 

serviço de transporte que não podem sofrer descontinuidade. 

- Referente à locação de frota de transporte de servidores e pequenas cargas: 

Os serviços de natureza continuada, visto que sua paralisação comprometeria a logística deste Ministério, 

faz-se necessária a contratação dos serviços terceirizados. 
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A contratação de pessoa jurídica para a execução dos serviços encontra amparo legal no Decreto nº 2.271, 

de 07 de julho de 1997 e na Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008. O processo licitatório 

observará as normas e procedimentos administrativos constantes na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, no Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, e, subsidiariamente, às normas da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

 

b) Nome e CNPJ da empresa contratada para a prestação do serviço de transporte; 

 

CONTRATO NOME DA 

CONTRATADA 

CNPJ DA 

CONTRATADA 

II - Locação de veículo 

executivo para 

transporte de 

autoridades 

Transportadora Fiuza e 

Oliveira LTDA ME 

04.824.922/0001-74 

III - Locação de veículo 

comum para transporte 

de servidores e cargas 

GVP Autolocadora e 

Serviços LTDA EPP 

08.466.488/0001-59 

 

c) Tipo de licitação efetuada, nº do contrato assinado, vigência do contrato, valor contratado e valores 

pagos desde a contratação até o exercício de referência do Relatório de Gestão;  

TIPO DE 

LICITAÇÃO 

Nº DO 

CONTRATO 
VIGENCIA 

VALOR 

CONTRATADO 

VALOR PAGO 

DESDE O 

INICIO DO 

CONTRATO 

Menor preço 

36/2012 – 

Transportadora 

Fiuza 

08/06/2013 a 

07/06/2014 
R$ 168.000,00 R$ 853.363,91 

Menor preço 
94/2010 – GVP 

Autolocadora 

17/12/2013 a 

16/12/2014 
R$ 822.955,68 R$ 2.613.182,46 

 

d) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos; 

- Instrução Normativa nº 03, de 15 de maio de 2008. 

- Decreto nº 6.403, de 17 de março de 2008. 

 

e) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ; 

- O dever do Ministério é somente a fiscalização da prestação de serviços, a empresa se responsabiliza 

com a mão-de-obra, manutenção de veículos e abastecimento dos veículos para atender o Ministério. 

 

f) Quantidade de veículos existentes, discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes seja 

dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte institucional etc.), bem 

como sua totalização por grupo e geral; 

TIPO FROTA 
CLASSIFICAÇÃO 

LEGAL 
RELEVÂNCIA DA FROTA 

II - Veículo de 

transporte 

institucional 

7 
Decreto 6403/2008, art. 

5º 

Necessário para deslocamento de 

autoridades (Secretário Executivo e 

demais autoridades), além do atendimento 

a demandas de eventos do MDIC. 

III - Veículo 

de uso comum 
10 

Decreto 6403/2008, art. 

6º 

Necessário para deslocamento de 

servidores e demandas de eventos do 

MDIC. 

TOTAL 17 veículos   
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g) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação referida no 

atendimento da letra “f” supra; 

 

CLASSIFICAÇÃO 
MÉDIA ANUAL DE KM 

RODADO 

II - Veículo de transporte 

institucional – Contrato 36/2012 
58.231 km 

III - Veículo de serviços comuns – 

Contrato 94/2010 
161.152 km 

 

 

h) Idade média anual, por grupo de veículos; 

 

TIPO IDADE 

MÉDIA 

II - Veículo de transporte 

institucional 
2 anos 

III - Veículo de uso comum 1 ano 

 

i) Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e lubrificantes, 

revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da frota, entre outros), 

caso tais custos não estejam incluídos no contrato firmado; 

- Os contratos de locação de veículos englobam os serviços de condução, manutenção, revisão, 

combustíveis e demais custos associados, não cabendo nenhum custo ao MDIC. 

j) Estrutura de controle existente na UJ para assegurar a prestação do serviço de transporte de forma 

eficiente e de acordo com a legislação vigente. 

- As Requisições de Transporte dos veículos de representação são diferenciadas dos veículos de serviços 

comuns. Assim o controle é feito através das quilometragens constantes dos contratos em planilhas 

próprias. É adotado, também, o controle por requisição para saídas de veículos. 
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6.2 Gestão do Patrimônio Imobiliário 

 
6.2.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial 

 

Quadro A.6.2.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União 

 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE 

PROPRIEDADE DA UNIÃO DE 

RESPONSABILIDADE DA UJ 

EXERCÍCIO 2013 EXERCÍCIO 2012 

BRASIL 

UF 1 – Distrito Federal 1 1 

Brasília 1 1 

   

   

UF “n” 0 0 

município 1 - - 

município 2 - - 

município “n” - - 

Subtotal Brasil 1 1 

EXTERIOR 

PAÍS 1 - - 

cidade 1 - - 

cidade 2 - - 

cidade “n” - - 

PAÍS “n” - - 

cidade 1 - - 

cidade 2 - - 

cidade “n” - - 

Subtotal Exterior - - 

Total (Brasil + Exterior) 1 1 

 
6.2.2 Discriminação dos Bens Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ, Exceto Imóvel funcional 

 

Quadro A.6.2.2 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, 

exceto Imóvel Funcional 

 

UG RIP Regime 

Estado de 

Conservaçã

o 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício 

Valor 

Históric

o 

Data da 

Avaliação 

Valor 

Reavaliad

o 

Com 

Reforma

s 

Com 

Manutençã

o 

280101 - - Muito bom           

                  

                  

Total 

  Fonte: 
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6.2.3 Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob Responsabilidade da UJ 

 

Quadro A.6.2.3 – Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob responsabilidade da UJ 

 

Situação RIP 

Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício 

Valor 

Histórico 

Data da 

Avaliação 

Valor 

Reavaliado Com Reformas Com Manutenção 

Ocupados               

                

                

Vazios               

                

Total 

  Fonte: 

Não se aplica 

 
6.3 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis Locados de Terceiros 

 

Quadro A.6.3 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

Quantidade de Imóveis 

Locados de Terceiros dela UJ 

Exercício 

2013 

Exercício 

2012 

BRASIL 

UF 1 – Distrito Federal 2 2 

Brasília 2 2 

   

   

UF “n” 0 0 

município 1 - - 

município 2 - - 

município “n” - - 

Subtotal Brasil 2 2 

EXTERIOR 

PAÍS 1 0 0 

cidade 1 - - 

cidade 2 - - 

cidade “n” - - 

PAÍS “n” 0 0 

cidade 1 - - 

cidade 2 - - 

cidade “n” - - 

Subtotal Exterior 0 0 

Total (Brasil + Exterior) 2 2 

Fonte: Divisão de Patrimônio - MDIC 

 

Análise Crítica 

 

a) O imóvel que o MDIC ocupa na Esplanada dos Ministérios continua em fase de regularização 

junto à GRPU/DF, aguardando um retorno da SPIU. 

b) O imóvel locado (102/103N), se encontra incluído no SPIUnet. 
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c) O imóvel locado (514 sul), foi incluído no SPIUnet, mas já foi excluído, uma vez que o contrato 

foi rescindido em agosto de 2013. 

d) O imóvel do SAS QD. 2 – BSB/DF é de propriedade do INPI (RIP: 970118805500-4), era 

ocupado pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC que era vinculada a este órgão, 

porém em março  de 2013, em atendimento à Lei nº 12.792, de 28 de março de 2013, regularizado pelo 

Decreto nº 8.001, de 10 de maio de 2013, foi criada a Secretaria da Micro e Pequena Empresa que 

absorveu o DNRC que deixou de ter vínculo com este órgão. 
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SECÇÃO 7. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO 

7.1 Gestão da tecnologia da informação (TI).  

Quadro A.7.1 – Gestão Da Tecnologia Da Informação Da Unidade Jurisdicionada 
Quesitos a serem avaliados 

1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição: 

 4 Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor. 

   3 monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional. 

 3 Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso 

corporativos de TI. 

   1 aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais 

relevantes quanto à gestão e ao uso corporativos de TI. 

   1 aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos 

de TI, com foco na obtenção de resultados de negócio institucional. 

   1 aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto. 

   1 aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa. 

   1 aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades 

usuárias em termos de resultado de negócio institucional. 

   1 aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos 

requisitos legais, regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição. 

 4 Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativos 

de TI. 

 4 Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de 

TI. 

 1  Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI. 

2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da 

instituição: 

 4 Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI. 

 4 Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI. 

 4 Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2013. 

 4 Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI. 

 4 Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos 

de TI. 

 1  Aprovou, para 2013, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o 

negócio e a eficácia dos respectivos controles. 

 1  Os indicadores e metas de TI são monitorados.  

 1  Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a  

respeito quando as metas de resultado não são atingidas. 

  Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição. 

3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2013, por 

iniciativa da própria instituição: 

 1  Auditoria de governança de TI. 

 1  Auditoria de sistemas de informação. 

 1 Auditoria de segurança da informação. 

 1  Auditoria de contratos de TI. 

 1  Auditoria de dados. 

  Outra(s). Qual(is)? 

_____________________________________________________________________________ 

 2 Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2013. 

4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento congênere: 

  A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente. 

 4 A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente. 

 2 A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio. 
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 1  A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores. 

 1 O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI. 

 3 O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.). 

 4 O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição. 

 4 O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio. 

 4 O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão. 

 3 O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI. 

  O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI:  

 

www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1355841918.zip 

_____________________________________________________________________________ 

5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio: 

 1 Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados. 

 3 Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição. 

 1 Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de 

informação que dá suporte ao respectivo processo de negócio. 

6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e publicou) 

os seguintes processos corporativos: 

 4 Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações). 

 3 Classificação da informação para o negócio, nos termos da Lei 12.527/2011 (p.ex. divulgação ostensiva ou 

classificação sigilosa). 

 3 Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos 

de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. 

 3 Gestão dos incidentes de segurança da informação. 

7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3) usualmente 

(4) sempre  

(  3  ) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação. 

(  3  ) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação. 

(  3  ) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato. 

(  3  ) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos. 

(  4  ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões 

estabelecidos em contrato. 

( 4  ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê suporte aos 

termos contratuais (protocolo e artefatos). 

8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opções abaixo) 

  O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada. 

  Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada. 

 X A instituição a publicará em 2014, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov). 

  A instituição a publicará em 2014 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov). 

  A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). 

  A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). 

9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov? 

 X Entre 1 e 40%. 

  Entre 41 e 60%. 

  Acima de 60%. 

  Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov). 

Comentários 

 

Registre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões, alerta para situações 

especiais não contempladas etc. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e 

melhorias para o próximo questionário. 

 

 

http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1355841918.zip
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A complexidade e a abrangência do questionário é uma singular oportunidade para que possamos demonstrar os 

esforços que são desprendidos para atender aos mais diversos reclames que são encaminhados a esta CGMI. Nada 

obstante, observamos no decorrer do atendimento às questões, distanciamento entre os mecanismos de controle 

cobrados ou exigidos e a realidade que experimentamos no dia a dia na condução das atividades.   

 

Entendemos que, embora abrangente, tal questionário, se aplicado in loco, por auditores desse Órgão, colheria 

melhores resultados e em muito agregaria valor ao nosso trabalho. 

 

 
7.1.1 Análise Crítica 

 

A CGMI segue empenhada em dotar o MDIC de ferramental tecnológico de análise de 

resultados que propiciem apoio à decisão da superior administração. 

 

Cabe registrar que, por competência regimental, a CGMI propõe diretrizes é implementa 

políticas de modernização e reforma administrativa, de documentação, de informação e de informática 

dos órgãos e entidades vinculados ao Ministério. Tem também o dever de planejar e coordenar a execução 

das atividades relacionadas aos sistemas federais de gestão de documentos de arquivo, de administração 

de recursos de informação e informática, normatizar e compatibilizar as ações de modernização, 

informação e informática do Ministério e das entidades vinculadas, bem como, apoiar e prestar 

consultoria técnica e normativa aos órgãos e entidades vinculados do Ministério, na definição e 

implementação de programas, projetos e atividades, comunicação e segurança de dados, 

desregulamentação, adequação e desenvolvimento institucional e de processamento de dados. Em 

articulação com a coordenação Geral de Recursos Humanos compete planejar, promover e executar, 

treinamento referente a sistemas, aplicativos e inclusão digital dos servidores do Ministério. 

 

Focada nesta competência e alinhada ao espírito inovador, em que permeia a visão do 

Estado, essa UJ se propõe a apoiar a consolidação do processo de melhoria contínua em seus processos de 

governança, alicerçada sempre nas decisões superiores que dotaram o MDIC de Planejamento 

Estratégico, alinhado ao Plano Brasil Maior, linha mestra do atual governo. A CGMI realinha seus planos 

e metas em consonância aos objetivos de negócio institucional, podendo contribuir para alavancar os 

recursos de TI nos rumos ora exigidos.  

 

Uma das grandes ações fundamentais para o atendimento das diretrizes estabelecidas é o 

fechamento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação visão 2011 a 2014, pelo Comitê de Tecnologia 

da Informação, de modo que dar-se-á inicio ao processo de elaboração do PDTI visão de 2015 a 2018.  

 

Ressalta-se que esse processo é de alta complexidade, requer a mensuração dos resultados 

alcançados de visões anteriores, a construção de indicadores, novos modelos de controle e monitoramento 

das ações de maneira consolidada com o Planejamento Estratégico e o Plano Plurianual. 

 

A UJ envida esforços no intuito de reduzir as limitações da infraestrutura de TI do MDIC, 

sendo preocupação contínua desta Coordenação à conservação, manutenção e aprimoramento das 

ferramentas usuais da área de TI, bem como do parque computacional, visando mantê-los em consonância 

com as exigências do mercado e alinhados com as necessidades da missão institucional desta pasta 

ministerial. 

 

Contudo, que se procurou perseguir, neste exercício e nos exercícios anteriores, foi o 

atendimento às recomendações exaradas pelos órgãos de controle notadamente no que tange à segurança 

da informação. As recomendações exaradas pela Lei de Acesso à Informação teve tratamento de forma 

que o sigilo das informações do MDIC passe a ser a exceção e não a regra.  



 

182 

 

SECÇÃO 8. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL 

 
8.1  Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 

 

Quadro A.8.1 – Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 

Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação 

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem 

em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e 

matérias primas. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados? 

  

X 

  

 

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos 

pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de 

conteúdo reciclável. 

   
X 

 

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por 

fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos 

reciclados, atóxicos ou biodegradáveis). 

   
X 

 

4. Nos obrigatórios estudos técnicos preliminares anteriores à elaboração dos termos de 

referência (Lei 10.520/2002, art. 3º, III) ou projetos básicos (Lei 8.666/1993, art. 9º, IX) realizados 

pela unidade, é avaliado se a existência de certificação ambiental por parte das empresas 

participantes e produtoras (ex: ISO) é uma situação predominante no mercado, a fim de avaliar a 

possibilidade de incluí-la como requisito da contratação (Lei 10.520/2002, art. 1º, parágrafo único 

in fine), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação 

ambiental tem sido considerada nesses procedimentos? 

  
X 

  

 

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor 

consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). 

 Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da 

aquisição desses produtos sobre o consumo de água e energia? 

   
X 

 

 

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 

 

 Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos 

adquiridos? 

    X 

Aquisição de papel 

A-4 Reciclado 

7. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). 

 Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência 

tem sido manifestada nos procedimentos licitatórios? 

  
X 

  

 

8. No modelo de execução do objeto são considerados os aspectos de logística reversa, 

quando aplicáveis ao objeto contratado (Decreto 7.404/2010, art. 5º c/c art. 13). 
  X   

9.  A unidade possui plano de gestão de logística sustentável de que trata o art. 16 do 

Decreto 7.746/2012. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, encaminhe anexo ao relatório o plano de 

gestão de logística sustentável da unidade. 

    X 

Segue anexo o 

Plano de Gestão 

de Logística 

Sustentável 
10. Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade (análise custo-benefício) de tais bens e produtos. 
    X 

11. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à 

redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o 

impacto ambiental. 

    

X 

12. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. 
   X  

Considerações Gerais: 
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Nas aquisições de bens e na contratação de serviços ou obras foram adotadas as seguintes medidas: 

Inserção de critérios de sustentabilidade no Termo de Referência da contratação de serviços 

especializados de limpeza; Contratação de serviço de vigilância de CFTV; Instalação de sistema de 

coleta de água da chuva; Contratação de serviço de modernização de elevadores; Eco lavagem para os 

automóveis. As práticas de sustentabilidade adotas na área de Tecnologia da Informação foram as ilhas 

de impressão e o outsourcing para controle de impressão 

 
LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não 

aplicado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado 

no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na 

afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no 

contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no 

contexto da UJ. 

 
8.2 Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água 

 

Quadro A.8.2 – Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água 

 
 Adesão a Programas de Sustentabilidade 

Nome do Programa 

Ano de 

Adesão Resultados 

 Projeto Esplanada Sustentável 

  

  

  

 2012 

  

  

  

 Economia realizada de R$ 238.101,67 

(Energia). 

 Economia realizada de R$ 16.831,12 

(Água). 

 Economia realizada de 23.734 folhas de 

papel e maior utilização de papel reciclado 

(Papel). 

 

 

Recurso 

Consumido 

Quantidade Valor 

Exercícios 

2013 2012 2011 2013 2012 2011 

Papel 4.169.500   4.461.500  3.524.500 82.577,00   74.785,00 59.212,00  

Água 12.517   14.805   211.967,88   228.799,00   

Energia 

Elétrica  1.897.011   2.419.955   769.623,51   1.007.725,18   

      Total 1.064.168,39 1.311.309,18 59.212,00 

Fonte: SisPES 

 

A separação dos resíduos recicláveis descartados, no âmbito deste Ministério, é realizada 

através de ações que envolvem a separação dos resíduos do MDIC em contêineres; aquisição de balanças 

para pesagem dos materiais destinados à Cooperativa de Catadores; separação dos papéis recicláveis nas 
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caixas coletoras distribuídas nas salas, bem como o repasse dos materiais separados à Cooperativa de 

Catadores. 

Existem ações para reduzir o consumo de papel que envolve a configuração dos 

computadores para impressão frente/ verso como padrão. A redução da despesa com energia elétrica 

através da revisão contratual do edifício sede e o prédio da EQN 102/103, bem como a escala de 

funcionamento dos elevadores, dos aparelhos de ares-condicionados e da substituição das lâmpadas por 

outras mais econômicas. E, na parte de água, a criação de um disque vazamento para a comunicação de 

ocorrência de vazamento nos banheiros e a troca das torneiras de rosca pelas torneiras de pressão 

temporizada entre outros. 

 

As praticas de sustentabilidade adotadas, no âmbito deste Ministério, foram desenvolvidas 

por meio dos programas Esplanada Sustentável – PES, Agenda Ambiental na Administração Pública – 

A3P e Coleta Seletiva Solidária, abrangendo os seguintes tópicos: Consumo de bens e recursos naturais 

(energia elétrica, água, papel); Coleta seletiva;  Sensibilização e Conscientização, Compras Sustentáveis e 

Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho.  

 

ENERGIA ELÉTRICA (2012) 

Mês/Ano Consumo Ponta (kWh) 
Consumo F. de Pta 
(kWh) 

Total (kWh) Total Gasto (R$) 

01/12 12.694 159.112 171.806 68.965 

02/12 15.975 173.410 189.385 75.348 

03/12 15.345 184.522 199.867 87.134 

04/12 19.423 201.907 221.330 82.105 

05/12 19.051 193.443 212.494 84.386 

06/12 16.399 167.236 183.635 78.104 

07/12 18.288 169.907 188.195 78.380 

08/12 18.949 174.696 193.645 79.887 

09/12 16.908 169.071 185.979 81.941 

10/12 21.542 212.084 233.626 102.356 

11/12 17.375 208.967 226.342 97.678 

12/12 15.279 198.372 213.651 91.440 

MM 17.269 184.394 201.663 83.977 

TOTAL 207.228 2.212.727 2.419.955 1.007.724 

 

ENERGIA ELÉTRICA (2013) 

Mês/Ano Consumo Ponta (kWh) 
Consumo F. de Pta 
(kWh) 

Total (kWh) Total Gasto (R$) 

01/13 15.857 210.678 226.535 94.402 

02/13 15.080 186.904 201.984 77.317 

03/13 17.169 184.532 201.701 81.151 

04/13 19.572 188.322 207.894 73.833 

05/13 17.853 173.110 190.963 68.193 

06/13 16.783 166.906 183.689 66.023 

07/13 16.572 157.667 174.239 64.564 

08/13 16.970 161.009 177.979 64.520 

09/13 17.448 162.723 180.171 68.850 

10/13 14.451 136.108 150.559 64.599 

11/13 116 1.181 1.297 25.824 

12/13     0  20.346 

MM 15.261 157.195 158.084 64.135 

TOTAL 167.871 1.729.140 1.897.011 769.623 
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DÁGUA (2012) ÁGUA (2013) 

Mês/Ano 
Volume  
(m³) 

Total 
Gasto 
(R$) 

Mês/Ano 
Volume  
(m³) 

Total Gasto 
(R$) 

01/12 887 12.575 01/13 885 13.956 

02/12 1.164 16.519 02/13 1.092 17.235 

03/12 1.075 15.316 03/13 934 14.825 

04/12 1.269 20.038 04/13 981 16.942 

05/12 1.163 18.359 05/13 1.102 19.040 

06/12 1.324 20.910 06/13 1.171 20.237 

07/12 1.473 23.270 07/13 1.032 17.826 

08/12 1.383 21.844 08/13 1.164 20.115 

09/12 1.517 23.924 09/13 1.103 19.058 

10/12 1.343 21.211 10/13 1.089 18.815 

11/12 1.181 18.644 11/13 1.039 17.948 

12/12 1.026 16.189 12/13 925 15.971 

MM 1.234 19.067 MM 1.043 17.664 

TOTAL 14.805 228.799 TOTAL 12.517 211.968 
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 SECÇÃO 9. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS 

 
9.1 Tratamento de deliberações exaradas em acórdãos do TCU;  

 
9.1.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício 

 

Quadro A.9.1.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

 
 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 
     

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

 
 

Descrição da Deliberação 

 Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

 

 

Síntese da Providência Adotada 

 Síntese dos Resultados Obtidos 

 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 

pelo Gestor 
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9.1.2 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 

 

Quadro A.9.1.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no 

exercício 

 

Denominação completa: Código SIORG 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC 28000 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

1 
TC 

009.030/2010-7 
2440/2011 1 

Representaçã

o 
Determinação 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

EXTERIOR 
28000 

Descrição da Deliberação: 

O TCU determinou que o MDIC fizesse o levantamento de todos os valores pagos à empresa Sigma 

Dataserv Informática S.A. inerentes ao Contrato nº 27/2009, identificando os casos em que o cálculo foi 

realizado em desacordo com a métrica definida no contrato, bem como a comprovação das medidas 

adotadas com vistas ao ressarcimento de eventuais valores pagos a maior. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

COORDENAÇÃO-GERAL DE MODERNIZAÇÃO E INFORMÁTICA-CGMI  

Síntese da providência adotada:  

A área responsável realizou apuração das informações e identificou valores a serem devolvidos pela 

empresa SIGMA ao ministério. E foi encaminhada à empresa GRU com o valor a ser repassado. 

Todavia a empresa realizou uma interposição junto ao TCU e a cobrança foi suspensa até que haja uma 

decisão definitiva por parte daquele Tribunal. 

Síntese dos resultados obtidos 

A empresa realizou interposição de recurso de Embargos de Declaração. – Regimento Interno do TCU, 

art. 287, caput e §3º. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências 

pelo gestor 
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QUADRO A.9.1.2 - SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM 

PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR  3162 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

01   1.693/2010 9.2 DE 2136 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

GABINETE DO MINISTRO  

Descrição da Deliberação 

Elaborar e encaminhar ao Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, normativo interno com vistas a discriminar, de 

forma pormenorizada, as atribuições atinentes aos servidores efetivos ocupantes do cargo de Analista de Comércio Exterior, a 

que se refere à Lei n
o
 9.620/1998. 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria-Executiva  

Justificativa para o seu não Cumprimento:  

O Processo que trata da pormenorização das atribuições dos ocupantes do cargo de Analista de Comércio Exterior foi 

encaminhado, em maio de 2011, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP para análise e manifestação acerca 

da minuta de Decreto que dispõe sobre o assunto. Em fevereiro de 2012, a Secretaria de Gestão Pública do MP submeteu 

minuta de Decreto à Casa Civil da Presidência da República para a publicação. Dessa maneira, ainda estão em andamento às 

medidas para o cumprimento do disposto no item 9.2 do Acórdão 1693/2010 – TCU. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Em razão da atribuição acometida aos servidores ocupantes do cargo de Analista de Comércio Exterior, disposta na Lei n
o
 

9.620/1998, a qual permite interpretação abrangente, faz-se necessário definir de forma objetiva e pormenorizada as atividades 

exercidas pelos ocupantes do referido cargo. A minuta de Decreto foi submetida ao Órgão Normatizador – Secretaria de 

Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEGEP/MP e, atualmente, encontra-se na Casa Civil. 

 
9.2 Tratamento de Recomendações do OCI  

 
9.2.1 Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício 

 

Quadro A.9.2.1 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

 
 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

 
   

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

 
 

Descrição da Recomendação 

 Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

 

 

Síntese da Providência Adotada 

 Síntese dos Resultados Obtidos 

 Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

 

9.2.2 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 
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Quadro A.9.2.2 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no 

exercício 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

 
 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

 
   

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

 
 

Descrição da Recomendação 

 Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

 

 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

 

9.3 Informações Sobre a Atuação da Unidade de Auditoria Interna  

NÃO SE APLICA 

 
9.4 Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n° 8.730/93 

 
9.4.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei nº 8.730/93 

 

Quadro A.9.4.1 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de 

entregar a DBR 

Detentores de Cargos e Funções 

Obrigados a Entregar a DBR  

Situação em Relação às 

Exigências da Lei nº 8.730/93 

Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a 

DBR 

Posse ou Início do 

Exercício de 

Cargo, Emprego 

ou Função 

Final do 

Exercício de 

Cargo, Emprego 

ou Função 

Final do 

Exercício 

Financeiro 

Autoridades 

(Incisos I a VI do art. 1º da Lei nº 

8.730/93) 

Obrigados a entregar a DBR 1 0 1 

Entregaram a DBR 1 0 1 

Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

Cargos Eletivos 

Obrigados a entregar a DBR 0 0 0 

Entregaram a DBR 0 0 0 

Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

Funções Comissionadas 

(Cargo, Emprego, Função de 

Confiança ou em comissão) 

Obrigados a entregar a DBR 463 64 399 

Entregaram a DBR 463 64 399 

Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

Fonte: Extrator SIAPE dez/2013 e janeiro/2014; planilha de controle de entrega de DBR/Autorização de Acesso. 
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9.4.2 Situação do Cumprimento das Obrigações 

 

Em relação à existência de servidores que não apresentaram DBR/Autorização de Acesso, 

existem dois casos que não foram regularizados, em que pese a UJ ter empregado todos os meios para 

solucioná-los: 

- 1 (uma) servidora afastada em licença pra tratar de assuntos particulares há mais de 5 

anos, e a mesma não reside no endereço constante dos assentamentos funcionais e no SIAPE. As 

correspondências encaminhadas foram devolvidas pelos Correios. 

- 1(um) ex-servidor que ocupava cargo em comissão, exonerado em 04/04/2011, que não 

atendeu às solicitações, por correspondência e por telefone, para entregar da DBR ou Autorização de 

Acesso. 

 

No que se refere ao Quadro A. 9.4.1 – Demonstrativo do Cumprimento, por autoridades e 

servidores da UJ, da obrigação de entregar a DBR, do exercício 2013, prestamos as seguintes 

informações: 

 

Este Ministério considera como obrigados a entregar a DBR ou Autorização de Acesso às 

Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, as autoridades relacionadas nos Incisos 

I a VI do art. 1º da Lei nº 8.730, de 1993, bem como todos os servidores ocupantes de cargo efetivo, 

emprego público, cargo em comissão e função de confiança, exceto aqueles oriundos de outros Órgãos ou 

Entidades que não ocupam cargo em comissão ou função de confiança. 

Em 2013, ingressaram no MDIC 178 servidores, nomeados para cargos efetivos e em 

comissão. Do total de 852 servidores em atividade no exercício de 2013, apenas 02 (dois) permanecem 

entregando o formulário DBR. Os demais optaram pela Autorização de Acesso às Declarações de Ajuste 

Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, por ser mais prática e não necessitar ser atualizada 

anualmente. 

 

No quadro A.9.4.1 só estão informados o quantitativo dos servidores ocupantes de cargos 

em comissão e função de confiança, além da autoridade relacionada no art. 1º da Lei nº 8.730, de 1993. 

 

A Divisão de Cadastro da Coordenação de Administração de Pessoal – 

DICAD/COPES/CGRH, é a unidade responsável pelo gerenciamento da recepção e guarda das 

Declarações de Bens e Rendas e Autorizações de Acesso dos servidores do MDIC. 

 

A Unidade não dispõe de sistema informatizado para gerenciar as DBR e Autorizações de 

Acesso recebidas dos servidores, o controle é efetuado de forma manual, em planilhas de Excel. 

 

A DICAD/COPES/CGRH não efetua qualquer tipo de acesso às informações constantes da 

base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, nem efetua qualquer análise das DBR entregue 

pelos servidores, com vistas a identificar eventuais incompatibilidades de patrimônio com a remuneração 

recebida. 

Os documentos são recebidos em papel e ficam arquivados em armário de aço específico 

para essa finalidade, sob a responsabilidade de um servidor designado para sua guarda, como forma de 

preservar o sigilo fiscal das informações. 
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9.5 Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário 

 

Quadro A.9.5 – Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário em 2013 

Casos de dano 

objeto de 

medidas 

administrativas 

internas 

 

Tomadas de Contas Especiais 

Não instauradas Instauradas 

        Dispensadas   Não remetidas ao TCU 

Débito < 

R$ 

75.000 
 

Prazo         

> 10 anos 

Outros Casos* 

 

Arquivamento Não enviadas > 

180 dias do 

exercício 

instauração* 

Remetidas 

ao TCU 

 
Recebimento 

Débito 

Não 

Comprovação 

Débito <  R$ 

75.000 

06  04         04   01 

* Especificar razões  

 

Relação dos convenentes que foram dispensados de Instauração de Tomada de Contas Especial pelo valor 

do débito atualizado monetariamente ter sido inferior a R$ 75.000,00: 

 Prefeitura Municipal de Bodocó – PE, convênio 54/2004 

 Prefeitura Municipal de Jaíba – MG, convênio 27/2007 

 Sindmóveis-Sindicato da Indústria do Mobiliário do Estado do Ceará-CE convênio nº 36/2006 

 Reparte - Rede Paranaense de Incubadoras e Parques Tecnológicos – PR 

 convênio nº 46/2004 

 

Tomada de Contas Instaurada: 

 

Prefeitura Municipal de Novo Mundo – MT, convênio nº 61/2007 

Fundação Universa – Funiversa-DF, convênio nº 36/2009 

 

OBS: O processo de Tomada de Contas Especial nº 52008.000056/2013 – 11, da Fundação Universa - 

FUNIVERSA, instaurada devido à execução parcial do objeto pactuado, foi encaminhado em outubro de 

2013, para Controladoria Geral da União- CGU.  
 

9.6 Alimentação SIASG E SICONV 

 

 

  Eu, Abdias da Silva Oliveira, CPF nº 331.615.501-53, Coordenadora-Geral de Recursos 

Logísticos-Substituto, exercido na Coordenação-Geral de Recursos Logísticos-CGRL, declaro junto aos 

órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos e convênios firmados 

até o exercício de 2013 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema 

Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no sistema de Gestão de Convênios e Contratos 

de Repasse – SICONV, conforme estabelece o art.17º da Lei nº 12.708, de 17 de maio de 2012 e suas 

correspondentes em exercícios anteriores. 

 

Brasília, 24 de março de 2014. 

 

ABDIAS DA SILVA OLIVEIRA 

CPF nº 331.615.501-53 

Coordenadora-Geral de Recursos Logísticos -Substituto 
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SECÇÃO 10. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 

10.1 Descrição dos canais de acesso do cidadão ao órgão ou entidade para fins de solicitações, 

reclamações, denúncias, sugestões, etc., contemplando informações gerenciais e estatísticas sobre o 

atendimento às demandas. 

Atualmente o cidadão desfruta de três canais de acesso ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior, nos quais pode fazer solicitações, reclamações, denúncias, sugestões ou elogios, são 

eles:  

 

O Sistema e-sic direcionado para o atendimento das demandas provenientes da Lei de Acesso à 

Informação, este canal tem seu funcionamento submetido aos critérios da Lei nº 12.527/11, e tem seus 

relatórios gerenciais e estatísticas divulgados tanto no sítio eletrônico da Controladoria Geral da União, 

quando deste Ministério. 

 

Os Sistemas da Ouvidoria, e o fale conosco, o primeiro de abrangência ampla e que se destina a atender 

toda sorte de demandas, e o último direcionado para área técnica selecionada pelo cidadão. Ambos tem 

seus relatórios gerenciais e estatísticas divulgados no sítio eletrônico do MDIC no seguinte link: 

http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=1&menu=591 

 

10.2. Mecanismos para medir a satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes dos produtos e serviços 

resultantes da atuação da unidade. 

A satisfação dos usuários dos canais de relacionamento com a sociedade é medida de forma objetiva 

através de pesquisa de opinião realizada ao final do atendimento realizado pela Ouvidoria. Já no caso dos 

usuários do e-sic a avaliação é indireta, e baseia-se na quantidade de recursos interpostos pelos 

solicitantes.  

 

10.3 Demonstração dos resultados de eventuais pesquisas de opinião feitas nos últimos três últimos anos 

com cidadãos em geral, segmentos organizados da sociedade ou usuários dos produtos e serviços 

resultantes da atuação do órgão ou entidade 

Em que pese a existência de formulário de pesquisa de opinião a ser respondido pelo usuário do sistema 

administrativo da Ouvidoria, inexiste, no momento uma consolidação geral sobre tais dados que 

possibilite a apresentação de resultados estatísticos. Noutro giro, encontra-se disponível no relatório de 

atividades da própria Ouvidoria a estatística de reclamações recebidas, segmentada segundo a área técnica 

a que se relacionam. De igual modo, vê-se publicado no sítio da Corregedoria Geral da União a estatística 

que permite conhecer o número total de recursos interpostos no sistema e-sic. 

  

http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=1&menu=591
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SECÇÃO 11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 
11.1 Medidas adotadas para adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras 

de Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico.  

 
a) Se a UJ está ou não está aplicando os dispositivos contidos nas NBCT 16.9 e NBCT 16.10; 

 

Em 2013, foi realizado registro contábil da depreciação na conta 14.290.00.00 – 

Depreciações, Amortizações e Exaustões, tendo sua apuração e cálculo realizados no Sistema SIADS – 

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, referido sistema é administrado pelo Ministério 

da Fazenda, compartilhado por este Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.  

 

Os lançamentos efetuados pela UG 280101 – Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, 

foram executados em consonância com as normas: Lei nº 4.320/1964 – Estatue Normas Gerais de Direito 

Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 

do Distrito Federal,  Resolução do CFC nº 1.136/2008 – Aprova a NBC T 16.9 Depreciação, Amortização 

e Exaustão Resolução CFC nº 1.137/2008 – Aprova a NBC T 16.10 Avaliação e Mensuração de Ativos e 

Passivos em Entidades do Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico, Parte II – 

Procedimentos Contábeis Patrimoniais e o Manual SIAFI, macrofunção: 020330 – Reavaliação, Redução 

a Valor Recuperável, Depreciação, Amortização e Exaustão na Administração Direta da União, 

Autarquias e Fundações. 

 

b) Justificativas em caso de resposta negativa à alínea “a”;  

 

Não se aplica 

 

c) Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica do ativo; 

 

A metodologia adotada foi o método linear ou quotas constantes, ou seja, método que 

contabiliza, como despesa ou custo, uma parcela constante do valor do bem em cada período. 

 

d) Metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão; 

 

Foi adotada a mesma metodologia, método linear para calcular a depreciação. A 

amortização, ainda não foi implementada, quanto à exaustão não se aplica a esta unidade. 

 

e) As taxas utilizadas para os cálculos; 

 

As taxas utilizadas obedecem à tabela de vida útil estabelecida para cada conta contábil, 

conforme Manual SIAFI, macrofunção: 020330. – Reavaliação, Redução a Valor Recuperável, 

Depreciação, Amortização e Exaustão na Administração Direta da União, Autarquias e Fundações. 

 

f) A metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, dos 

créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e do diferido: 

 

A metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração, não se aplica, nesta 

unidade, a disponibilidades, aos créditos e dívidas, dos estoques, aos investimentos e aos diferido. 

 

Quanto à avaliação e mensuração do imobilizado é reconhecido inicialmente com base no 

valor de aquisição, produção ou construção e ainda a pesquisa de mercado comparando preços atuais. 
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A metodologia para avaliar o intangível ainda não foi implementada pelos sistemas.  

 

g) O impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC 16.10 sobre o resultado apurado 

pela UJ no exercício. 

 

O impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10, foi 

positivo, pois evidenciou no Balanço Patrimonial deste Ministério, o equilíbrio entre o valor dos bens 

móveis com a sua utilização e o valor de mercado. A depreciação foi reconhecida no resultado apurado da 

unidade, constando das variações passivas, no Balanço das Variações Patrimoniais,  

 

No exercício de 2013, houve um aumento nas variações passivas referente à depreciação, 

de 32% em relação ao exercício de 2012. A depreciação acumulada representa aproximadamente de 

30,88% em relação ao total dos bens móveis – Imobilizado, o que demonstra um ajuste no valor dos bens 

pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. 

 

 

 
11.2 Declaração do contador atestando a conformidade das demonstrações contábeis   

 

DECLARAÇÃO PLENA 

 
DECLARAÇÃO DO CONTADOR 

SECRETARIA EXECUTIVA 

Código da UG-

280107 

 
 

 
                       Declaro que as informações referentes à execução da Unidade Gestora Responsável, 

Secretaria Executiva – SE, relativos ao exercício de 2013, integram os demonstrativos contábeis do 

sistema SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e a Demonstração das Variações 

Patrimoniais, previstos na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964), e na Norma Brasileira de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBCT 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, e 

constam das demonstrações contábeis das Unidades Gestoras Executoras,  280101- Coordenação - Geral 

de Recursos Logísticos, 280102 - Coordenação - Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças, e 

280104 - Coordenação - Geral de Recursos Humanos, e refletem adequada  e integralmente a situação 

orçamentaria, financeira, patrimonial e das variações patrimoniais.  

                              No que se refere aos demonstrativos do fluxo de caixa e do resultado econômico não 

estão disponíveis no sistema SIAFI. 

  Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta 

declaração 

 

Local Brasília  Data 25/03/2014 

Contador Responsável  Gecilene Ribeiro Coelho CRC nº 6074-DF 
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SECÇÃO 12. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 

 
12.1 Outras Informações Consideradas Relevantes pela UJ 
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CAPÍTULO 3 – RESULTADOS E CONCLUSÕES. 

 

As realizações da UJ Secretaria Executiva, no exercício de 2013, estão relacionadas às 

atividades precípuas de sua área de atuação, com destaque dentre outras, para os atos de gestão 

orçamentaria, financeira, patrimonial, de planejamento e desenvolvimento das atividades concernentes ao 

papel de setorial de contabilidade. 

 

Apesar da revisitação do Planejamento Estratégico implantado no exercício de 2012, a 

Unidade Jurisdicionada, finalizado o exercício de 2013, cumpriu com suas competências regimentais, 

levando a bom termo sua finalidade principal de assistir direta e imediatamente o Ministro de Estado do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e contribuir com as realizações das áreas fins do 

Ministério. 

 

 A UJ, conforme detalhado neste Relatório, executou de forma satisfatória seu papel 

institucional, garantindo a participação efetiva do MDIC na implementação e aperfeiçoamento de políticas 

públicas que ajudaram no desenvolvimento econômico e social do País, especificamente no que tange ao 

crescimento industrial e ao cumprimento das metas estabelecidas no Plano Brasil Maior.  

 

No desempenho de sua missão e, considerando uma abordagem que identifica resultados 

estratégicos e gerenciais, o Decreto nº 7.995, de 02 de maio de 2013, dispôs sobre a programação 

orçamentária e financeira e estabeleceu o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para 

2013. A Portaria nº 295/ MF, de 03 de maio de 2013, e alterações posteriores detalharam os limites de 

pagamento dos Ministérios, incluindo este Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

– MDIC.  

 

Ao longo do exercício de 2013 foram publicadas diversas portarias que alteraram o Limite 

de Pagamento e Restos a Pagar do MDIC e Unidades Vinculadas, ficando no final do exercício, o Limite 

de Pagamento e Restos a Pagar estabelecido para o MDIC e Unidades Vinculadas no montante de R$ 

1.040.427.000 (um bilhão, quarenta milhões, quatrocentos e vinte e sete mil reais). O valor total dos 

pagamentos efetuados foi de R$ 997.639.097(novecentos e noventa e sete milhões, seiscentos e trinta e 

nove mil e noventa e sete reais). 

Foram excluídas as despesas relativas à pessoal e encargos sociais, pagamento de juros e 

encargos da dívida, cumprimento de sentenças judiciais, despesas financeiras, reserva de contingência e 

créditos extraordinários, conforme disposto no referido Decreto.  

Constata –se um crescimento anual do Limite de Pagamento estabelecido para este MDIC e 

Unidades no período de 2010 a 2012, crescimento este interrompido no ano de 2013 quando ocorreu uma 

variação negativa do Limite de Pagamento de 5,68% em relação ao ano de 2012.  

O total pago de Restos a Pagar em 2013 foi de R$ 126.583.173 (cento e vinte e seis 

milhões, quinhentos e oitenta e três mil e cento e setenta e três reais). Desse montante, R$ 12.699.952 

(doze milhões, seiscentos e noventa e nove mil e novecentos e cinquenta e dois reais) correspondem a 

Emendas Parlamentares. 

Cabe salientar ainda o processo de Certificação de Dotação Orçamentária (CDO) que 

reveste da maior importância, tendo em vista constituir o documento que confirma a existência de 

disponibilidade de crédito orçamentário consignado à LOA para atender solicitação de execução de 

despesa formulada e justificada por Unidade Técnico-Administrativa responsável por determinada 

programação de gasto do Ministério. Por exemplo, sem a emissão prévia deste documento não é possível 
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tramitar-se um procedimento licitatório e efetuar-se a disponibilização de crédito orçamentário para uma 

Unidade Gestora – UG Executora de Despesa, que promove o Empenho de uma despesa. O CDO 

constitui o elo indispensável entre a programação e a execução da despesa orçamentária. 

 

Ainda como órgão setorial do sistema de planejamento buscou promover a gestão de 

desempenho dos programas e ações sob a responsabilidade desta UJ, difundindo-se os resultados da 

avaliação do PPA 2012-2015, enfatizando o aperfeiçoamento e a consequente implementação de 

instrumentos eficazes e eficientes para a melhoria da gestão dos programas junto às unidades. 

A UJ, como órgão setorial de contabilidade federal, é responsável pela realização de 

conformidade contábil das unidades gestoras – ug, de órgão e de órgão superior, bem como o apoio e 

assistência, orientação aos ordenadores de despesas e dos responsáveis por bens, direitos e obrigações, 

além de apoio ao órgão central de contabilidade na gestão do SIAFI.  

Cabe ressaltar ainda, como uma das principais realizações no referido exercício, a 

revisitação do planejamento estratégico como instrumento relevante que levará o MDIC a ser referência 

em gestão de politicas públicas, contribuindo para fortalecer a competitividade brasileira. 

Dessa forma, pode-se concluir que os resultados obtidos pela UJ no exercício de 2013 

foram satisfatórios para a gestão, no sentido do cumprimento de suas competências como órgão setorial 

dos Sistemas de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC; de Administração dos Recursos de 

Informação e Informática - SISP; de Serviços Gerais - SISG; de Planejamento e de Orçamento Federal de 

Contabilidade Federal e de Administração Financeira - SIAFI; que possibilitaram alcançar os objetivos 

do órgão a cargo das áreas fins do Ministério. 

Logo, espera-se para o próximo exercício com a revisitação do planejamento estratégico, 

alcançar os resultados traçados em seus objetivos maximizando os recursos orçamentários, físico, 

financeiros e humanos, contribuindo para o aumento dos resultados finalísticos do MDIC. 
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