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Cuiabá, 04 de janeiro de 2019. 

MEMO N. 01/2019/Comissão Especial R.G 

 

Da: Comissão Especial Relatório de Gestão 2018 

 

À Pró-reitora de Desenvolvimento Institucional 

 

Assunto: Relatório de Gestão 2018  

        

Senhores, 

 

1. Em atenção à Instrução Normativa TCU nº. 63/2010, à Decisão Normativa TCU nº. 170/2017, 

e visando subsidiar a Comissão especial designada para elaboração do Relatório de Gestão 2018 (Portaria 

IFMT n.º 2.452/2018), solicitamos que providencie s informações que contemple o conteúdo do Relatório de 

Gestão 2018, itens “Visão geral organizacional e ambiente externo, Planejamento estratégico e 

governança, Gestão de riscos e controles internos e Resultados da gestão”, considerando a orientação do 

TCU o anexo único deste. 

2. Ressaltamos que nos próximos dias poderá ser solicitado o encaminhamento de informações 

complementares, visto que o TCU até o momento não realizou o completo detalhamento das orientações para 

a elaboração do Relatório de Gestão do presente exercício. 

3. Por fim, visando à definição de prazos razoáveis tanto para a elaboração das respostas por esta 

Comissão, quanto para a consolidação dos dados dos diversos setores, solicitamos que as informações acima 

requeridas sejam encaminhadas (em formato editável) para o e-mails Thiago.campos@ifmt.edu.br, e  

tulio.figueiredo@ifmt.edu.br  impreterivelmente, até a data de 17/01/2019.  

 

Atenciosamente, 

 

 

THIAGO COSTA CAMPOS 

Presidente Comissão Especial Responsável pelo Relatório de Gestão 2018 
Portaria nº 2.452, de 18 de outubro de 2018. 
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ANEXO ÚNICO AO MEMO N.01/2019/ Comissão Especial R.G 

 

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO  

O que a organização faz e sobre quais circunstâncias ela atua? 

 Identificação da UPC e declaração da sua missão e visão 

 Estrutura organizacional 

 Ambiente externo 

 Modelo de negócios (cadeia de valor).  

 

O objetivo do capítulo é demonstrar a finalidade e a forma de atuação da UPC, quem é a liderança e a influência do 

cenário externo e interno no seu desempenho. Deverá ser respondida à pergunta: O que a UPC faz e quais são as 

circunstâncias em que ela atua?  

 

Este capítulo deverá abordar os seguintes conteúdos:  

 

Identificação da unidade prestadora de contas com  

mensagem clara sobre missão e visão. 

Exemplo: 

 Identificação da Petrobras 
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Estrutura organizacional  

Sistema formal de tarefas e relacionamentos de autoridade que controla como as pessoas coordenam suas ações e usam 

os recursos para atingir os objetivos organizacionais. 

Organograma do IFMT com a estrutura organizacional 

 

Ambiente Externo 

Eventos nacionais e internacionais que impactaram a gestão, indicadores sociais e econômicos referentes à área de 

atuação da UPC e identificação clara de oportunidades e ameaças.  

Esses eventos podem ter como origem, por exemplo, condições econômicas, mudanças tecnológicas, temas da 

sociedade e desafios ambientais que afetam a capacidade da UPC gerar valor. 

 

Exemplo: 

Ministério da Fazenda 

Eventos nacionais: Para falarmos com fidedignidade de 2017, é necessário retroceder um pouco a 2016. Ao assumir em 

maio de 2016, o novo governo deparou-se com uma das mais longas e profundas recessões da história brasileira. A 

despesa primária em nível recorde, a dívida pública em trajetória insustentável, estados endividados, baixos níveis de 

produtividade, inflação elevada e queda da confiança na economia brasileira. Nesse contexto, foi proposta uma agenda 

econômica abrangente, centrada em duas grandes frentes de medidas necessárias para criar as bases para a retomada do 

crescimento: 1 recuperação da sustentabilidade fiscal e 2 aumento da produtividade. Como resultado das mudanças nas 

diretrizes da política econômica, os números de 2017 indicam clara recuperação............ 

 

Eventos internacionais: A busca por uma economia mais aberta ao comércio internacional e ao investimento faz parte da 

estratégia do governo brasileiro para impulsionar o crescimento econômico e a produtividade. Neste contexto, o País 

está reduzindo a burocracia para aumentar as exportações, identificando mercados prioritários para promoção comercial 

e eliminando barreiras técnicas ao comércio e serviços estrangeiros. Pretende-se avançar cada vez mais para aderir a 

melhores procedimentos de governança e tributação e repensar os parâmetros do comércio internacional, de modo a 

aumentar a concorrência e facilitar o acesso a bens intermediários...... 

 

Modelo de Negócios  

O modelo de negócios é o sistema de transformação de insumos em produtos e impactos por meio das atividades de uma 

UPC, a fim de cumprir os seus objetivos estratégicos e gerar valor. Em outras palavras, é a descrição dos principais 

insumos, atividades, produtos e impactos (internos/externos e positivos/negativos), por meio diagrama simples e fluxo 

narrativo lógico, com identificação das partes interessadas críticas.  

Enquanto o produto final depende apenas do desempenho das atividades, o impacto que ele causa é afetado por 

condições externas, que fogem ao controle da UPC. 

 

Exemplo: 

Modelo de negócios da Petrobras – a seguir. 
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Forma recomendada para o capítulo Visão Geral e Ambiente Externo  

• 5 páginas.  

• Organograma com a estrutura organizacional.  

• Destaque individual com foto e descrição resumida do perfil de cada dirigente, bem como missão institucional de cada 

órgão.  

• Separação entre cenário nacional e internacional, uso de indicadores, identificação clara de oportunidades e ameaças, 

tudo vinculado com os objetivos da UPC.  

• Diagrama simples e fluxo narrativo lógico do modelo de negócio da UPC (cadeia de valor), com identificação das 

partes interessadas críticas.  
 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA  
Informações sobre como a unidade planejou o cumprimento da sua missão, no início e ao longo do exercício de 

referência, apresentação dos principais objetivos estratégicos estabelecidos, descrição das estruturas de governança e 

avaliação sobre como essa estrutura apoia o cumprimento dos objetivos estratégicos, especialmente sobre poder 

decisório e articulação institucional, assim como relacionamento com a sociedade e partes interessadas.  

 

O objetivo do capítulo é demonstrar a direção estratégica, as estruturas que contribuem para a boa governança da UPC e 

o alinhamento desta com as partes interessadas. Deverá ser respondida à pergunta: Como a estrutura de governança 

apoia a capacidade da UPC de alcançar seus objetivos?  
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Este capítulo deverá abordar os seguintes conteúdos:  

 

Principais objetivos estratégicos com especificação de planos para implementar as prioridades  

Mensagem clara sobre objetivos estratégicos e das estratégias estabelecidas para alcançá-los (planos para implementar 

as prioridades). 

Exemplo: Mapa integrado visão e estratégias da Petrobras 

 
 

 

Descrição das estruturas de governança  

Modelo de governança com a descrição das estruturas de governança e abordando os processos específicos para tomada 

de decisão. 

Exemplo: 

 

Modelo de governança do Ministério da Fazenda – a seguir 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

PROAD/ Reitoria / IFMT | UGE/Gestão: 158144/26414 | CNPJ: 10.784.782/0001-50 | Telefone: (65) 3616-4129 

Avenida Senador Filinto Muller; Nº 953; Bairro Duque De Caxias; CEP: 78.043-400. Cuiabá-MT                        Página 6 de 11 

 

 
 

 

Principais canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas  
Principais canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas, abordando resultados dos serviços da ouvidoria 

e da LAI, formas de participação cidadã em processos decisórios, explicação sobre como a cultura, a ética e os valores 

refletem nos recursos e relações com partes interessadas. 

 

Forma recomendada para o capítulo Planejamento Estratégico e Governança 

• 5 páginas.  

• Mapa estratégico.  

• Figura da governança.  

• Infográfico para resultados do relacionamento com a sociedade  

 

 

 

GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS  
Avaliação dos riscos que possam comprometer o atingimento dos objetivos estratégicos e instituição de controles para 

mitigação desses riscos.  
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O objetivo do capítulo é demonstrar quais são os mecanismos de controle estabelecidos para alcançar os objetivos 

institucionais. Deverá ser respondida à pergunta: Quais são os riscos específicos que afetam a capacidade de UPC 

alcançar seus objetivos no exercício e como a UPC lida com eles? 

 

Gestão de riscos e controles internos  

Vinculação entre riscos e objetivos estratégicos, riscos significativos quantificados e medidas específicas de mitigação 

dos riscos. 

Exemplo: 

Modelo de gestão de riscos e controles da Petrobras 

 
 

 

Detalhamento dos principais riscos identificados pela Petrobras e da resposta a cada um deles 
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Forma recomendada para o capítulo Gestão de Riscos e Controles Internos  

• 5 páginas.  

• Explicação sobre tipos de riscos: estratégico, operacional, de mercado, de crédito, de comunicação, de 
conformidade, etc.  

• Visão geral do modelo de gestão de riscos e controles, esclarecendo os componentes dos controles internos: 
ambiente, avaliação de riscos, atividades de controle, sistemas de informação e monitoramento.  

• Detalhamento individualizado dos principais riscos e da resposta a cada um deles (controles internos).  
 

 

RESULTADOS DA GESTÃO  



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

PROAD/ Reitoria / IFMT | UGE/Gestão: 158144/26414 | CNPJ: 10.784.782/0001-50 | Telefone: (65) 3616-4129 

Avenida Senador Filinto Muller; Nº 953; Bairro Duque De Caxias; CEP: 78.043-400. Cuiabá-MT                        Página 9 de 11 

 

Demonstração dos resultados alcançados para o período em relação à missão institucional e aos objetivos estratégicos 

finalísticos, por meio de indicadores sobre metas, justificativas para o resultado, expectativas para os próximos 

exercícios e ajustes necessários no planejamento estratégico para o exercício seguinte. Deverá ser respondida à 

pergunta: Até que ponto a UPC já alcançou seus objetivos estratégicos para o período e quais as expectativas para 

os próximos exercícios? 

 

Este capítulo deverá abordar o seguinte conteúdo: resultados alcançados frente aos objetivos estratégicos (ou cadeia de 

valor) e às prioridades da gestão; principais programas e projetos/iniciativas; indicadores de desempenho quantificados 

e alinhados aos objetivos; avaliação equilibrada dos objetivos alcançados e do desempenho em relação às metas; 

monitoramento de metas não alcançadas; justificativas para o resultado; perspectiva para os próximos exercícios: 

desafios e incertezas que a UPC provavelmente enfrentará ao perseguir o seu planejamento estratégico. 

 

Cada objetivo estratégico/cadeia de valor deve ser abordado em seção específica, abrangendo:  

 

1. Problema a ser tratado pelo objetivo estratégico/cadeia de valor;  

2. Visão geral sobre a cadeia de valor;  

3. Prioridades estabelecidas no exercício para atingimento das metas relativas à cadeia de valor;  

4. Principais ações, projetos e programas da cadeia de valor, especificando relevância; valores aplicados, resultados e 

impactos;  

5. Riscos e outros fatores que influenciaram a cadeia de valor;  

6. Principais resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto observado, com uso de indicadores 

(indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos estratégicos);  

7. Causas/impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas tomadas para enfrentamento (justificativas para o 

resultado e monitoramento de metas não alcançadas);  

 

8. Desafios remanescentes e próximos passos.  

Incluir os desafios e incertezas que a UPC provavelmente enfrentará ao perseguir o seu planejamento estratégico 

(perspectiva) e potenciais implicações para o seu modelo de negócios (ou cadeia de valor) e desempenho futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A discussão das potenciais implicações, inclusive para o desempenho futuro, normalmente inclui o ambiente externo, 

bem como riscos, com uma análise de como estes podem afetar a realização dos objetivos estratégicos. 

Exemplo: 

Principais resultados, com progresso em relação à meta e uso de indicadores da cadeia de valor “Refino e gás natural” 

da Petrobras. 
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Forma recomendada para o capítulo Resultados da Gestão  

• 30 páginas.  

• Diagrama simples e fluxo narrativo lógico com formato padrão para todas cadeias de valor.  

• Gráficos dos principais indicadores, contendo as metas e os resultados atingidos.  

• Diagrama ou infográfico para resultados qualitativos  

• Quadro/infográfico com os principais desafios e incertezas 
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