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Secretaria Federal de Controle Interno 

 
 

Unidade: Auditada: Banco Central do Brasil 

Exercício: 2016 

Município: Brasília - DF 

Relatório nº: 201701224 

UCI Executora: SFC/DE/CGFAZ - Coordenação-Geral de Auditoria da Área 

Fazendária 
 

_________________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Coordenador-Geral,  

 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201701224, e consoante o 

estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC nº 1, de 06/04/2001, 

apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas anual 

apresentada pelo Banco Central do Brasil (BCB). 

 

De acordo com a Ata de Reunião realizada no dia 15/12/2016 entre esta Controladoria-Geral 

da União - CGU e o Tribunal de Contas da União - TCU, ficou acordado que os assuntos a 

serem tratados quanto à gestão do Banco Central no exercício de 2016 seriam voltados à 

avaliação do processo de gestão do Mecir e dos estoques de segurança do BCB por meio de 

indicadores de gestão/desempenho e gestão de riscos. Ainda, seria avaliado o modelo de 

gestão de contratos realizados entre BCB e CMB sob o aspecto de política de custos, 

suprimentos e riscos de continuidade. 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 8/5/2017 a 31/8/2017, por meio de 

testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício em exame e 

a partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em estrita observância 

às normas de auditoria aplicáveis ao serviço público federal. Nenhuma restrição foi imposta 

à realização dos exames. 

 

O Relatório de Auditoria estrutura-se em duas partes: “Resultados dos Trabalhos”, que 

contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas, e “Achados de Auditoria”, que 

contém o detalhamento das análises realizadas, no intuito de aprimorar a gestão da unidade 

auditada e subsidiar o julgamento das contas apresentadas ao Tribunal de Contas da União - 

TCU. 

 

1. Introdução 

O presente trabalho foi realizado em Brasília - DF, com o objetivo de avaliar a gestão da 

Administração do Meio Circulante, integrante da estrutura da Diretoria de Administração do 
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Banco Central do Brasil. Para isso, foram mapeados e avaliados os seguintes processos 

voltados à Administração do Meio Circulante: 

a) Planejamento do Meio Circulante; 

b) Gestão das contratações para aquisição do Meio Circulante; 

c) Atividades de saneamento do Meio Circulante; e 

d) Controles gerenciais do Meio Circulante, compreendendo a gestão de riscos, 

indicadores de gestão, e conformidade contábil. 

A equipe da CGU realizou exames sobre as atividades e rotinas relacionadas a esses 

processos em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público 

Federal. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

 

1.1 Contextualização sobre a cadeia de valor da Unidade selecionada 

 

O Banco Central do Brasil (BCB), criado pela Lei n° 4.595/1964, é uma autarquia federal 

vinculada ao Ministério da Fazenda - MF, e tem por missão institucional assegurar a 

estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. De 

acordo com art. 10 daquela Lei, compete privativamente ao BCB emitir papel-moeda 

(cédula, doravante) e moeda metálica (moeda, doravante) e executar os serviços do meio 

circulante de modo a assegurar o suprimento de numerário adequado às necessidades da 

sociedade. O meio circulante compreende o conjunto de cédulas e moedas, ordinárias e 

comemorativas, em circulação. 

 

Para o gerenciamento do meio circulante, o BCB estabeleceu em sua estrutura 

organizacional, dentro da Diretoria de Administração (Dirad), o Departamento do Meio 

Circulante (Mecir), responsável pelo seu provimento do meio circulante, manutenção em 

condições adequadas e seguras, formulação de diretrizes, controle e fiscalização sobre as 

atividades e competências do Mecir. 

 

A cadeia de valor do BCB representa como estão organizados e agrupados os processos de 

trabalho e está estruturada em sete macroprocessos dos quais seis são finalísticos e um de 

suporte, sendo o 5° macroprocesso – v) provimentos e vigilância da infraestrutura do SFN 

– aquele no qual se insere as atividades avaliadas nesta oportunidade pela CGU. 

 

O processo de gestão do meio circulante está inserido dentro da cadeia de valor “Provimento 

e Vigilância da Infraestrutura do SFN” que compreende as seguintes atividades destacadas 

no Quadro 1 a seguir: 

 
Quadro 1: Macroprocesso Finalístico do Mecir 

Macroprocesso 
Processo de 2º 

nível 

Produtos e 

Serviços 

Principais 

Clientes 

Subunidades 

Responsáveis 

Provimento e 

vigilância da 

infraestrutura do 

SFN 

Regular a 

infraestrutura do 

SFN 

 

Prover meio 

circulante 

 

Infraestrutura do 

SFN provida  

Banco do Brasil 

 

Casa da Moeda 

 

Sociedade e 

Cidadão (Usuário 

do SFN e não 

usuário) 

 

Diretoria 

colegiada; 

Dinor; 

Dipom; 

Dirad; 

Direx; e 

Secre. 
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Macroprocesso 
Processo de 2º 

nível 

Produtos e 

Serviços 

Principais 

Clientes 

Subunidades 

Responsáveis 

Prover sistemas de 

compensação e de 

liquidação 

 

Efetuar vigilância 

do Sistema de 

Pagamentos 

Brasileiro.  

Entidades 

Supervisionadas 

(Segmento 

bancário e não 

bancário) 

Estado e Governo  

Fonte: BCB/Depog (2017). 

 

Dessa forma o processo e o respectivo macroprocesso estão relacionados à missão 

institucional da Unidade definida no Planejamento Estratégico cujas diretrizes são 

materializadas em oito objetivos estratégicos, os quais orientam as diversas áreas do Banco 

no estabelecimento das suas prioridades estratégicas. O objetivo estratégico “Assegurar o 

suprimento de numerário adequado às necessidades da sociedade” é aquele que está 

diretamente vinculado à gestão do Mecir e deve traduzir a contribuição efetiva do processo 

no cumprimento da missão do BCB. 

 

A gestão do meio circulante (ciclo do numerário) se inicia com o planejamento do meio 

circulante, etapa na qual se define a quantidade de cada tipo de denominação levando-se em 

conta o valor financeiro do Meio Circulante projetado pelo Departamento Econômico - 

Depec. Em seguida, é feita a aquisição e retirada do numerário da Casa da Moeda do Brasil 

(CMB). O BCB incorpora o numerário recebido aos estoques em suas dependências. 

 

As movimentações dos estoques de dinheiro decorrem de quatro atividades principais: (i) 

incorporação de numerário novo; (ii) atendimento às requisições de numerário; (iii) 

recebimento de devolução de numerário; e (iv) destruição de numerário inservível. 

 

O envio e o recebimento de numerário pelos bancos comerciais ocorrem com a 

intermediação do Banco do Brasil S.A. (BB), no papel de agente custodiante. Essa relação é 

regulada por meio de um contrato de prestação de serviços. O BCB efetua a supervisão do 

custodiante, por meio de fiscalizações, além de realizar reuniões com a sociedade civil para 

conservação das cédulas e reconhecimento do numerário legítimo. Os bancos comerciais são 

responsáveis pelo atendimento ao público em geral, e a gestão de “saques” e “depósitos” 

(nomes técnicos utilizados para denominar os movimentos de entrada e saída de numerário 

entre bancos) de numerário com esses agentes financeiros ocorre, em regra, com o BB. 

 

A gestão adequada para manutenção/suprimento do meio circulante promove a regularidade 

nas transações comerciais, evitando impactos negativos na economia em razão de contração 

no meio de pagamento, que dificulta a liquidez no mercado, principalmente no fluxo de bens 

e serviços de primeira necessidade. 

 

Em linhas gerais, o fluxo do macroprocesso pode ser assim simplificado: 

 

a) O BCB estima a projeção de demanda para o meio circulante e a partir das 

expectativas de substituições de numerário e da definição de estoques mínimos 

estabelece o Programa Anual de Produção (PAP) de numerário; 

b) Após a definição do PAP, o BCB inicia o processo de contratação para a produção 

de numerário, que atualmente pode ocorrer com a CMB ou por meio de contratação 

internacional (conforme Lei nº 13.416, de 23/02/2017); 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


   

               Dinheiro público é da sua conta    www.portaldatransparencia.gov.br 
4 

c) A CMB produz e entrega o numerário ao BCB (a CMB também pode custodiar 

o numerário); 

d) O BCB recebe o numerário e incorpora ao estoque; 

e) Durante o exercício, o BCB realiza a movimentação do estoque em razão da 

incorporação de novo numerário, pelos envios e recebimentos da rede custodiante 

e pela distribuição de numerário; 

f) O Banco do Brasil é o agente custodiante responsável pelos envios e recebimentos 

de numerário aos bancos comerciais; 

g) Durante a movimentação do estoque, tanto no BCB quanto no agente custodiante, 

ocorre o processo de saneamento (avaliação da qualidade do estoque), que 

compreende a triagem do numerário com intuito de depurá-lo (retirada de 

eventuais falsificações e de numerário inservível); 

h) Quando considerado inservível, o BCB realiza a destruição do respectivo 

numerário. 

Para o exercício dessas atividades, o Departamento do Meio Circulante (Mecir) conta com 

normas e manuais de execução, que além das regras de operacionalização das próprias 

atividades do Meio Circulante, também traz regras para análise e monitoramento da 

falsificação de numerário; fiscalização da custódia; e realização de campanhas educativas e 

pesquisas de opinião. 

 

Quanto ao orçamento, em 2013, a parcela destinada à gestão do Mecir, incluída no 

Orçamento da Autoridade Monetária (OAM), importou em cerca de R$ 1,4 bilhão, sendo 

88,2% desse valor destinado à aquisição de novo numerário (cerca de 1,2 bilhão de reais). 

Contudo, em razão da forte contração orçamentária, em 2014, houve um grande corte que 

reduziu o montante disponível em cerca de 65,2% (do ponto de vista geral e 71,7% para os 

recursos relacionados com a aquisição de numerário). Naquele exercício, o montante 

disponível para a aquisição de numerário foi de R$ 350 milhões, implicando em uma redução 

de R$ 884 milhões. 

A situação se repetiu nos exercícios de 2015 e 2016, cujos montantes disponíveis para a 

aquisição de numerário, representaram cerca de 42% e 43%, respectivamente, quando 

comparado com o volume disponível no exercício de 2013. Em 2016, o orçamento para o 

Mecir previsto foi de R$ 707 milhões, e realizado de R$ 689 milhões. 

 

1.2 Questões de Auditoria - Escopo 

 

De acordo com o que estabelece o Anexo IV da DN TCU nº 154/2016, foram realizados os 

seguintes exames: 

 

a) Avaliação da Conformidade das Peças; 

b) Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos, sendo o escopo firmado 

com o TCU compreendido nesse exame; 

c) Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU; 
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d) Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU; e 

e) Avaliação da Ouvidoria. 

Levando-se em conta aqueles processos mapeados, bem como as questões trazidas em 

reunião com a Corte de Contas, a fim de organizar as verificações e exames, foram definidas 

questões de auditoria, as quais serão apresentadas no item 2.1 deste Relatório. 

 

1.3 Técnicas Utilizadas 

Para avaliação dos processos, utilizaram-se técnicas de exame documental, visitas técnicas 

e indagação oral e escrita. Foram tomados para análise as informações constantes do 

Relatório de Gestão da Unidade, bem como aquelas prestadas em interlocução com esta 

CGU. 

 

2. Resultados dos trabalhos 

 

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

 

Considerando a natureza jurídica e o negócio do Banco, avaliou-se a conformidade das peças 

processuais que compõem o processo de contas da Unidade que é encaminhado ao Tribunal 

de Contas da União por meio do Sistema e-Contas. Avaliaram-se o Rol de responsáveis, o 

Relatório de Gestão e os Relatórios e pareceres de órgãos, entidades ou instâncias que devam 

se pronunciar sobre as contas. 

 

Em relação ao Rol de responsáveis, os dados dos gestores foram devidamente homologados 

por esta CGU, e quanto ao conteúdo de peças, exigidas pelo Anexo Único da Portaria n° 

59/2017/TCU, foi comunicado à Unidade a não apresentação das peças contábeis 

(Demonstrativos Financeiros). Sobre isso a CGU instou a Unidade sobre essa falta, de modo 

que tais peças não constam no processo de contas da Unidade junto ao TCU. 

 

2.2 Resultados Quantitativos e Qualitativos 

 

Nesse tópico específico, foram tratadas as questões relacionadas à gestão do Meio 

Circulante, que conforme já apontado, se estruturou em quatro processos de gestão, ou 

questões de auditoria, da seguinte forma: 

 

a) Os mecanismos de controle interno voltados ao planejamento do Meio Circulante 

funcionam adequadamente? 

b) Os mecanismos de controle interno voltados à gestão das contratações para 

aquisição de numerário e serviços de custódia do Meio Circulante funcionam 

adequadamente? 

c) Os mecanismos de controle interno voltados às atividades de saneamento do Meio 

Circulante funcionam adequadamente? 

d) Os mecanismos de controle interno voltados aos controles gerenciais do Meio 

Circulante (gestão de riscos, indicadores de gestão, e conformidade contábil) 

funcionam adequadamente? 
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Em relação ao primeiro ponto, verificou-se que os processos da Unidade que influenciam 

diretamente no planejamento do Meio Circulante não funcionam adequadamente. No caso 

tomaram-se como premissas (i) os critérios utilizados nas projeções de demanda de 

numerário; (ii) a existência de política de estoques mínimos; (iii) a gestão de mix de 

denominações de numerário; e (iv) a qualidade do meio circulante quanto a custos de 

custódia, destruição e falsificações de numerário. 

 

Para todos esses pontos foram identificadas falhas. No primeiro caso, verificou-se que, para 

a realização das projeções no exercício, foram levadas em consideração séries históricas 

anteriores aos cenários de restrição orçamentária já configurados há pelo menos dois 

exercícios, destoantes, portanto, da situação corrente, além das estimativas de destruição de 

numerário como remodelagem da demanda de numerário não seguir qualquer parâmetro e 

possuir elevadas margens de erro. 

 

Quanto à política de estoques mínimos, constatou-se que embora a Unidade afirme que sua 

política e metodologia estão evidenciadas nas atas de reuniões do Comitê de Suprimento do 

Meio Circulante, esses critérios não foram expostos naqueles documentos, seja em termos 

quantitativos, seja em termos temporais, além disso, não se identificou plano de contingência 

específico para os casos de os estoques se aproximarem dos valores limites. Essa falta de 

clareza foi enaltecida ao se identificar, nas visitas técnicas realizadas na Unidade do 

Mecir/GTBSB e nas dependências do agente custodiante em Brasília, a escassez de 

denominações e dificuldades relacionadas à disponibilidade de troco. 

 

Com relação à política de gestão de mix de denominações de numerário, embora a unidade 

tenha informado que política decorre de análise estatística dos dados históricos realizada por 

denominação de cédulas e moedas, além dos resultados da pesquisa denominada “O 

Brasileiro e sua Relação com o Dinheiro”, realizada em 2013, não se demonstrou, e nem 

mesmo se evidenciou, nos documentos apresentados, como tais números influenciam as suas 

decisões estratégicas, principalmente como diretriz para gestão do mix como instrumento de 

planejamento para aquisições futuras e gestão de contingências, dadas as peculiaridades do 

cenário orçamentário vigente. 

 

Associadas a essas medidas tidas como estratégicas para a definição de estoques, foi 

identificada também a falta de comprovação de ações administrativas visando melhorar a 

qualidade do meio circulante, como foi o caso das decisões de manutenção de cédulas no 

mercado sem que houvesse uma avaliação da composição do mix e dos riscos da manutenção 

de cédulas de baixa qualidade em relação a um possível aumento no número de falsificações, 

que, embora não tenha tido aumentos significativos, vem apresentando aumentos sucessivos 

ao longo do ano. 

 

No tocante à gestão das contratações examinadas, verificou-se que o modelo de gestão dos 

contratos evidenciou falhas nas negociações do BCB junto aos fornecedores CMB e Crane 

AB, apresentando procedimentos desfavoráveis ao Banco. Os próprios atos de gestão da 

Unidade também não foram voltados à administração eficiente dos custos de produção, 

custódia e armazenamento. Sobre as aquisições de numerário com a CMB, ocorreram 

divergências entre as demandas estimadas e efetivamente contratadas, sem apresentar nessas 

tratativas justificativas ou negociações que não fossem somente relacionadas à questão da 

disponibilidade orçamentária de recursos para a aquisição de numerário. Nessa 

administração de compras, não houve ponderação relacionada a critérios voltados para 
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análises dos impactos, os efeitos qualitativos das escolhas dos numerários, ou planos de 

contingência que influenciassem essas aquisições. 

 

No que tange à contratação internacional, as negociações do Banco Central do Brasil para 

escolha do melhor proponente foram falhas, uma vez que não restou configurada a fixação 

da data de 31/12/2016 para a entrega das cédulas, deixando então a Unidade de adquirir 

cédulas a um custo menor, ao se comparar os preços com os demais proponentes que foram 

desclassificados, caso houvesse estabelecido um prazo de entrega um pouco mais dilatado. 

 

Sobre as atividades operacionais do Mecir visando gerenciar os custos de produção, custódia 

e armazenamento de numerário, se referiram à caracterização dos curtos prazos 

estabelecidos para entrega dos produtos encarecerem a produção e o preço cobrado pelas 

empresas. Além disso a alta taxa de ociosidade nas unidades do Banco - com estocagem de 

cédulas representando, em média, 26,2% da capacidade total de armazenamento do BCB, 

incorrendo em contratações desnecessárias dos serviços de custódia com a CMB. 

 

Em relação aos processos avaliados sobre o saneamento, os resultados apontaram para falhas 

quanto à sistemática de segurança, supervisão, identificação e lastreamento do tipo de 

numerário destruído. Em razão dos contingenciamentos de recursos, o BCB autorizou o 

reaproveitamento de cédulas até então não retornáveis ao meio circulante, todavia, não foi 

possível verificar no processo de aferição do equipamento que processa essas cédulas, tanto 

para destruição quanto para retorno ao mercado, identificação das características das cédulas 

destruídas automaticamente, além de o relatório de processamento das cédulas (que traz as 

informações quantitativas das cédulas reaproveitáveis e das destruídas) não informar a 

classificação do numerário destruído: há apenas a identificação da quantidade do numerário 

processado. 

 

Em relação aos controles gerenciais do Meio Circulante, compreendendo a gestão de riscos, 

indicadores de gestão, e conformidade contábil, constou-se a necessidade de aprimoramento 

desses instrumentos. 

 

Em relação ao gerenciamento de riscos atinente ao processo de gestão do Meio Circulante, 

identificou-se a necessidade de implementação de melhorias de forma a assegurar uma 

gestão eficaz que possa contribuir de uma maneira mais ativa para o desempenho 

organizacional, principalmente quanto ao monitoramento. 

 

Quanto aos indicadores de gestão, verificou-se ausência de índices que monitorem atividades 

relevantes do ciclo do Meio Circulante, bem como incompletude e imprecisão quanto aos 

indicadores existentes: os índices vigentes estão relacionados diretamente as etapas de 

manutenção e movimentação do estoque de numerário e qualidade do Meio Circulante, 

faltando referência para aferição dos resultados dos processos relativos às demais etapas que 

compõem o ciclo do numerário. 

 

Mesmo assim, os indicadores existentes são baseados apenas em valores monetários da 

disponibilidade de estoques, não havendo critérios relacionados ao aspecto físico (estoques 

e disponibilidade de troco por denominações, por exemplo), sendo, portanto, incompletos. 

Nesse contexto, como será apontado em vários momentos deste Relatório constou-se que em 

diversas etapas a variável qualitativa modifica o cenário do Meio Circulante, tanto em termos 

de economia de recursos quanto de eficiência desse produto no mercado nacional. 
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Em relação aos aspectos contábeis da Unidade para as transações do Meio Circulante, 

verificaram-se fragilidades: além de as demonstrações apresentadas no Relatório de Gestão 

estarem com informações inconsistentes ou incompletas, os registros contábeis não 

apresentaram todas as suas informações obrigatórias. Ademais, na evidenciação das 

transações do meio circulante, identificou-se a falta de registro das flutuações do meio 

circulante e do estoque ao final de cada exercício nos seus balanços, conforme determina a 

Lei nº 4.320/1964, situações essas que geram subavaliações nos resultados da Unidade e nos 

seus ativos, impactando o patrimônio do BCB em torno de R$ 318,6 milhões nos exercícios 

de 2015 e 2016. 

 

 

2.4 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

 

Não houve no exercício de 2016 Determinações/Recomendações do TCU para 

acompanhamento dessa CGU. 

 

 

2.5 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

 

Foram levantadas as recomendações existentes e pendentes de solução no Sistema Monitor 

(Sistema utilizado pela CGU para acompanhamento das recomendações emitidas) até o final 

do exercício de 2016. Sobre elas, verificou-se um baixo percentual de atendimento de 10% 

(de 10, 8 estão em monitoramento, com concessão de dilação de prazo para atendimento, 1 

foi atendida parcialmente e 1 foi cancelada). Embora a unidade tenha realizado esforços para 

implementar medidas para sanear as falhas identificadas pelo Órgão de Controle Interno, as 

providências tomadas até o momento ainda não são suficientes para saná-las. 

 

De modo geral as recomendações são no sentido de adotar medidas com vistas à segregação 

de funções, criação de sistemas informatizados de controle e acompanhamento do processo 

de regime especial, instituição de critérios de avaliação de desempenho, e participações em 

concorrência, para os responsáveis por empresas naquelas condições, revisão da 

metodologia do Plano de Ação da Supervisão, construção de indicadores de desempenho, 

conclusão de avaliações e controle de custos do Programa de Gerenciamento Externo das 

Reservas, entre outras. 

 

A maior parte dessas recomendações se referem a tomada de ações estruturantes, com 

potencial para efetivamente contribuir para a melhoria da gestão da unidade, ressaltando que 

esses itens estratégicos ainda se encontram pendentes de implementação pela Unidade. 

 

 

2.6 Ocorrências com dano ou prejuízo 

 

Não foram identificadas atividades que implicassem ocorrências com dano ou prejuízo ao 

Erário. 

 

 

3. Conclusão 

 

Avaliando-se as questões propostas voltadas aos assuntos planejamento do Meio 

Circulante, gestão das contratações para aquisição de numerário e serviços de custódia, 
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saneamento e controles gerenciais, verificou-se que todas essas etapas apresentaram 

fragilidades relevantes e que impactam a gestão do Meio Circulante, haja vista se tratarem 

de pontos, que além de evidenciarem riscos financeiros, impactaram diretamente em pontos 

sensíveis que interferem na circulação do numerário no País. 

As propostas de recomendações para sanar as caudas causas das falhas apontadas serão 

tratadas com a Unidade no âmbito da Reunião de Busca Conjunta de Soluções, que em 

comum acordo com os gestores serão discutidas as soluções mais adequadas para os pontos 

trazidos neste documento. 

 

 

Brasília/DF, 26 de setembro de 2017. 
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_________________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201701224 

 

1 GESTÃO OPERACIONAL  

1.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS  

1.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS  

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 

Falhas no processo de planejamento do Meio Circulante para a definição de demanda 

por cédulas 
 

Para fins de avaliação quanto à adequabilidade do processo de planejamento do Meio 

Circulante para a definição de demanda por cédulas e moedas, consideraram-se como 

premissas: (i) os critérios utilizados nas projeções de demanda de numerário; (ii) a existência 

de política de definição de estoques mínimos; (iii) a gestão de mix de denominações de 

numerário; e (iv) a qualidade do meio circulante quanto a custos de custódia, destruição e 

falsificações de numerário. Em relação a essas premissas, e levando-se em conta os 

documentos e informações disponibilizadas pela Unidade, verificaram-se falhas em todos 

esses aspectos que definem o processo de planejamento do Meio Circulante, detalhadas a 

seguir: 

 

a) Critérios insuficientes (incompletos) e inadequados para realização das projeções de 

demanda de cédulas: 

 

De acordo com o Documento Interno BCB/Mecir nº 29.887/2014, existe metodologia para 

estimar as encomendas de numerário, que leva em consideração as projeções do meio 

circulante, a composição desse meio por denominações de cédulas e moedas, o volume de 

substituições necessárias no exercício, o volume dos estoques de segurança, os ajustes (se 

houver estoques remanescentes) e consequente apuração do volume a ser encomendado. 

 

Essas projeções são embasadas em modelos econométricos e levam em conta as séries 

temporais dos exercícios anteriores. 

 

Por exemplo, para se estimar o comportamento do estoque de numerário que deve ficar em 

circulação (cenário ideal de numerário em circulação - novo e antigo, comprado em 

exercícios anteriores), utilizam-se os quantitativos de entradas, saídas e de geração de 

numerário inservível (numerário não útil - que deve ser destruído pelo Banco Central). Estas 

variáveis afetam diretamente o quantitativo de cédulas e moedas metálicas a serem 

adquiridas no exercício. Se houver aumento de numerário inservível (que é destruído pelo 

BCB), mais numerário precisará ser reposto, o que, em tese, aumentaria a quantidade de 

novo numerário a ser encomendado no próximo Programa Anual de Produção (PAP). 

 

Essas além de outras considerações são evidenciadas em Atas do Comitê do Suprimento ao 

Meio Circulante para compor o Plano Anual de Produção do exercício seguinte. As 

estimativas para a encomenda de 2016 (indicadas na Ata BCB/Mecir nº 437/2015), no 

entanto, levaram em conta as séries históricas de períodos até 2013, antes das restrições 

orçamentárias a partir de 2014. Os contratos para aquisição de numerário foram 

posteriormente celebrados com a CMB em 23/05/2016 com referência nessas projeções. 
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Em junho de 2016, conforme descrito na Ata BCB/Mecir nº 238/2016, foram realizadas 

novas estimativas, considerando as restrições orçamentárias e o volume de destruição 

equivalente ao segundo semestre de 2015, a fim de remodelar a demanda por numerário já 

com o cenário orçamentário diferenciado. 

 

Após essas duas estimativas, tomaram-se para análise os números de destruição utilizados, 

conforme Quadro n° 2 a seguir: 

 
Quadro 2 - Valores de destruição utilizados para as estimativas realizadas pelo BCB para a composição do 

PAP 2016 

Item 
Denominação 

Total 
R$ 2,00 R$ 5,00 R$ 10,00 R$ 20,00 R$ 50,00 R$ 100,00 

Total de destruição em 2016.1 109.585.912 57.747.935 62.841.203 33.395.134 47.542.771 35.719.373 346.832.328 

Total de destruição em 2016.2 153.171.739 113.563.216 133.809.201 94.311.384 100.133.323 88.143.904 683.132.767 

Total de destruição em 2016 262.757.651 171.311.151 196.650.404 127.706.518 147.676.094 123.863.277 1.029.965.095 

Previsão em Jun/2015 (PAP 

inicial para 2016, Ata 

BCB/Mecir nº 437/2015) 565.406.666 406.871.466 475.525.206 454.978.271 668.152.957 234.700.267 2.805.634.833 

Erro da Previsão de 

Jun/2015 115,2% 137,5% 141,8% 256,3% 352,4% 89,5% 172,4% 

Previsão em Jun/2016 (PAP 
remodelado para 2016, Ata 

BCB/Mecir nº 238/2016 250.283.591 126.630.293 131.570.943 84.307.850 92.298.531 36.752.627 721.843.835 

Erro da Previsão de 

Jun/2016 -4,7% -26,1% -33,1% -34,0% -37,5% -70,3% -29,9% 

Fonte: Elaboração própria a partir das informações enviadas/obtidas com a Unidade Jurisdicionada (2017). 

 

Comparando-se o montante efetivamente destruído em 2016 com a primeira estimativa da 

Unidade informada na Ata BCB/Mecir nº 437/2015, verificou-se que essa variou a maior em 

172,4% do efetivamente realizado, lembrando que esse primeiro estudo levou em conta 

somente os dados até o exercício de 2013, e que todo o crédito solicitado para essa compra 

seria disponibilizado. A segunda estimativa (constante da Ata BCB/Mecir nº 238/2016), por 

outro lado, já considerando a restrição orçamentária evidente, apresentou variação de quase 

30% a menor do total efetivamente destruído naquele ano. 

 

Conforme já apontado, a variável de destruição impacta diretamente a demanda de 

numerário, porque compõe o seu cálculo para as estimativas de produção de novo numerário. 

No caso, o processo de aquisição daquele período foi afetado pelos erros das estimações, 

aumentando o risco nas ofertas de numerário à população. 

 

Destaca-se ainda que a classificação de quais cédulas serão destruídas pelo BCB é regulada 

pela Carta-Circular BCB nº 3.235/2006, que define os critérios para a classificação das 

cédulas que serão destruídas. 

 

Uma forma de prolongar a vida útil do numerário pode ser feita por meio de decisão de 

manutenção de cédulas mais velhas por mais tempo disponível, aumentando o seu 

reaproveitamento. Isso por exemplo foi identificado na Ata de Reunião Extraordinária do 

Conselho Técnico de Custódia de Numerário, de 19/03/2014, e estabeleceu um novo padrão 

de reaproveitamento de cédulas desde 2013. 

 

Essas decisões, consequentemente, refletem nas demandas de cidadãos recebidas pela 

Ouvidoria do BCB em 2016: 35% das reclamações afetas ao Mecir/BCB estão relacionadas 

a problemas na obtenção de troco e na qualidade do numerário em circulação. 
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b) Falta de clareza na gestão da política de estoques mínimos da Unidade, tanto em 

termos de definição de critérios quanto no plano de contingência: 

 

O estoque de numerário, durante um exercício, é constituído da seguinte forma: (i) numerário 

novo remanescente do exercício anterior; (ii) numerário saneado (processo de 

aproveitamento de numerário, em que o BCB recebe o numerário dos bancos que em tese 

não seria aproveitado, e realiza a separação daquele que pode voltar ao mercado do que 

efetivamente será destruído); e (iii) numerário novo adquirido no exercício. As variações ao 

longo de um exercício são ocasionadas, essencialmente, pelo saneamento e pela aquisição. 

 

Dessa forma, a definição dos estoques finais é um componente relevante na elaboração do 

PAP, além do que, o volume de estoques ao final de um exercício servirá para atender à 

demanda no início do exercício seguinte, período em que, normalmente, não ocorre 

aquisição de numerário novo. 

 

Sobre o assunto, questionou-se à Unidade, por meio da SA 201701224/001, de 11/05/2017, 

qual seria a metodologia para apuração dos estoques mínimos, tanto em termos qualitativos, 

quantitativos e temporais, bem como quais seriam os indicadores e variáveis que formam a 

apuração desses valores. Em resposta, foi informado que a definição do estoque desejado 

para o final do exercício é realizada durante as reuniões do Comitê de Suprimento do Meio 

Circulante, sem especificar, no entanto, qual seria a metodologia ou os critérios sobre a 

política de estoques mínimos. Para isso encaminhou as Atas do Comitê no período de 2016, 

e dois documentos sobre regras e procedimentos para formulação, execução e 

acompanhamento do PAP (Documento Interno BCB n° 29.887/2014 e OS n° 4370/2008). 

 

Analisando a Ata BCB/Mecir nº 483/2015, de 02/09/2015, observou-se que o prazo de 

duração do estoque de segurança estava fixado em dois meses para as denominações iguais 

ou inferiores a R$ 20,00 (vinte reais), e em quatro meses, para as denominações superiores 

a essa. Contudo, ainda segundo o referido documento, em razão do contingenciamento 

orçamentário, os prazos foram reduzidos para um mês para todas as denominações. Ainda 

sobre a referida Ata, não há exposição dos critérios utilizados para a definição dos novos 

estoques mínimos, seja em termos quantitativos, seja em termos temporais. Ademais, os 

montantes foram definidos em termos monetários e em aspecto qualitativo (este último 

oriundo da qualidade do numerário obtido no processo de saneamento). 

 

O Documento Interno BCB/Mecir nº 29.887/2014, que contém a metodologia para a 

projeção das encomendas de numerário, não apresenta nenhuma referência aos critérios para 

a definição dos estoques mínimos. 

 

Em visita técnica realizada na Unidade do Mecir/GTBSB pela equipe de auditoria, em 

23/03/2017, foi observada a escassez de algumas denominações no estoque da referida 

unidade, em especial, das cédulas de R$ 20,00 (vinte reais) e de moedas de todas as 

denominações. Foi relatada, também, a dificuldade da unidade em atender a pedidos das 

instituições financeiras e do agente custodiante (Banco do Brasil S.A.), em razão do reduzido 

estoque. 

 

Em outra visita realizada, em 31/03/2017, nas dependências do agente custodiante em 

Brasília, foi informado à equipe que o estoque naquela data já não era suficiente para atender 

à demanda do mês de abril, tendo sido relatada, também, a dificuldade na obtenção das 

cédulas de R$ 20,00 (vinte reais). 
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Como já apontado, as reclamações recebidas pela Ouvidoria do BCB trazem as dificuldades 

relacionadas à disponibilidade de troco, demonstrando que os estoques não têm sido capazes 

de atender às demandas dos setores da sociedade. Por exemplo, na demanda recebida pela 

Ouvidoria do BCB de número 2016464711, de 24/11/2016, o cidadão reclama que na região 

de fronteira com o Paraguai quase não há cédulas da 2ª família do real, e as da 1ª família, 

que ainda estão em uso, encontram-se bastante desgastadas. 

 

Considerando os documentos encaminhados pela Unidade e a informação de que os critérios 

e a gestão dos estoques do Mecir são evidenciados nas Atas do Comitê do Suprimento ao 

Meio Circulante, verificou-se que além de não evidenciarem critérios claros para a definição 

de estoques mínimos (em razão das restrições orçamentárias e possíveis impactos sobre o 

quantitativo de numerário no Mecir), não se identificou também plano de contingência 

específico para os casos de os estoques se aproximarem dos valores limites. 

 

Ressalte-se que em 2016 foi realizada contratação internacional para compras de cédulas de 

R$ 2,00 (dois reais) sob a justificativa de restrição na produção de numerário pela CMB 

(conforme EMI nº 00114/2016 MF Bacen), mas que não restaram demonstradas as projeções 

de escassez e impactos que efetivamente justificassem tais aquisições, reforçando os efeitos 

da falta de definição clara da gestão de estoques de cédulas no período, no caso, o efeito de 

aquisições desnecessárias. Esse ponto será tratado em tópico específico neste Relatório. 

 

Analisando-se, ainda, a Figura 1, que aponta no sentido de que as frustrações de 

fornecimento de cédulas junto à CMB em 2016 foram inferiores aos estoques das cédulas de 

R$ 2,00 (dois reais) no Mecir naquele mesmo ano, associado ao fato de que os atrasos nos 

fornecimentos das cédulas pela Crane AB não geraram impacto nos estoques (ver tópico 

específico deste Relatório) não restando, portanto, devidamente justificado o elemento de 

escassez de cédulas/desabastecimento do Meio Circulante para a emergência da contratação 

internacional: 
 

Figura 1: Relação entre o quantitativo de cédulas de R$ 2,00 no estoque do Mecir e as frustrações ocorridas 

quando da contratação com a CMB 

 
Fonte: Elaboração própria a partir das informações enviadas/obtidas com a Unidade Jurisdicionada em 2017. 

 

Dessa forma verifica-se que existe uma falta de clareza na gestão da política dos estoques da 

Unidade, situação que impacta em todo o processo de planejamento para a definição de 
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numerário, além do risco de aquisições emergenciais desnecessárias por falta de critério e 

conhecimento do perfil do Meio Circulante nacional. 

 

c) Ausência de diretrizes para a composição ótima do mix de denominações de cédulas: 

 

De acordo com o Documento Interno BCB/Mecir nº 29.887/2014, a projeção do meio 

circulante de cédulas por denominações utiliza dados históricos, ajustando-se os valores 

monetários projetados à tendência e à sazonalidade. 

 

No lançamento do real em 1994, por exemplo, as principais denominações eram as cédulas 

de R$ 1,00 (um real) e R$ 10,00 (dez reais), com cerca de 28% e 39%, respectivamente. 

Com o tempo, a participação da cédula de R$ 50,00 (cinquenta reais) foi aumentando de 

modo que, em 2000, a composição das cédulas de R$ 1,00 (um real), R$ 10,00 (dez reais) e 

R$ 50,00 (cinquenta reais) chegou a 36%, 31% e 22%, respectivamente – representando 89% 

do meio circulante nacional, em cédulas. 

 

Esse histórico evidencia que, desde a implementação de novas denominações, no caso, as 

cédulas de R$ 2,00 (dois reais) e R$ 20,00 (vinte reais), a partir de 2001, as participações 

das notas de R$ 1,00 (um real) e R$ 10,00 (dez reais) vêm diminuindo sistematicamente, 

em razão da complementaridade daquelas para essas. Além disso o incremento das cédulas 

de R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 100,00 (cem reais) também alterou a composição do mix 

total, chegando a cédula de R$ 50,00 (cinquenta reais), por exemplo, a contribuir, sozinha, 

com aproximadamente 30% do meio circulante em 2005. 

 

De 2010 até 2016 foi a vez do crescimento das notas de R$ 100,00 (cem reais) e redução das 

de R$10,00 (dez reais) e R$ 20,00 (vinte reais), de modo que a distribuição do meio 

circulante em 2016 para as cédulas de R$ 50,00 (cinquenta reais), R$ 2,00 (dois reais) e R$ 

100,00 (cem reais), foi de 35%, 19% e 14%, respectivamente – responsável por 68% do total. 

Observa-se que essa composição de 2016 evidencia uma redução expressiva das cédulas 

de menor denominação, quando comparado com o mix de 1994, que, sem adentrar nos 

efeitos da inflação, saiu de 53% para 27%. Atualmente a composição majoritária do mix 

de cédulas é de maiores denominações. 

 

A distribuição do mix de cédulas está diagramada conforme Figura n 2 a seguir: 

 

Figura 2: Distribuição do mix de cédulas nos últimos anos. 
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Fonte: Elaboração própria a partir das informações enviadas/obtidas com a Unidade Jurisdicionada em 2017. 

 

Em razão dessa distribuição, em duas oportunidades, a CGU questionou a Unidade sobre a 

existência e realização de estudo(s) para definição da composição do mix de cédulas e 

moedas, levando-se em conta, principalmente, os números sobre a dificuldade de obtenção 

de troco e as próprias restrições orçamentárias que reduziram as aquisições de cédulas nos 

últimos anos. 

 

Em resposta, a Unidade informou que a composição do mix de cédulas e moedas metálicas 

decorre somente da “análise estatística dos dados históricos (que) é realizada por 

denominação de cédulas e moedas”, e que a pesquisa denominada “O Brasileiro e sua 

Relação com o Dinheiro”, realizada em 2013, objetivou, dentre outros aspectos, entender os 

hábitos de uso do numerário pela população brasileira, ressaltando que esse último caso teve 

como parâmetro um cenário anterior aos sucessivos contingenciamentos orçamentários e 

consequente piora da qualidade do numerário em circulação. 

 

Dessa forma, verifica-se que, embora a Unidade apresente dados/pesquisas relacionadas à 

composição do mix de numerário, não demonstrou, e nem mesmo evidenciou, nos 

documentos apresentados, como tais números influenciam as suas decisões estratégicas, 

principalmente como diretriz para gestão do mix como instrumento de planejamento para 

aquisições futuras e gestão de contingências, dadas as peculiaridades do cenário 

orçamentário vigente. 

 

d) Falta de comprovação de medidas visando melhorar a qualidade do meio circulante 

(e reduzir os impactos nos custos de custódia, destruição e falsificações de numerário): 

 

De acordo com a Carta-Circular BCB nº 3.235/2006, que estabelece critérios para a 

classificação de cédulas e moedas nacionais, bem como o recolhimento dessas ao BCB, as 

cédulas são classificadas em: (i) utilizáveis, (ii) não-utilizáveis, (iii) dilaceradas, e (iv) 

mutiladas, de modo a se orientar, por classificação, as cédulas que serão consideradas 

adequadas à circulação, e as demais, recolhidas para destruição. As cédulas utilizáveis são 

classificadas em seis níveis, sendo que os níveis 4, 5 e 6 são consideradas não-utilizáveis. 

 

Conforme já apontado, as gestões sobre os numerários do Meio Circulante e suas 

disponibilidades são realizadas no âmbito do Comitê de Suprimento do Meio Circulante 

(CSMC), e consta da Ata de Reunião Extraordinária daquele Comitê, de 24/07/2013, a 

decisão de que as cédulas não-utilizáveis seriam mantidas em circulação (não fossem 

imediatamente destruídas), em razão do forte contingenciamento ocorrido naquele período. 

Esse procedimento é admitido pela Carta-Circular nº 3.235/2006. 

 

A partir dessa decisão, uma parcela dos níveis 4 e 5 passaram a recompor o meio circulante, 

após o processamento do numerário (saneamento), e em 26/05/2015, conforme Ata da 15ª 
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Reunião – CSMC, houve nova alteração em relação à manutenção de numerário não-útil no 

meio circulante: “com exceção dos rejeitos, não haja destruição de quaisquer cédulas da 2ª 

família, independentemente da denominação”. (Os rejeitos se referem, essencialmente, às 

cédulas mutiladas e dilaceradas). 

 

Ou seja, todo o numerário não-útil das cédulas da 2ª família do Real permaneceria em 

circulação, decisão que contraria, inclusive, o descrito na Carta-Circular BCB nº 3.235/2006 

(que só permitia a recomposição de parcela dos níveis 4 e 5 - e no caso da 2ª família do Real, 

se todos os níveis foram aceitos para reaproveitamento). Além desta decisão, não foi 

evidenciado se houve estudos ou se foram considerados outros fundamentos que 

justificassem a manutenção de numerário de tal qualidade no meio circulante, antes de se 

tomarem outras medidas técnicas para evitar a decisão, a exemplo da gestão de mix de 

cédulas. Também não foram descritos se houve consideração dos riscos da manutenção de 

cédulas de baixa qualidade em relação a um possível aumento no número de falsificações 

(que embora não tenha tido aumentos significativos, vem apresentando aumentos sucessivos 

ao longo do ano, conforme demonstrado em item 1.1.1.6 deste Relatório). 

 

Além dos impactos diretos apontados sobre a queda da qualidade do meio circulante na 

realidade da população (visitas realizadas no BCB, no custodiante e reclamações da 

sociedade na Ouvidoria BCB), existem outros efeitos ligados à própria gestão desse 

numerário no âmbito do BCB, do agente custodiante e dos bancos comerciais: 

 

i) Para o BCB - Aumento dos custos do contrato para execução das atividades de 

saneamento de cédulas, que são realizadas por empresa contratada remunerada com 

referência nos milheiros processados, de modo que o aumento de cédulas 

reprocessadas pela baixa qualidade aumenta o valor a ser repassado para essa empresa 

contratada (atualmente a empresa alemã Giesecke & Devrient); e 

 

ii) Para o custodiante (BB) e os bancos comerciais - Aumento dos imbróglios 

operacionais com a manutenção e suprimento de numerários em caixas 

eletrônicos alimentados por cédulas desgastadas que geram falhas de execução 

desses equipamentos eletrônicos (obstrução e travamento de máquinas), conforme 

relatos do agente custodiante à CGU em vista realizada no período de campo. 
 

Ou seja, as medidas adotadas pelo Bacen frente ao cenário de restrição orçamentária não 

foram pautadas por mecanismos de manutenção da qualidade do dinheiro. Situação essa que, 

associada aos critérios insuficientes para realização das projeções de demanda, a falta de 

clareza na definição da política de estoques mínimos e de diretrizes para a composição ótima 

do mix de denominações de cédulas, impacta diretamente os números que subsidiam o 

planejamento do Meio Circulante, tornando falha, portanto, essa etapa do processo do ciclo 

do numerário. 

 

Causa: 

- Utilização de modelos e informações de períodos anteriores à forte contração orçamentária 

(período anterior à 2014) e extensão da vida útil do numerário de forma não programada, 

reduzindo-se a previsibilidade dos modelos utilizados para a projeção do meio circulante. 

- A atual composição das denominações do numerário nacional (mix de cédulas e moedas 

metálicas) tem direcionado a projeção da demanda de forma diversa da demanda real da 

população brasileira. 
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- Foco predominante no componente monetário para a projeção do meio circulante em 

detrimento ao componente físico e ao custo de manutenção do mesmo. 

- Ausência de atividades voltadas para a mensuração e avaliação dos custos relacionados 

com a custódia, a destruição e a falsificação de numerário. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

 

Em resposta à Solicitação de Auditoria n° 201701224/009, a Unidade encaminhou a Nota 

Conjunta Audit/Deafi/Deris/Mecir n° 1/2017, de 18/08/2017, com a apresentação das suas 

justificativas. Esse documento apresenta uma grande estrutura, item a item, extensa de 

justificativas sendo que muitas delas já foram tratadas ao longo das discussões no período 

de campo. Dessa forma serão trazidos para esse tópico do Relatório somente os elementos 

novos a serem considerados que não foram discutidos com a Unidade durante o processo de 

campo. 

 

Sobre essa constatação específica, transcrevemos o seguinte: 

 
O cenário de contingenciamento orçamentário levou às diferenças entre a demanda 

planejada de cédulas – obtida a partir dos modelos de previsão – e a efetivamente realizada, 

prejudicando a plena eficácia da consolidação de padrão de estoques mínimos e a 

formatação de uma composição ótima do mix de cédulas. Esse cenário, de fato, é um desafio 

com que se depara a gestão do meio circulante do BCB. 

Restam demonstradas as políticas, diretrizes e critérios para a definição da demanda por 

moeda, para a definição dos estoques mínimos, para a composição do mix de denominações, 

bem como as ações gerenciais, sejam prévias, mitigadoras ou de contingência, adotadas pelo 

BCB. 

Resta claro que o BCB mitigou, da melhor forma possível, os efeitos do contingenciamento, 

conquanto se reconheça que problemas localizados possam ter ocorrido, isto aliado ao 

decréscimo da qualidade do numerário em circulação. Nada obstante, as ações mitigadoras 

do BCB permitiram atender as necessidades dos consumidores por moeda, inclusive nas 

citadas denominações de R$2, R$10 e R$20, preservando o atendimento à população e as 

transações econômicas e financeiras do país. 

Independentemente dos desafios, o BCB reafirma o compromisso de dar continuidade a 

ações visando ao aprimoramento da gestão e da governança do Meio Circulante, com vistas 

a prover numerário à sociedade de forma ainda mais efetiva, eficiente e eficaz. 

 

Análise do Controle Interno: 

 

A unidade ao esclarecer sobre o critério de definição do meio circulante, utiliza, 

predominantemente, o aspecto monetário como sendo o predominante para a definição do 

Meio Circulante nacional, e que as medidas adotadas, desde 2014, foram adequadas para 

garantir a ofertar regular de cédulas e moedas metálicas à população brasileira. Todavia, as 

evidências encontradas pela equipe de auditoria denotam outro cenário. 

 

Em relação às queixas da população sobre a indisponibilidade de troco, essa questão não 

parecer ser pontual, conforme alegado pela Unidade. De acordo com a Ata da 17ª Reunião 

do Conselho Técnico da Custódia de Numerário (CTCN), de 04/09/2014, a representante da 

Febraban (Federação Brasileira de Bancos) “comentou que o mercado não aceita o fato de 

os bancos não terem moedas”. Em outra ata do CTCN, a da 19ª reunião ocorrida em 

02/07/2015, o representante da Febraban “comentou que a Casa da Moeda (CMB) foi à 
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Febraban tratar da possibilidade de compra de moedas diretamente pelas instituições 

financeiras”, demonstrando como o assunto tomou grande relevância para os atores 

envolvidos. 

 

Em relação aos estoques mínimos, a Unidade demonstrou novamente que o seu 

acompanhamento leva em consideração apenas critérios monetários e que tal situação lhe 

pareceu adequada durante o período em análise. De acordo com as evidências encontradas 

pela equipe de auditoria, entende-se que não há clareza dos critérios empregados para a 

definição dos estoques mínimos e do respectivo plano de contingência, quando tais valores 

mínimos estiverem próximos de ser ou forem alcançados. 

 

Do ponto de vista monetário, a premissa de que as cédulas de R$ 10,00 (dez reais) e R$ 

20,00 (vinte reais) e as de R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 100,00 (cem reais) são 

substituíveis, entre si, é válida. Contudo, considerando-se aspectos não monetários, tal 

premissa se torna falsa. Por exemplo, os caixas automáticos da TecBan (que administra a 

Rede 24 Horas) operam, em sua maioria, com cédulas de R$ 20,00 (vinte reais) e de R$ 

50,00 (cinquenta reais), o que não permite a aplicação da premissa de bens substitutos. A 

informação foi confirmada pelo agente custodiante, em vista técnica realizada pela equipe 

de auditoria, em março de 2017. 

 

Considerando a situação das cédulas de R$ 2,00 (dois reais), o gráfico apresentado na Figura 

1 deixa claro que houve crescimento no estoque do Mecir, naquele período, não se 

justificando a aquisição de numerário, caso houvesse uma política com critérios claros e 

objetivos de estoques mínimos. A maior oferta de tais cédulas, nos meses subsequentes, não 

pode ser interpretada como demandas reais, mas como escolhas da Unidade. 

 

Quando discorre sobre a ausência de diretrizes para a composição ótima do mix de 

numerário, a Unidade descreveu que observa os seguintes fatores: (i) preferências do 

público, (ii) atender às necessidades econômicas, e (iii) minimizar custos de manutenção. 

Para a Unidade, a composição do mix de denominações está adequada, contudo, tendo sido 

prejudicada pelas restrições orçamentárias dos últimos exercícios. 

 

Em matéria de necessidade da população brasileira, foi anteriormente demonstrado que o 

atual mix não está alinhado com tal necessidade, gerando falta de troco. Em matéria de 

preferências, destaca-se que os resultados das pesquisas utilizadas pela Unidade são de 2013, 

conforme citado no item 1.1.1.5, ou seja, foram apuradas em condições diferentes das 

vigentes atualmente, em razão da piora da qualidade do numerário em circulação. Em 

matéria de minimização dos custos, verificou-se que esta atividade se limita à adequação do 

recurso disponível e não à efetiva redução dos custos. 

Essas gestões a que se refere a CGU perpassa pelo processo decisório de gestão qualitativa 

e quantitativa da composição de mix de numerário no mercado, a exemplo de estudos e 

simulações do mix ótimo, levando-se em conta, por exemplo, o cenário de numerários 

substitutivos e/ou complementares (como foi o caso de substituição da cédula de 

denominação 2,00 por moeda metálica de igual denominação, ocorrida no Reino Unido, 

Canadá e União Europeia) ou simulações que considerem o efeito de variáveis não 

monetárias, tais como os efeitos sazonais do meio circulante, as restrições de aquisição, os 
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custos de produção, os custos de transporte e a formação de estoques mínimos, trabalhos 

esses que inclusive tem registro na literatura1. 

 

Para ilustrar, no cenário brasileiro, a situação de substituição de cédulas por moedas, 

simulou-se a troca de cédula por moeda metálica de R$ 2,00 em um prazo de dez anos, 

levando-se em conta os cinco primeiros anos ainda com emissão de cédulas, e partindo-se 

dos preços médios de aquisição da cédula, a tendência de crescimento do preço e uma taxa 

de renovação igual à do exercício de 2016 (em termos percentuais). 

 

Neste período, de acordo com o modelo atual, seriam gastos R$ 3,4 bilhões para a reposição 

apenas por meio de cédulas. Optando-se pela substituição, conforme parâmetros já 

mencionados, os gastos cairiam para R$ 1,5 bilhão (com economia nominal de R$ 1,9 

bilhão), destacando-se, ainda, que a vida útil da cédula de baixa denominação é de cerca de 

um ano, enquanto que a moeda tem durabilidade de até 30 anos. 

 

Levando-se em conta o problema gerado pelo entesouramento das moedas metálicas, 

acrescentou-se os efeitos de um entesouramento de 2/3 do total produzido em moedas 

metálicas e a vida útil da moeda metálica passaria a ser de dez anos. A renovação das cédulas 

pelos próximos 20 anos implicaria em um desembolso de cerca de R$ 21,1 bilhões, e caso 

ocorra a substituição por moedas metálicas, o custo seria de R$ 8,2 bilhões (economia 

nominal de R$ 12,9 bilhões nos próximos vinte anos). 

 

Em contraponto a essas considerações, destaca-se que a unidade considera que suas ações 

foram capazes de mitigar os problemas decorrentes das restrições orçamentárias e 

preservaram o atendimento às necessidades de numerário da população brasileira, mas como 

demonstrado, a questão não se restringe à atuação ou visão sobre o meio circulante somente 

a partir do aspecto monetário como critério de gestão. 

 

Nesse sentido, as evidências encontradas pela equipe de auditoria indicam ainda a existência 

de dois pontos relevantes que afetam a qualidade do numerário em circulação, não mitigados 

pela unidade: 

 

O primeiro se refere à circulação de numerário não útil, contrariando a Carta-Circular 

BCB nº 3.235/2009. Apesar de constar nas atas de reunião do Comitê de Suprimento do 

Meio Circulante, citadas anteriormente, não houve modificação da referida Carta-Circular. 

Logo, há em circulação numerário que, de acordo com o referido normativo, deveria ter sido 

substituído por novo numerário (e, com consequente destruição do numerário não útil). 

 

O segundo se refere ao aumento, um pouco acima da média, do número de falsificações 

de cédulas de R$ 50,00 (cinquenta reais). Observou-se que houve um aumento do número 

de falsificações de 166.641 (cento e sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta e uma) cédulas, 

média no período entre 2009 a 2013, para 255.942 (duzentos e cinquenta e cinco mil, 

novecentos e quarenta e duas) cédulas, média no período entre 2014 a 2016, o que pode estar 

relacionado com a piora da qualidade do numerário em circulação. 

 

Recomendações:  

                                                 
1 MASSOUD, Nadia. How should Central Banks determine and control their bank note inventory? Journal of 

Banking & Finance, v, 29, p. 3099—3119. 
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Recomendação 01: Aprimorar a metodologia de projeção do Meio Circulante, incorporando 

aspectos não monetários, tais como: formação de estoques mínimos em milheiros, restrições 

de aquisição (temporal, orçamentária e de produção), disponibilidade de troco, necessidades 

regionais, custos de transporte e estocagem etc. 

Recomendação 02: Definir formalmente Política de Estoques Mínimos estabelecendo os 

valores para cada denominação de cédulas e moedas metálicas do numerário nacional, de 

forma global e regional, com o estabelecimento de limites prudenciais (com gradação de 

níveis de alerta, por exemplo). 

Recomendação 03: Estabelecer Plano de Contingência para utilização e reposição dos 

estoques mínimos, de forma global e regional, contendo a descrição das atividades a serem 

realizadas. 

Recomendação 04: Revisar o atual mix de cédulas e moedas metálicas, visando aumentar a 

disponibilidade de troco e reduzir os custos de aquisição e de saneamento do numerário. 

 

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 

 

Falhas no modelo de gestão dos contratos de aquisição de numerário e dos serviços de 

custódia 

 

A fim de avaliar o processo da Unidade quanto ao modelo de gestão dos contratos de 

aquisição de numerário e dos serviços de custódia, foram analisados os seguintes contratos: 

i) contrato de aquisição de cédulas entre o BCB e a CMB, período de 2008 a 2016; ii) 

contrato de aquisição de cédulas entre o Banco Central e a Crane AB celebrado em 2016; e 

iii) contrato celebrado com o Banco do Brasil para prestação de serviços de custódia e 

distribuição de numerário aos bancos comerciais. Para fins de definição quanto à 

adequabilidade da gestão do BCB sobre esses contratos avaliados, consideraram-se como 

premissas: 

 

1) As negociações do BCB junto à CMB e Crane AB para aquisição das cédulas e a 

execução dos produtos e serviços prestados por esses contratados (CMB e Crane 

AB); e 

 

2) Os atos de gestão do próprio Mecir visando gerenciar os custos de produção, 

custódia e armazenamento. 
 

Em relação a essas premissas, e levando-se em conta os documentos e informações 

disponibilizadas pela Unidade, verificaram-se falhas nesses dois aspectos, que serão 

detalhados, após breve contextualização dos prestadores de serviços estudados (CMB, Crane 

e BB), a seguir: 

 

Ator 1 - A Casa da Moeda do Brasil - CMB 

 

A Casa da Moeda do Brasil (CMB) é o principal fornecedor do BCB em relação às atividades 

referentes à gestão do Meio Circulante. No exercício de 2016, estavam vigentes dois 

contratos com este fornecedor, que, juntos, somaram R$ 480 milhões, valor que representa 

cerca de 90% do montante total de recursos alocados para o Meio Circulante naquele 

exercício. 
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Ressalte-se que os contratos firmados com esse fornecedor, além de oferecer cédulas e 

moedas metálicas, também presta serviços de custódia de parte desse numerário, embora nas 

planilhas de formação de preços de cédulas (escopo dos trabalhos) não tenha registro da 

segregação das atividades fornecimento de numerário e prestação do serviço de custódia. 

 

Ator 2 – A Crane AB 

 

Ao final de 2016, o BCB realizou procedimento para a contratação internacional de uma 

empresa para confecção de cédulas das denominações de R$ 2,00 (dois reais). Embora a 

Casa da Moeda detenha o monopólio da produção de numerário no mercado nacional, com 

a edição da Medida Provisória nº 745/2016, o BCB foi autorizado a realizar esse tipo de 

contratação no mercado internacional, em situações de emergência. 

 

No caso, naquele mesmo ano, em razão da possibilidade de não entrega de cédulas pela 

CMB, contratou-se a empresa sueca Crane AB, para o fornecimento de 100.000.000 (cem 

milhões) de cédulas de R$ 2,00 (dois reais), no valor de aproximadamente R$ 19,8 milhões 

à época. Nesse certame concorreram as empresas De La Rue, Giesecke & Devrient e 

Oberthur Fiduciare, rejeitadas em razão dos prazos propostos para entrega das cédulas, haja 

vista a situação de urgência motivada por essa contratação. 

 

Ator 3 – O Banco do Brasil (BB) 

 

Conforme já registrado na introdução deste Relatório, o Banco do Brasil é o agente 

custodiante responsável pelos envios e recebimentos de numerário aos bancos comerciais. 

Essa relação obrigacional é regida por um contrato com o BCB, não havendo custo para o 

Banco Central nessa relação. 

 

No caso, os custos das operações relacionadas à movimentação e armazenamento de 

numerário é repartido entre as instituições financeiras e o BB, havendo a aplicação de uma 

taxa sobre os valores das transações financeiras realizadas por esses bancos (taxa ad 

valorem). São repartidos os custos dos seguintes serviços: transporte de valores; tesourarias 

regionais; sinistros; atendimento – agência; sistemas informatizados; guichê de troco; 

administração; remuneração do ativo imobilizado; remessas efetuadas pelo Banco Central; 

e tributos. 

 

No exercício de 2016, de acordo com o Demonstrativo de Custos desse contrato, esses 

serviços movimentaram mais de R$ 753 milhões, sendo 31% desse valor custeado pelo BB 

e os demais 69% pelas instituições financeiras. 

 

a) Falhas nas negociações do BCB junto à CMB e Crane AB para aquisição das 

cédulas e na execução dos produtos e serviços prestados por esses contratados: 

 

Divergência entre a demanda de cédulas planejada e efetivamente contratada pelo BCB 

sem evidenciação ou avaliação dos motivos para tais variações 

 

Em análise realizada sobre os valores previstos para aquisição de cédulas no PAP e o que 

foi efetivamente contratado junto à CMB, período 2008 a 2016, verificaram-se divergências 

sobre os valores das demandas, tanto no seu aspecto físico quanto monetário, 

respectivamente, do numerário produzido. 
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Os motivos para tais diferenças foram basicamente as questões orçamentárias – não há 

registro de tratativas outras do Banco que denotasse negociações, estimativas dos impactos, 

ou planos de contingência que influenciassem a gestão do numerário como um todo, a 

exemplo das restrições de estoques, mudança na composição do mix de cédulas, entre outros. 

 

Avaliando-se as Atas de Reunião do Comitê de Suprimento ao Meio Circulante, que registra 

as negociações do BCB e a CMB para as aquisições do numerário, verificou-se que o único 

motivo registrado naqueles documentos para as reduções dos valores constantes dessas 

contratações foi a disponibilidade orçamentária de recursos para a aquisição de numerário, 

embora a média contratada para o período 2008 a 2013 tenha sofrido forte redução, quando 

comparada com o período 2014 a 2016 (redução de 55,8%, atribuída ao contingenciamento 

de recursos). 

 

Por exemplo, em 2016 houve redução de 100% das aquisições de cédulas de R$ 20,00 (vinte 

reais) em relação ao previsto no PAP para o mesmo ano, sem registro sobre os efeitos das 

alterações dessa denominação na composição do numerário. Ressalte-se que essa 

denominação foi relatada, à equipe de auditoria, em visitas técnicas realizadas em março de 

2017 às dependências do BCB e do BB (agente custodiante), como escassa no mercado. 

 

Falha na desclassificação da proposta da empresa internacional De La Rue para 

aquisição de cédulas 

 

Ao final de 2016, o BCB realizou procedimento para a contratação internacional de empresa 

para fornecimento de cédulas de R$ 2,00 (dois reais). De acordo com a Ata da Reunião, de 

23/09/2016, que registra as negociações entre o Banco Central e as empresas proponentes 

(Crane AB, De La Rue, Giesecke & Devrient e Oberthur Fiduciare), a empresa que 

apresentou o menor preço foi a De La Rue, mas sua proposta foi rejeitada porque o prazo de 

entrega proposto estava além do requerido pelo BCB. 

 

Este também foi o motivo de rejeição das propostas das empresas Giesecke & Devrient e 

Oberthur Fiduciare, restando como vencedora a empresa sueca Crane AB, que embora 

tivesse o custo do milheiro acima dos outros proponentes, poderia entregar as cédulas em 

um prazo menor. 

 

Resultante deste procedimento, o BCB celebrou o Contrato Bacen/Mecir nº 51.088/2016 

com a empresa Crane AB, para o fornecimento de 100.000.000 (cem milhões) de cédulas e 

entrega de 50.000.000 (cinquenta milhões) de cédulas nas datas de 9 e 27 de dezembro de 

2016. 

 

Avaliando-se as faturas do contrato, no entanto, as entregas desses produtos não ocorreram 

nas datas previstas, não cumprindo a Crane AB, portanto, o acordado com o BCB, conforme 

a seguir (Quadro n° 3): 

 
Quadro 3: Execução do numerário no âmbito do contato internacional em relação ao previsto inicialmente. 

Data prevista Quantidade prevista Data da entrega Quantidade entregue % Execução 

09/12/2016 50.000.000 09/12/2016 40.200.000 40,2 

27/12/2016 50.000.000 26/12/2016 13.800.000 13,8 

- - 09/01/2017 46.000.000 46,0 

Total 100.000.000 - 100.000.000 100,0 

Fonte: Elaboração própria a partir das informações enviadas/obtidas com a Unidade Jurisdicionada em 2017. 
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Em razão disso, foi aplicada uma multa à empresa Crane AB pelo descumprimento dos 

volumes e prazos pactuados. Ressalte-se que, quanto aos efeitos dos atrasos sobre a gestão 

desses produtos, a Unidade informou que “os atrasos não implicaram em impacto sobre a 

distribuição”. Dessa forma, as negociações do Banco Central quanto à escolha do melhor 

proponente foram falhas, uma vez que, não configurada a emergência temporal para a 

entrega das cédulas, deixou de adquirir cédulas a um custo 63% menor. 

 

Além disso, a multa aplicada à Crane AB, de R$ 112.346,08, conforme consta no Processo 

Eletrônico nº 98.285, representou apenas 1,94% do total pago à referida empresa, que, no 

entender desse Órgão de Controle, não possui efeito desestimulador do descumprimento da 

execução, dados os custos de gestão de um contrato em circunstâncias emergenciais. 

 

b) Falhas nos atos de gestão do Mecir visando gerenciar os custos de produção, 

custódia e armazenamento de numerário: 

 

Questões operacionais da CMB influenciam as decisões de aquisições do BCB, mesmo 

que divergentes do PAP 

 

Da análise da CGU sobre as negociações da contratação da CMB, período 2008 a 2016, 

verificou-se que, não obstante a CMB ser uma empresa prestadora de serviços e produtos, 

questões operacionais dessa empresa têm influenciado a definição do PAP pelo Banco 

Central, causando significativas mudanças no fornecimento de numerário (mudanças na 

quantidade das denominações de numerário a serem produzidas). 

 

Como exemplo, o PAP de 2016: as negociações iniciaram-se em 15/12/2015 quando o BCB 

encaminhou à CMB o PAP/2016. A partir disso, ocorrem várias interlocuções entre esses 

atores no sentido de ajustar/negociar os preços dos numerários. Em 05/04/2016, a CMB 

propôs novos preços e alterações nas quantidades das denominações, considerando o 

orçamento disponível para a aquisição de numerário, sob os argumentos: (i) relação custos 

e insumos, (ii) ganho de eficiência produtiva, e (iii) redução da falta de troco. 

 

Sobre essa negociação (a última) em que houve alterações nos preços e nas quantidades das 

denominações (tanto de cédulas quanto de moedas), os preços das cédulas tiveram redução 

de 70,5% em relação ao previsto inicialmente no PAP; em termos monetários, porém, os 

totais dessas aquisições sofreram redução de 10% em relação ao valor monetário inicial do 

PAP/2016, situação que foi compensada com a manutenção de numerário não útil em 

circulação. O contrato para aquisição do numerário com a CMB foi assinado em 

26/05/2016. 

 

Em 03/08/2016, a CMB propôs uma nova alteração no PAP/2016, com redução de mais 

milheiros de cédulas e um aumento nas moedas, alegando problemas em seu maquinário. 

Diante do fato, o BCB optou por realizar aquisição com fornecedor estrangeiro, no caso, a 

Crane AB, como já apontado em ponto específico deste Relatório. 

 

Observa-se que em dois momentos as questões de ordem operacional da CMB afetaram as 

decisões do BCB na aquisição de numerário, no primeiro caso, as negociações implicaram 

em redução dos quantitativos (físicos e monetários) da produção contratada, ao custo de 

manter mais numerário não útil no mercado, e, no outro, a aquisição emergencial com 

fornecedor estrangeiro, naturalmente mais onerosa que uma aquisição não emergencial. 
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Questões operacionais do Mecir/BCB que afetam os custos de produção de numerário da 

CMB 

 

Ainda sobre as negociações da contratação da CMB, período 2008 a 2016, verificou-se que 

existem atos realizados pelo BCB/Mecir que podem afetar o custo de produção de numerário. 

 

Como já apontando no tópico anterior, o processo de contratação de numerário com a CMB 

em 2016 teve início quando do encaminhamento do PAP/2016, no caso, 15/12/2015, e a 

efetiva contratação ocorreu em 23/05/2016 (lapso temporal de mais de cinco meses entre a 

oficialização do PAP/2016 e a efetiva contratação). Essa demora, em razão da insegurança 

decorrentes das restrições orçamentárias do BCB, inviabilizou o planejamento da produção 

da contratada, fato que foi relatado pela CMB ao BCB/Mecir naquele mesmo ano: 

 
Adicionalmente, de modo a propiciar condições mínimas de planejamento futuro para 

atendimento das demandas de PAP’s para os exercícios de 2017 e 2018, reiteramos nossa 

sugestão à V. Sa. de avaliar a possibilidade de, a partir do mês de agosto/2016, fornecer as 

perspectivas futuras de PAP’s [...]. Caso possível o atendimento de nosso pleito, esta CMB 

poderá então buscar condições mais atrativas quanto ao planejamento de aquisição e 

fornecimento dos insumos necessários à produção, com perspectivas de preços mais 

competitivos, possibilitando assim oportunidades de resultados positivos para ambas as 

partes, BCB-MECIR e CMB.(grifo nosso) 

 

Obviamente a emergência e o curto prazo para entrega dos produtos encarecem a produção, 

e consequentemente o preço cobrado pelas empresas nas suas propostas internacionais, a 

exemplo dos preços superiores cobrados pela empresa Crane AB (vencedora do certame), 

cerca de 59% a mais em relação ao cobrado pela empresa De La Rue, que se deu em razão 

do prazo de produção fixado pelo BCB. 

 

Além disso, especificamente quanto aos contratos de 2016 com a CMB, foram previstas 

entregas de numerário para o próprio mês da contratação (o contrato foi assinado em 

23/05/2016), e em uma quantidade quase duas vezes maior que a produção média mensal 

prevista. Nessas hipóteses, a fim de atender à demanda do contratante, pelo menos duas 

hipóteses de produção inconvenientes para o Banco Central poderiam ser descartadas se 

houvesse planejamento adequado do Mecir: 

 

1) Início de produção sem a devida formalização contratual, a fim de atender à 

elevada demanda inicial, em descumprimento da cláusula de monopólio para 

emissão de papel moeda (Lei n° 4.595/1964, art. 10); ou 

 

2) Produção ampliada em grande volume, elevando-se os custos normais de 

produção (manutenção do maquinário, pagamento de horas-extras etc.). 
 

Independentemente de quais foram as medidas adotadas pela empresa para atendimento ao 

contrato, é evidente que a demora - tanto no processo de negociação, quanto na própria 

contratação, acrescida de requisições praticamente imediatas - refletiu nos preços assumidos 

pelo BCB. 

 

Questões operacionais do Mecir/BCB que afetam os custos do Meio Circulante, pelo 

custeio de armazenamentos ociosos de numerário 

 

O Mecir/BCB possui 10 unidades em diversas unidades federativas brasileiras, contando 

com um total de 14 cofres utilizados para o armazenamento (estocagem) de cédulas e moedas 
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metálicas, bem como para guarda de materiais diversos, relacionados a numerários, em 

especial, por determinações judiciais. Analisando-se as estocagens de numerário nessas 

Unidades e os custos de custódia cobrados pela CMB nos contratos de numerário, verificou-

se alta taxa de ociosidade nas unidades do Mecir e, consequente pagamento desnecessário 

desses serviços prestados pela CMB. 

 

Analisando as capacidades de estocagens dos cofres das Unidades do Mecir, e os valores 

efetivamente utilizados em 2016, tem-se os seguintes números: 
 

Quadro 4: Capacidades de estocagens de numerário nos cofres das Unidades do Mecir e valores efetivamente 

utilizados em 2016. 

UF Unidade Cédulas ¹ Capacidade ¹ Utilização ² Moedas ¹ Ocupação Simulada ¹ ³ Utilização Simulada ³ 

PA GTBEL 52.331 152.640 34,28% 152.534 84.482 55,35% 

MG GTBHO 42.944 197.760 21,72% 32.829 94.716 47,89% 

DF GTBSB 133.510 1.762.560 7,57% 89.102 278.264 15,79% 

PR GTCUR 110.604 445.440 24,83% 46.254 196.072 44,02% 

CE GTFOR 49.241 259.200 19,00% 8.743 72.480 27,96% 

RS GTPAL 31.641 43.200 73,24% 393 40.043 92,69% 

PE GTREC 100.486 339.840 29,57% 11.970 140.571 41,36% 

BA GTSAL 55.810 213.600 26,13% 1.513 71.653 33,54% 

SP GTSPA 292.942 556.800 52,61% 25 366.210 65,77% 

RJ GTRJA 271.610 386.880 70,20% 580 340.239 87,94% 

Total  1.141.119 4.357.920 26,18% 206.664 1.684.730 38,66% 

Notas: 

(1) Em milheiros. 
(2) Considerando apenas as cédulas. 

(3) Simulação de uso com base na quantidade de cédulas e moedas metálicas com adição de 25% para outros itens. 

Fonte: Elaboração própria a partir das informações enviadas/obtidas com a Unidade Jurisdicionada em 2017. 

 

Verifica-se do Quadro 4 que o estoque de cédulas representou, em média, 26,2% da 

capacidade total de armazenamento da Unidade Prestadora de Contas, de modo que toda a 

produção anual de cédulas poderia ser estocada nas dependências custodiantes do Mecir, 

sem necessidade de contratação dos serviços de custódia com a CMB, afetando, portanto, 

diretamente os custos relacionados, direta e indiretamente, com a circulação de numerário. 

 

As unidades com as maiores taxas de ocupação foram: (i) Porto Alegre (GTPAL), cerca de 

73,2%; (ii) Rio de Janeiro (GTRJA), cerca de 70,2%; e (iii) GTSPA, cerca de 52,6%. As 

unidades com as menores taxas de ocupação foram: (i) GTBSB, cerca de 7,6%; (ii) Fortaleza 

(GTFOR), cerca de 19%; e (iii) Belo Horizonte (GTBHO), cerca de 21,7%. Mesmo 

considerando a Unidade do Rio de Janeiro, com a menor capacidade ociosa, verifica-se que 

seria capaz de suportar a produção anual. 

 

Em relação à unidade do Mecir em Brasília (com taxa de ociosidade de 61,3%), em visita 

técnica realizada pela equipe de auditoria, em 23/03/2017, foi constatada a baixa ocupação 

dos dois cofres da referida unidade, existindo grandes espaços sem nenhuma ocupação. 

 

Dessa forma, verificaram-se falhas no modelo de gestão dos contratos de aquisição de 

numerário e dos serviços de custódia, tanto nos processos de negociação com os 

fornecedores, quanto na própria estruturação e planejamento das atividades no âmbito do 

Mecir, afetando os custos relacionados, direta e indiretamente, à circulação de numerário no 

País. 
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Causa: 

 

- Ausência de critérios claros e objetivos para a definição da política de estoques, em 

especial, da formação dos estoques mínimos, ocasionando, no caso da aquisição 

internacional, definição inapropriada de prazo limite para a entrega de numerário. 

 

- Metodologia de estimação para aquisição de numerário inadequada, agravada pelo 

atraso/início tardio das atividades para a definição do Programa Anual de Produção (PAP). 

 

- Ênfase em aspectos monetários para definição e acompanhamento dos estoques e da 

distribuição no território nacional. 

 

- Superdimensionamento ou excesso de unidades do Mecir levando à baixa ocupação das 

casas-fortes e aumento nos custos de guarda do numerário. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

 

Na mesma linha de entendimento da transcrição da manifestação do item anterior, segue 

transcrição de trecho extraído da Nota Conjunta Audit/Deafi/Deris/Mecir 1/2017, de 

18/08/2017 sobre o assunto: 

 

Restam esclarecidos os procedimentos adotados pelo BCB no processo de contratação de 

produção junto à CMB e o tempo decorrido nas diversas fases desse processo, bem como 

estabelecidas as características de gestão da capacidade de estoque e da logística de 

distribuição, que otimizam e preservam os recursos da Autoridade Monetária, ao tempo que 

permitem atender com a máxima eficiência possível a demanda por numerário nos mais 

diversos pontos do país. 

A transparência e a adequação dos procedimentos adotados à luz das normas e 

regulamentos vigentes permitem concluir pela ausência de falhas na contratação 

emergencial de produção da denominação R$2. O critério de seleção relacionado ao prazo 

de entrega era claro e foi o único motivo que levou à desclassificação de alguns 

concorrentes. Ao final, o pequeno atraso na entrega foi gerenciado e o processo todo levou 

à economia de cerca de R$ 4,5 milhões aos cofres públicos. 

Não obstante a conformidade legal e da previsão contratual de aplicação de multa, o BCB 

se compromete a reavaliá-la, em eventuais contratações futuras. 

Independentemente da convicção quanto à adequação do modelo de gestão dos contratos de 

aquisição firmados com a CMB, o BCB reafirma o compromisso de buscar seu 

aprimoramento, inclusive em face do novo marco trazido pela Lei nº 13.416, de 2017. 

 

Análise do Controle Interno: 

 

Em relação à contratação da CMB, a Unidade ratificou os apontamentos trazidos por esta 

CGU, e no que se refere ao processo de aquisição de numerário por meio da gestão de 

contratos, cabe ressaltar que, por ser um processo que demanda diversas fases, fica evidente 

que a aquisição de numerário precisa ser iniciada com a maior antecedência e, inclusive, 

devendo considerar períodos superiores a um ano. 

 

A contratação da CMB para o exercício de 2016, foi iniciada em dezembro de 2015 e 

concluída em maio de 2016 (mais de cinco meses). Segundo o Relatório de Gestão de 2016, 
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as discussões sobre o Orçamento da Autoridade Monetária foram iniciadas em setembro de 

2015 e concluídas em novembro do mesmo ano. 

 

Nota-se que, mesmo que haja incertezas sobre o montante a ser destinado à aquisição de 

numerário, seria possível o início das discussões sobre o volume a ser adquirido e os preços 

a serem pagos, em período próximo às discussões orçamentárias. Havendo redução ou 

aumento do montante autorizado, proceder-se-iam modificações nas negociações que já 

estariam em estágio mais avançado, garantindo uma contratação no início do primeiro 

semestre. 

 

Conforme foi destacado anteriormente, a definição do Meio Circulante em termos 

monetários apenas, torna as negociações da Unidade suscetíveis às questões operacionais da 

CMB e aos seus próprios problemas operacionais. Monetariamente, a substituição da cédula 

de R$ 10,00 (dez reais) pela de R$ 20,00 (vinte reais) é facilmente defensável. Contudo, se 

a demanda populacional for por facilitação do troco, a opção recairá pela cédula de menor 

denominação, implicando em uma substituição imperfeita. 

 

Em relação à contratação da empresa Crane AB, a Unidade informou que a desclassificação 

da empresa De La Rue foi em decorrência do não atendimento ao prazo de 31/12/2016, 

definido para “replicar na medida do possível, as mesmas condições contratuais do contrato 

com a CMB”, conforme resposta à SA 201701224/009. Esta mesma justificativa, foi 

utilizada para explicar o baixo valor da multa cobrada pelo atraso na entrega do numerário 

por parte da Crane AB. 

 

Considerando-se o prazo para a entrega associado a questões de anualidade do orçamento, a 

justificativa parece plausível, mas não é condição necessária e suficiente para afastar as 

falhas identificadas em relação à contratação internacional. 

 

Em primeiro lugar, destaca-se que o instrumento convocatório da contratação, contido em 

vários ofícios enviados às casas impressoras internacionais, como, por exemplo o Ofício 

BCB/Mecir nº 17.887/2016, de 16/09/2016, estabeleceu que o prazo para a entrega deveria 

ocorrer em lotes distintos para as cédulas de R$ 2,00 (dois reais), R$ 5,00 (cinco reais) e R$ 

10,00 (dez reais). Os lotes estavam atrelados às denominações. Contudo, na apresentação 

realizada no dia 22/09/2016, o prazo inicial de entrega foi alterado para as datas de 9 e 27 de 

dezembro, e os lotes também foram modificados, ficando atrelados aos novos prazos 

(conforme consta no Processo Eletrônico nº 98.285). Desse modo, nota-se que a alegação de 

equidade de condições com a contratação da CMB não foi mantida pela Unidade. 

 

Em segundo, apenas a utilização da data limite não garante a manutenção das mesmas 

condições ofertadas à CMB para o fornecedor estrangeiro. A CMB teve cerca de sete meses 

para entregar a produção contratada no exercício de 2016, enquanto que o fornecedor 

estrangeiro teve apenas um mês para a efetiva produção. Por se tratar de uma compra 

emergencial, e sendo a primeira vez que um fornecedor internacional iria produzir as cédulas 

do Real, a fixação de um prazo um pouco maior não poderia ser considerada como uma 

condição desproporcional em relação à CMB. 

 

Em terceiro, a desproporcionalidade da multa em relação ao não cumprimento do prazo: por 

se tratar de uma aquisição emergencial, o risco do fornecedor tem que ser proporcional ao 

benefício adquirido e inversamente proporcional ao prazo para a entrega. Tais medidas 

estimulariam o fornecedor a apresentar um preço proporcional ao esforço necessário e 
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mitigariam o risco de inadimplemento por parte deste. No caso em tela, o risco da CMB foi 

maior do que o risco imputado ao fornecedor estrangeiro. 

 

Percebe-se que o argumento apresentado sobre a fixação do prazo para a contratação 

internacional deriva mais da prática de se considerar excessivamente os aspectos monetários 

para a definição das aquisições do Meio Circulante do que da manutenção das condições 

entre diferentes fornecedores. Novamente, ficou evidenciada a ausência de uma política de 

estoques mínimos que poderia justificar melhor a data limite para a entrega do numerário 

adquirido. 

 

Em relação à capacidade ociosa das unidades do Mecir, o BCB respondeu que ela decorre 

de “aspectos estruturais definidos à época da construção dos prédios” e “em termos de 

logística, sempre foi mais conveniente que o estoque central fosse concentrado na CMB”. 

 

Ou seja, as decisões pela manutenção de Unidades custodiantes ainda são atribuídas a 

questões estruturais das edificações e à decisão de centralização de estoques em uma 

entidade contratada frente à ociosidade das instalações próprias, evidenciando uma falha na 

análise da relação custo-benefício e consequentemente os custos relacionados com o meio 

circulante nacional. 

 

Em uma cadeia de suprimento, como é o caso das atividades do BCB para o Meio Circulante, 

a decisão de centralizar ou descentralizar o estoque estará relacionada com a análise 

da relação custo-benefício. Se a opção mais econômica for pela centralização dos estoques, 

implicará na redução ou inexistência de armazéns intermediários, pois a ociosidade implica 

em aumento de custos operacionais. Em sentido inverso, se a opção mais econômica for pela 

descentralização dos estoques, implicará em aumento dos armazéns intermediários e na 

redução ou inexistência de uma estocagem centralizada, ressaltando que, para os casos de 

armazéns intermediários, há, por exemplo, custos com: (i) vigilância (câmeras e 

terceirizados), (ii) manutenção de cofres, (iii) aluguel de equipamentos para saneamento de 

numerário (incluindo terceirizados também), e (iv) servidores próprios e empregados 

terceirizados para funções auxiliares. 

 

Cabe à Unidade, diante do apontamento de que há estoques ociosos de numerário associado 

a um pagamento de custódia para a CMB, avaliar os cenários possíveis a fim de reduzir os 

custos operacionais do Meio Circulante por meio da otimização dos estoques e custos de 

armazenagem. 

 

Recomendações:  

Recomendação 01: Elaborar minutas-padrão de instrumento convocatório, inclusive para as 

aquisições emergenciais, contendo todas as informações necessárias à elaboração da 

proposta por parte dos concorrentes, prevendo tempo hábil para que estes possam alterar as 

suas propostas e fixando multas pelo descumprimento contratual (levando em conta 

parâmetros tais como: a proporcionalidade entre o risco e o benefício, a relação entre o tempo 

para execução e a necessidade do produto ou serviço, o caráter educativo ou mitigatório etc.). 

Recomendação 02: Adequar o processo para a contratação da aquisição de numerário, com 

a antecedência necessária e possível, para permitir o fornecimento de numerário desde o 

início do primeiro semestre do exercício correspondente. 
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Recomendação 03: Realizar estudo e implementar a reorganização das unidades do Mecir, 

em território nacional, objetivando otimizar a cadeia de suprimento de numerário, os gastos 

operacionais do Mecir e os custos de transportes e de saneamento de numerário. 

 

1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 

Falhas nos processos relacionados às etapas de destruição em relação à sistemática de 

segurança, supervisão e identificação/lastreamento do tipo de numerário destruído 
 

A fim de avaliar o processo da Unidade quanto às atividades de saneamento, foram 

analisados documentos da Unidade, relatórios da Auditoria Interna, realizadas visitas nas 

dependências do Mecir/BSB, e verificou-se que há falhas no processo de saneamento, 

mormente nas atividades de destruição relacionadas à segurança, fiscalização e identificação 

o tipo de numerário destruído. 

 

Cabe inicialmente contextualizar que em razão dos contingenciamentos de recursos 

ocorridos a partir do exercício de 2013, o Banco Central alterou os critérios de aceitabilidade 

do numerário em circulação, no caso o de manter as cédulas mais desgastadas em circulação 

por mais tempo, haja vista a restrição orçamentária reduzir a quantidade de cédulas novas 

que viessem a substituir as cédulas mais antigas (cada vez menos numerário novo seria 

produzido e adquirido). 

 

Conforme já apontando em item específico deste Relatório, ao longo do exercício, o BCB 

movimenta o numerário para a rede custodiante realizar a distribuição para os bancos 

comerciais. Essa movimentação inclui tanto o dinheiro novo quanto aquele que passou pelo 

processo de saneamento – que consiste em aproveitar numerário útil e destruir os inviáveis 

para retornar à circulação. Ou seja, quando o numerário é considerado inservível, o BCB 

realiza a destruição, ressaltando que essa triagem também tem o intuito de retirar eventuais 

falsificações que ocorrerem. 

 

Essa etapa do processo de saneamento, que engloba a destruição, ocorre em todas as 

unidades do Banco Central no País, restritas ao acesso de pessoas, monitorados por câmaras 

de segurança e servidores. O processo de classificação e seleção das cédulas que serão 

destruídas leva em conta critérios descritos na Carta-Circular BCB nº 3.235/2006, que as 

denomina em úteis e não úteis, sendo o numerário útil (utilizável) aquele que pode ser 

mantido em circulação (pode retornar ao mercado), e o não útil (não utilizável) seria o 

inadequado à circulação, e por isso deveria ser destruído. 

 

Essa classificação “útil” e “não útil” ainda é segregada em seis níveis, três para cada, em 

ordem crescente de conservação de modo que o numerário utilizável (útil) pode ser mantido 

em circulação, ou seja os três primeiros níveis: 

 
Critérios de classificação das cédulas (Carta-Circular BCB nº 3.235/2006): 

 
Art. 7 - O Banco Central do Brasil considerará, para efeito de uniformização de critério no processo 

de seleção, os seguintes níveis para as cédulas utilizáveis e não-utilizáveis: 

 

I - nível 1 - cédulas novas; 

II - nível 2 - cédulas em ótimo estado de conservação [...]; 

III - nível 3 - cédulas em bom estado de conservação [...]onde a marca tátil é percebida com 

dificuldade; 
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IV - nível 4 - cédulas com dobras bem marcadas [...]embora com um princípio de desgaste [...]A marca 

tátil não é percebida; 

V - nível 5 - cédulas com várias dobras [...] A tinta dos caracteres e símbolos encontra-se desgastada. 

[...] As áreas impressas em calcografia são dificilmente identificadas; e 

VI - nível 6 - constitui uma exacerbação do nível anterior [...]. 

 

Devido aos contingenciamentos ocorridos desde 2013, a quantidade de numerário novo 

adquirido diminuiu (aumentando, portanto, a quantidade e o tempo de cédulas mais 

desgastadas no mercado), e o BCB alterou, naquele ano, os níveis das cédulas que seriam, 

doravante, retornáveis ao mercado, quando da classificação desse numerário para a 

destruição. Ressalte-se que a classificação do numerário é fixa, conforme os critérios da 

Carta-Circular BCB nº 3.235/2006, o que ocorre é a aceitação do retorno de cédulas 

classificadas em níveis até então não aceitáveis ao mercado. 

 

Por exemplo, antes do contingenciamento, o BCB não permitia os retornos de cédulas níveis 

4 a 6. Com o contingenciamento, no entanto, foi autorizado o retorno dessas cédulas. As 

deliberações e tratativas dessas autorizações ocorrem no âmbito do Comitê de Suprimento 

ao Meio Circulante, e são externadas em Atas, que, já em 2013, autorizou que cédulas níveis 

4 e 5 poderiam ser, sempre que possível, reaproveitadas ao máximo e mantidas em circulação 

(Ata da Reunião Extraordinária – Comitê de Suprimento ao Meio Circulante, de 

24/07/2013). Desde então, somente as cédulas mutiladas, dilaceradas ou classificadas com o 

nível 6 seriam destruídas automaticamente. 

 

Em visita técnica realizada pela equipe de auditoria, às dependências do Mecir/BCB em 

Brasília, no dia 23/03/2017, verificou-se o esforço da Unidade para a preservação das 

cédulas classificadas nos níveis 4 e 5. Todavia, não foi possível verificar o processo de 

aferição do equipamento que processa as cédulas, em relação à identificação das 

características das cédulas destruídas automaticamente. 

 

O operador do equipamento para processamento das cédulas (empregado terceirizado que 

atua sob supervisão de servidor do BCB), explicou que as características eram definidas pelo 

escritório central da empresa terceirizada, seguindo as orientações do BCB. Contudo, não 

soube explicar tais características. 

 

Ainda, a cópia do relatório de processamento das cédulas (que traz as informações 

quantitativas das cédulas reaproveitáveis e das destruídas), obtida no dia da citada visita 

técnica, não informa a classificação do numerário destruído: há apenas a identificação da 

quantidade do numerário processado (considerado como reaproveitável) do que fora 

destruído automaticamente e daquele encaminhado para a conferência manual. 

 

Ou seja, embora tenha havido a autorização do retorno de cédulas mais desgastadas ao 

mercado, o processo de seleção em si não apresenta lastro que permita aferir se de fato o 

processamento dessas cédulas no âmbito operacional está ocorrendo conforme a 

determinação do Comitê. Além do risco evidente dessa atividade, sem o lastro dos níveis das 

cédulas efetivamente destruídas, a falta de mensuração sobre essa dinâmica e proporção, em 

termos gerenciais, restringe o processo de planejamento e previsibilidade do comportamento 

do numerário que está no mercado, em termos de qualidade, e consequentemente as 

demandas das futuras contratações. 

 

Avaliando os resultados do BCB consignados nos Relatórios de Auditoria Interna/BCB de 

2016, verificou-se que a Auditoria identificou inadequações desde a chegada do numerário 

até a destinação dos resíduos oriundos da destruição. No caso, foram inspecionadas 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


   

               Dinheiro público é da sua conta    www.portaldatransparencia.gov.br 
31 

Unidades do BCB/Mecir Fortaleza, Recife e Brasília, e os resultados apontaram para falhas 

no tratamento de irregularidades apuradas no processamento automatizado de cédulas (a 

exemplo de furtos ocorridos), na supervisão e na gestão de segurança (a exemplo das 

câmeras de segurança e acompanhamento das atividades das salas de processamento 

automatizado serem realizadas por apenas um servidor do BCB). 

 

Considerando, portanto, os resultados identificados, tanto pela CGU quanto pela Auditoria 

Interna, verificou-se que os processos relacionados à destruição no âmbito da fase de 

saneamento do Meio Circulante apresentam falhas no tocante à sistemática de segurança, 

supervisão e lastro do tipo de numerário destruído. 

 

Causa: 

 

- Inconsistência entre as normas que especificam os critérios de classificação do numerário 

e os procedimentos efetivamente implementados nas atividades de saneamento e destruição 

de numerário. 

- Incompletude e/ou desatualização do Manual do Meio Circulante, o que não permite a 

padronização das atividades das unidades do Mecir/BCB. 

- Leiaute inadequado de algumas dependências das unidades do Mecir/BCB, em especial 

das áreas onde ocorrem a manipulação e a destruição de numerário. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

 

Em resposta à SA 201701224/009, a Nota Conjunta Audit/Deafi/Deris/Mecir 1/2017, de 

18/08/2017 descreve o seguinte: 

 

As medidas de controles e da manutenção da eficiência nas atividades de processamento 

automatizado e a fragmentação de cédulas, entre as quais cita-se o aperfeiçoamento do 

instrumento contratual, a utilização de equipamentos tecnologicamente eficientes em níveis 

semelhantes aos utilizados nos principais bancos centrais, a constante melhoria das 

instalações físicas e da qualidade do monitoramento, e a atualização das normas e dos 

procedimentos a serem observadas pelos servidores, vem se mostrando adequadas às 

operações de saneamento. Ressalta-se, também, que a ação de melhoramento dos controles 

tem sido adotada em sintonia com as recomendações da Auditoria Interna. 

 

Análise do Controle Interno: 

 

De acordo com a resposta da Unidade, essa apresentou uma série de ações que foram, estão 

sendo ou serão implementas com o intuito de aperfeiçoar as atividades de saneamento do 

Meio Circulante. Foi, também, apresentada cópia da tela do Sistema Gerencial do Meio 

Circulante (Sismecir), a qual indicava o nível considerado no processo de saneamento de um 

lote de cédulas. Essas ações, no entanto, não foram suficientes para mitigar os apontamentos 

trazidos por esta CGU, ressaltando a necessidade de revisão dos seus processos em pontos 

de controle que efetivamente contribua para a segurança e as medidas de gestão do Meio 

Circulante, a exemplo dos controles com vistas a assegurar o dimensionamento e estimativas 

de numerários para aquisições e gestões de estoques. 

 

A equipe de auditoria, por exemplo, não identificou a informação sobre o nível de 

processamento do numerário, em cópia de relatório extraída ao final do processamento 
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realizado durante a visita técnica à unidade do Mecir. Considerando essas divergências entre 

o relatado pela Unidade e o observado de fato, o que pode estar ocorrendo é uma falta de 

padronização nas operações realizadas nas unidades do Mecir, o que sugere, portanto, a 

necessidade de revisão dos processos com vistas a levantar os pontos essenciais no âmbito 

da gestão do saneamento. 

 

Outro aspecto que se destaca, refere-se à rastreabilidade das cédulas que foram saneadas, 

inclusive daquelas que foram destruídas. De acordo com a Carta-Circular BCB nº 

3.235/2006 existem seis níveis de classificação para as cédulas. Para um melhor lastro no 

processo de saneamento, o equipamento deveria ser capaz de informar o número de cédulas 

em cada um dos níveis de classificação possíveis. Na cópia de relatório obtida também não 

há tais informações. 

 

Por exemplo, na informação contida na resposta a SA n° 201701224/009, o nível selecionado 

para destruição seria o N4 (cédulas com dobras bem marcadas com princípio de desgaste). 

Tal configuração indica que as cédulas classificadas nos quarto, quinto e sexto níveis seriam 

destruídas automaticamente. Contudo, no relatório constará o montante de cédulas 

destruídas, sem segregação pelos níveis de cédulas analisadas. De igual modo, o montante 

de cédulas consideradas úteis, serão apresentadas de forma consolidada, sem a identificação 

dos subtotais por níveis. Como já apontado neste Relatório, essa falta de distinção inviabiliza 

as estimativas e aferição tanto da qualidade do numerário em circulação quanto da 

necessidade de compras, levando-se em conta a destruição dessas classificações para fins de 

substituição e consequente mais aquisições. 

 

Recomendações:  

Recomendação 01: Realizar estudo para identificar a melhor alternativa possível de 

classificação das cédulas, de modo que os relatórios contenham o montante de cédulas 

processadas por níveis de classificação. 

Recomendação 02: Ajustar os normativos referentes à classificação do numerário em 

circulação, para refletir as decisões do Comitê de Suprimento do Meio Circulante, sobre a 

mudança nos critérios do numerário considerado como não útil. 

Recomendação 03: Apresentar relatório consolidando as recomendações da Auditoria 

Interna do BCB relacionadas com a atividade de saneamento do Meio Circulante, contendo 

as ações já adotadas e a serem adotadas para aperfeiçoar as atividades. 

 

1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 

 

Necessidade de aprimoramento no gerenciamento de riscos atinente ao processo de 

gestão do Meio Circulante 

 

A Política de Gestão de Riscos do BCB foi formalizada por meio do Voto 213/2011-BCB, 

cuja metodologia está definida no Manual de Gestão Integrada de Riscos de 2014, a qual 

tem por objetivo descrever de forma geral como se dá a implementação de tal metodologia. 

 

Com o objetivo de verificar a adequação do gerenciamento de riscos voltados ao processo 

de gestão do Meio Circulante (Mecir), buscou-se avaliar como a Unidade desenvolve, 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


   

               Dinheiro público é da sua conta    www.portaldatransparencia.gov.br 
33 

implementa, monitora e promove melhorias contínuas no referido processo, bem como a 

Auditoria Interna influencia tal processo no seu papel de avaliar a eficácia do processo. 

 

Nesse sentido, cumpre informar que o gerenciamento de riscos do processo de gestão do 

Mecir está estruturado de forma adequada, mas foram identificados pontos que precisam ser 

aprimorados com vistas a assegurar que a gestão seja eficaz e contínua de forma a apoiar o 

desempenho organizacional, principalmente no que se refere ao monitoramento. 

 

Observou-se, nesse sentido, que o gerenciamento de riscos, atualmente implementado para 

o referido processo, se restringe meramente as atividades desenvolvidas no Mecir – Sede, 

localizado no Rio de Janeiro, não sendo evidenciado quais foram os parâmetros utilizados 

para tal escolha. O Relatório de Identificação de Risco não Financeiro no Mecir, datado de 

novembro de 2013, apenas indicou que eventuais riscos adicionais em outras regionais 

seriam avaliados em momento posterior. No entanto, não foi apresentado cronograma dos 

trabalhos de mapeamento nem quais unidades regionais já foram objeto desse mapeamento. 

Cumpre informar que o processo de gestão do Mecir abrange, além da unidade do Rio de 

Janeiro já citada, outras unidades regionais localizadas em São Paulo, Brasília, Curitiba, 

Salvador, Fortaleza e Belém. 

 

Embora se note que os riscos voltados ao processo, sob ótica restrita, estão mapeados, 

avaliados e tratados, não se identificou reavaliações – última realizada em 2012 - nem 

tampouco como se dá o impacto da retroalimentação de evento de riscos ou quase-evento, 

na medida em que a coleta de tais registros promove melhorias de controles, bem como 

ajustes em processos de trabalho. 

 

A definição das responsabilidades pelo processo de gerenciamento de riscos do BCB já 

estava claramente estabelecida, conforme pode ser observado pelo Votos 213/2011 que 

estabeleceu diversas competências para os atores envolvidos no referido processo: 

 
14. Caberá ao Diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos: 

b) encaminhar à Diretoria Colegiada sugestões de melhorias na PGR-Bacen; 

c) avaliar a efetividade dos sistemas e dos processos estabelecidos para a gestão de riscos no Bacen; 

[...} 

19. A Geris desempenhará as seguintes atividades: [...] 

f) elaborar relatórios gerenciais da política de gestão de risco do Bacen a serem encaminhados pelo 

Diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos à Diretoria Colegiada. Os 

relatórios serão instrumentos de avaliação das diversas exposições a riscos do Bacen e devem permitir 

que o processo de implementação da política de gestão de riscos seja continuamente aperfeiçoado; 

 

Por meio do Voto 105/2017-BCB, de 23/05/2017, o Banco estabeleceu a criação do Comitê 

de Governança, Riscos e Controles (GRC), em conformidade à IN MP/CGU nº 1/2016, o 

qual redefiniu estrutura, atribuições e competências no que se refere a gestão de riscos. 
 
Art. 10. Compete ao GRC quanto à gestão de riscos e controles internos: 

 

I - definir as diretrizes e as estratégias do BCB para a condução dos processos relacionados à gestão 

de riscos, incluindo continuidade de negócios e controles internos; 

 II - aprovar e revisar a Política de Gestão Integrada de Riscos do Banco Central do Brasil (PGR-

Bacen);  

III - decidir sobre as exposições de riscos corporativos do BCB, estabelecendo as referências e os 

limites operacionais, além dos critérios para mensuração dos resultados; 

 IV - acompanhar o mapeamento, a avaliação e o tratamento dos riscos-chave que podem comprometer 

a atuação do BCB;  

V - tomar conhecimento dos relatórios e informações gerenciais da política de gestão de riscos do 

BCB; e  
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VI - monitorar as recomendações e orientações deliberadas pelo Comitê sobre gestão de riscos e 

controles internos. [...] 

 

14. Compete ao Deris: 

 

I - apoiar as discussões técnicas de gestão e exposição de riscos corporativos, incluindo continuidade 

de negócios e controles internos;  

II - contribuir na elaboração e no acompanhamento das políticas de gestão de riscos e controles 

internos;  

III - assegurar que as informações sobre risco e controles internos necessárias para a tomada de 

decisão cheguem aos membros do Comitê;  

IV - atuar para o aprimoramento do material de apoio fornecido aos membros do Comitê;  

V - manter informações atualizadas sobre riscos e controles internos, conforme o caso, para o público 

interno e externo;  

VI - atuar proativamente para que as políticas e diretrizes de gestão de riscos e controles internos 

emanadas do GRC sejam conhecidas e executadas em todos os níveis da organização;  

VII - promover a adoção e manutenção de boas práticas de gestão de riscos e controles internos no 

BCB; e 

VIII - executar outras tarefas que lhe forem atribuídas pelo GRC. 

 

Ademais, a Ordem de Serviço nº 4.896/2014 evidencia que há procedimentos específicos 

voltados aos registros de eventos e quase-eventos, no Sistema de Registro de Eventos de 

Riscos do BCB, que visam alimentar tempestivamente o Banco com o registro de tais 

ocorrências de forma obrigatória por parte do proprietário dos riscos. 

 

Embora se observe que há uma estrutura formalizada e presente no que se refere ao 

monitoramento, convém ressaltar a não evidenciação do seu pleno funcionamento. 

Observou-se a falta de novas rodadas de autoavalição de riscos de forma periódica, cujo fato 

é corroborado por trabalho realizado pelo Auditoria Interna - AUDIT do BCB, Relatório de 

Auditoria Interna 2013/020, o qual aponta fragilidades nos desenhos das rotinas de revisão 

dos Risk and Control Self-Assessment (RCSA) – metodologia adotada para identificação dos 

riscos relacionados aos processos, através de atuação participativa das áreas gestoras – 

proprietário do risco – em reuniões conduzidas pela Gerência Executiva de Riscos 

Corporativos e Referências Operacionais – Geris, atualmente Deris. Por fim, concluiu que a 

existência dessas fragilidades pode comprometer o desempenho da Unidade (Deris) em 

relação à atividade que lhe cabe desempenhar. 

 

No que se refere à retroalimentação de eventos materializados ou quase-eventos, a Unidade 

informou a existência de sistema corporativo que consolida tais informações, sendo o 

registro obrigatório e realizado de forma descentralizada, cuja responsabilidade é atribuída 

a unidade gestora do processo. Assim, informou que na revisão de qualquer risco, tais 

informações são levadas em consideração para se calibrar a probabilidade e os impactos. 

Ademais, asseverou que nas informações serão anotadas “os dados sobre o processo de 3º 

nível ao qual pertence o evento ou quase-evento, a classificação de risco, os possíveis 

impactos (financeiro, econômico, reputacional, de processo e de negócio), a data provável 

do evento e os valores recuperados”. Por fim, apresentou, em decorrência dos eventos 

ligados ao risco de furto durante o processo de saneamento de numerário, exemplo de 

mudanças nos procedimentos de controles que eram adotados à época. 

 

No entanto, em avaliação das fichas de riscos disponibilizadas, não se observou o impacto 

de tais eventos reatroalimentando o gerenciamento de riscos. Em avaliação, por exemplo, do 

Registro #1010 cujo risco é a falta de disponibilidade de orçamento em relação às 

necessidades da operação do Mecir, não obstante o risco ter sido classificado em ‘Risco 

Classe I – maior prioridade’, a Unidade optou por aceitá-lo mesmo esse já tendo sido 

materializado com insuficiência dotação orçamentária, desde 2014, materialização essa que 
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tem impacto direto em um dos objetivos estratégico do Banco que é suprir de forma eficiente 

o meio circulante. 

 

Ainda, observa-se que na avaliação de riscos realizada existe premissa equivocada, a qual 

motivou a aceitação do risco, afirmando que o reconhecimento de que o custeio do Mecir 

faz parte do orçamento da autoridade é condição por si só para mitigação desse risco. 

 

Em relação aos indicadores de acompanhamento de desempenho da gestão de risco, o 

Unidade informou que o Plano de Mitigação de Riscos (PMRs) é o instrumento utilizado 

para tal monitoramento e reflete, portanto, o melhor indicador para o acompanhamento do 

desempenho. No entanto, esta CGU entende que tal indicador não retrata de forma adequada 

a evolução do desempenho da gestão de riscos. 

 

A ISO 31000/2009 que trata de gestão de risco – princípios e diretrizes – estabelece em 

vários itens a necessidade de que a administração estabeleça indicadores de desempenho 

utilizados para seu monitoramento que perpassam por toda sua arquitetura compreendendo 

princípios, estrutura e processo, conforme segue: 
 

4.2 Mandato e compromentimento 

[...] Convém que a administração: 

 

- defina indicadores de desempenho para a gestão de riscos que estejam alinhados com os indicadores 

de desempenho da organização; [...] 

 

4.5 Monitoramento e análise crítica da estrutura 

 A fim de assegurar que a gestão de riscos seja eficaz e continua a apoiar o desempenho 

organizacional. convém que a organização: 

- meça o desempenho da gestão de riscos utilizando indicadores, os quais devem ser analisados 

criticamente, de forma periódica, para garantir sua adequação; 

- meça periodicamente o progresso obtido, ou o desvio, em relação ao plano de gestão de riscos. 

 

O PMR, na verdade, é a materialização das ações necessárias para tratamento dos riscos que 

possam impactar negativamente o atingimento dos objetivos estratégicos da unidade, 

detalhando as medidas para redução da exposição desses riscos. 

 

A Figura 2 apresenta de forma resumida a metodologia utilizada no processo de 

gerenciamento de riscos não financeiros do BCB. Conforme se observa, a primeira etapa se 

inicia com a identificação e mensuração dos riscos utilizando a metodologia de 

autoavaliação, podendo também ter como insumos do processo o Registro Histórico de 

Eventos – RHE e Indicadores Chave de Risco – ICR, cujo resultado é evidenciado na Matriz 

de Risco. Após essa primeira etapa, a unidade responsável pelo negócio – proprietário do 

risco - prioriza os riscos, sugere tratamento e submete à respectiva diretoria, a qual além de 

tomar conhecimento das informações deve validar as ações propostas. Por fim, após a 

validação, a unidade tem prazo de 60 dias para formalizar o PMR. 

 

Figura 3: Processo de Gerenciamento de Riscos do BCB 
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Fonte: Apresentação BCB no Seminário Linhas de Defesa (2016). 

 

O indicador-chave de desempenho é o instrumento que permite gerenciar os riscos na medida 

em que, a partir de uma definição clara dos objetivos e tolerância a risco ou variações 

aceitáveis no desempenho, estabelece índices de desempenho utilizados por qualquer 

entidade com o objetivo de monitorar a evolução da gestão de risco implementada. Ademais, 

entende-se que os indicadores de desempenho devem refletir os objetivos estratégicos, bem 

como servir de orientação para a Alta Administração tomar decisões, tendo em vista seu 

caráter estratégico, o que não é característica do indicador de acompanhamento do 

desempenho indicado pela Unidade (PMR). 

 

Em continuidade à avaliação do monitoramento, mais especificamente quanto às avaliações 

periódicas e independentes cujas responsabilidades estão, a princípio, a cargo da Auditoria 

Interna (AUDIT), buscou-se analisar como se dá a contribuição da atividade de auditoria 

interna no que se refere à avaliação da eficácia do gerenciamento de riscos vinculado ao 

processo de gestão do Mecir. 

 

Verificou-se, com base nos trabalhos apresentados, que a grande maioria das atividades 

desenvolvidas – quatro das cinco – são trabalhos voltados à melhoria dos processos de 

controle alinhados ao Mecir, que em última medida contribuem para o processo de 

gerenciamento de riscos. No entanto, não são trabalhos voltados à avaliação da eficácia dos 

processos de gerenciamento de riscos implementados, exceto quanto ao trabalho destacado 

que abordou a Gestão de Riscos Integrado do BCB, materializado no relatório 2013/020 já 

anteriormente mencionado. 

 

A Declaração de Posicionamento do Instituto dos Auditores Internos (IIA), que trata do 

papel da auditoria interna no gerenciamento de riscos, afirma que seu “papel fundamental em 

relação ao GRC é fornecer avaliação objetiva (objective assurance) ao conselho quanto à eficácia do 

gerenciamento de riscos”. 
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Ademais, se posiciona no sentido de que “as duas formas mais importantes da auditoria interna prover 

valor à organização são fornecer avaliação objetiva (objective assurance) de que os maiores riscos do negócio 

são gerenciados adequadamente e fornecer a avaliação (assurance) de que a estrutura de gerenciamento de 

risco s e controle interno está operando eficazmente”. Por fim, conclui que “O papel fundamental do 

auditor interno em relação ao GRC deveria ser o de prover avaliação (assurance) à administração e ao 

conselho quanto à eficácia do gerenciamento de riscos”. 

 

A Instrução Normativa SFC nº 3/2017, nos itens 19 e 74, também corrobora com esse 

entendimento, quando trata da atuação das Unidades de Auditoria Interna Governamentais 

(UAIG), conforme segue: 
 

Terceira linha de defesa 

[...] 

 

19. Os trabalhos de avaliação dos processos de gestão de riscos e controles pelas UAIG devem 

contemplar, em especial, os seguintes aspectos: adequação e suficiência dos mecanismos de gestão de 

riscos e de controles estabelecidos; eficácia da gestão dos principais riscos; e conformidade das 

atividades executadas em relação à política de gestão de riscos da organização. 

[...] 

 

Gerenciamento de Riscos 

[...] 

 

74. Compete à UAIG avaliar a eficácia e contribuir para a melhoria do processo de gerenciamento de 

riscos da Unidade Auditada, observando se, nesse processo: 

 

a) riscos significativos são identificados e avaliados; 

b) respostas aos riscos são estabelecidas de forma compatível com o apetite a risco da Unidade 

Auditada; e 

c) informações sobre riscos relevantes são coletadas e comunicadas de forma oportuna, permitindo 

que os responsáveis cumpram com as suas obrigações. 

 

Assim, em que pese a atividade de auditoria interna realizar seus trabalhos com foco na 

qualidade do controle interno implementado, não se vislumbra que os trabalhos fornecem 

asseguração aos órgãos de governança e à alta administração de que os processos de gestão 

de riscos operam de maneira eficaz e que os riscos significativos são gerenciados 

adequadamente em relação aos processos de trabalhos do Mecir. 

 

Causa: 

 

Falhas no funcionamento do monitoramento e análise crítica do processo de gerenciamento 

de riscos do Mecir 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 
 

Em relação ao gerenciamento de riscos do Mecir, a Unidade apresentou relato de que tais 

atividades não se restringiram a sede localizada no Rio de Janeiro discorrendo que “No 

segundo semestre de 2016, o Deris realizou levantamento dos riscos nas gerências regionais 

do Mecir em Belém, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. Em 

fevereiro de 2017, houve o levantamento de riscos na representação regional de Salvador 

e, por fim, na regional de Brasília, em julho de 2017. Os dados das gerências regionais, 

seguindo o fluxo de informações previsto na metodologia de gestão de riscos, ainda 

precisam ser submetidos à chefia do Mecir para revisão dos riscos, definição dos 

tratamentos, bem como de ações centralizadas para mitigação dos riscos que perpassem 

mais de uma regional.”. 
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Ademais, informou quanto à revisão dos riscos que, tendo em vista a metodologia 

estabelecer que o levantamento de riscos seja realizado de forma detalhada e minuciosa, com 

o objetivo de desenvolver e fortalecer a cultura de risco organizacional e, enquanto não 

finalizada a rodada inicial de mapeamento de riscos “o prazo acordado com a Audit para a 

revisão dos riscos é de quatro anos, conforme anexos 1.4.6 e 1.4.7. A partir das próximas 

rodadas de mapeamento de riscos, as revisões ocorrerão com periodicidade anual, com 

auxílio de ferramenta eletrônica e atualização via web pelas próprias Unidades, gerando 

maior eficiência em termos de prazo.”. 

 

No que se refere ao impacto da retroalimentação de eventos de riscos ou quase-eventos e 

monitoramento, apresentou as seguintes considerações: 

 
Além dos pontos elencados, outro achado da auditoria se refere à forma como se dá o impacto da 

retroalimentação de eventos de risco ou quase-eventos no nível dos riscos avaliados. Atualmente, o 

Registro Histórico de Eventos (RHE) é analisado mensalmente, com maior destaque para os eventos 

com maior impacto em quaisquer das dimensões. Adicionalmente, o RHE é usado no momento das 

revisões dos riscos e nos casos de levantamento dos riscos de uma unidade em outras regionais. Esses 

eventos auxiliam a calibragem da probabilidade, bem como a sensibilização da equipe sobre a 

existência de determinado risco.  

 

Portanto, o aprimoramento natural do processo de gestão de riscos prevê a reavaliação dos níveis de 

risco baseada nos eventos registrados, uma vez que se tenha uma base de dados robusta e que o 

processo de registro de evento esteja bem sedimentado na Instituição. 

 

A efetividade dos Planos de Mitigação de Riscos (PMR), por sua vez, é atestada na mensuração dos 

riscos, quando da atualização das bases de dados das autoavaliações. Faz parte do processo de 

monitoramento o acompanhamento dos PMR, bem como o monitoramento dos eventos e quase eventos 

registrados. Os PMR, que são criados para os riscos cujos tratamentos são Mitigar, Transferir ou 

Evitar, estão registrados em um sistema corporativo do BCB (SPG-Agenda) e contêm a descrição de 

escopo das ações, suas entregas, a definição de prazos etc. Mensalmente, o Deris monitora o status 

dos PMR e entra em contato com as unidades que eventualmente estejam com PMR em atraso, visando 

sua regularização, como ilustrado no e-mail em anexo (1.4.9). 

 

Outra ferramenta para o monitoramento dos riscos, presente na metodologia, são os Indicadores 

Chave de Riscos (ICR), cuja criação e execução acontecem de forma paulatina, acompanhando a 

evolução da maturidade institucional no tema gestão de riscos. 

 

Quanto ao uso das informações como apoio à tomada de decisão discorreu: 

 
Adicionalmente, destaca-se o uso das informações de risco disponíveis para apoio à tomada de decisão 

em níveis estratégico e tático da Instituição. Para o nível estratégico, existe levantamento específico 

dos riscos estratégicos, ou seja, dos potenciais eventos que podem afetar o alcance dos objetivos 

estratégicos. O gerenciamento dos riscos estratégicos de impacto negativo é de suma importância para 

o cumprimento dos objetivos, protegendo assim o valor esperado a ser alcançado. Além disso, a 

consideração dos riscos estratégicos de impacto positivo contribui para a criação de valor, o que 

permite superar o objetivo planejado. 

 

Em nível tático, por sua vez, o BCB faz uso das informações de riscos em processos de tomada de 

decisão, como, por exemplo: 

 

1 - Projetos Corporativos (CTAP - Portaria 93.245 de 2017 e Ordem de Serviço 5.027, nos 

anexos 1.4.12 e 1.4.13; 

2 - Priorização de Projetos de TIC (§2° do art 5° da Portaria 82552, de 10.10.2014; e 

3 - Informações consolidadas das possíveis causas apontadas nos riscos estão disponíveis 

em relatórios na intranet para as unidades de suporte (Universidade Corporativa, 

Departamento de Pessoal, Departamento de Informática, Departamento de Planejamento, 

dentre outros). 
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Por fim, quanto ao papel da Audit, a Unidade reafirma o entendimento da existência de 

trabalhos realizados em relação à avaliação da eficácia dos processos de gerenciamento de 

riscos, acrescentando que esse entendimento está baseado nas seguintes premissas: 

 
1 - utilização do Framework Coso Controle Interno Estrutura Integrada na avaliação do controle 

interno, permite concluir, com razoável segurança, acerca do alcance dos objetivos dos processos 

auditáveis (operacional, de informação e de conformidade) e, consequentemente, dos objetivos 

estratégicos do BCB. Destacamos, principalmente, a análise da presença e do funcionamento eficaz e 

eficiente dos componentes e princípios de cada componente do Coso, notadamente, de avaliação de 

riscos, de atividades de controles e de atividades de monitoramento. Isso permite assegurar aos órgãos 

de governança e à alta administração de que os processos de gestão de riscos operam de maneira 

eficaz e que os riscos significativos são gerenciados adequadamente; 

 

2 - reporte à alta administração do BCB, por meio do Relatório Resumo, dos resultados de cada 

trabalho de auditoria, informando a respeito da qualidade do controle interno do processo, elemento 

essencial para o gerenciamento de riscos, bem como as principais recomendações formuladas para o 

aprimoramento da gestão de riscos, controles e governança do processo; 

 

3 - apesar da realização de trabalhos de auditoria com base nos riscos, cujo objetivo é avaliar a 

efetividade dos controles e dos procedimentos adotados para mitigar riscos chaves, a Audit vem, a 

partir da criação da área de riscos do BCB, abordando aspectos de trabalhos de auditoria com base 

no gerenciamento de riscos, cujo objetivo é avaliar a efetividade da atividade de gerenciamento de 

riscos para o alcance dos objetivos da entidade (Estratégico, Operacional, Comunicação e 

Conformidade) e mitigação dos riscos. Isso é materializado com o uso das informações produzidas 

pela área de risco do BCB, conforme já foi informado na citada Solicitação de Auditoria (SA), 

permitindo avaliarmos a qualidade das informações produzidas e recebidas pela área de risco do BCB 

e, caso necessário, recomendações são formuladas, tanto para a unidade auditada quanto para o 

Deris, para ajustes no Processo. 

 

Adicionalmente, aos exemplos apresentadas na Solicitação de Auditoria 2017-1224-007, anexamos a 

transcrição do Assunto 11 – Fragilidades na autoavaliação de riscos do Relatório de Auditoria 

2016/014, referente ao trabalho no processo Organização do Sistema Financeiro – Instituições 

Financeiras Bancárias. A propósito, o International Professional Practices Framework (IPPF) Guia 

Prático - Avaliando a Adequação do Gerenciamento de Riscos usando a ISO 31000, afirma que não é 

incomum para a atividade de auditoria interna de uma organização trabalhar em cooperação com a 

função de gerenciamento de riscos; e 

 

4 - a função auditoria interna no BCB está alinhada às Normas Internacionais para a Prática 

Professional de Auditoria Interna e com a Instrução Normativa 3, de 2017. Recentemente, 

implementou-se o Programa de Avaliação da Garantia da Qualidade (QAudit), em conformidade com 

a Norma 1300 do IPPF. No primeiro momento foi realizada a avaliação interna, passo fundamental 

para obtenção da certificação internacional. Tomamos ciência, também, que a Secretaria-Geral de 

Controle Externo do TCU, promoverá uma avaliação nos órgãos da administração indireta, objeto da 

determinação do item 9.2.4 do Acórdão nº 1171/2017 TCU Plenário, resultado do trabalho de 

auditoria avaliação da atividade de auditoria interna da Administração Direta do Poder Executivo. 

 

Análise do Controle Interno: 
 

Primeiramente, antes de adentrar nos aspectos da avaliação da resposta da Unidade, faz-se 

necessário ressaltar que a abordagem proposta neste item de auditoria se limita aos aspectos 

concernentes ao gerenciamento de riscos voltados ao processo de gestão do Meio Circulante 

(Mecir). 

 

Feita essa contextualização, é entendimento desta CGU, conforme já explicitado 

anteriormente, que o processo de gestão de riscos no BCB está estruturado de forma 

adequada nos seus principais aspectos que envolvem uma clara definição da política, 

comprometimento, responsabilidade e autoridade e recursos necessários para o 

desenvolvimento das atividades de uma boa gestão de riscos. 

 

É notório que o regular desenvolvimento de qualquer processo de gerenciamento de risco 

deve ser estabelecido em etapas e, conforme foi apresentado, observar que os mapeamentos 
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dos riscos que envolvem outras unidades vinculadas ao Mecir estão sendo realizados, o que 

denota um bom planejamento que envolve a implementação do referido processo. 

 

Embora se entenda que a revisão dos riscos dependa de um entendimento de todo o universo 

das unidades que compõem as atividades do Mecir, de forma que todos os riscos sejam 

mapeados, não nos parece razoável a sistemática de que, enquanto não finalizada a rodada 

inicial de mapeamento de riscos, não seja realizado qualquer revisão, conforme alegado pela 

Unidade. Tal premissa vai de encontro ao próprio VOTO nº 229/2016 que estabelece “A 

revisão dos riscos avaliados pela implantação da PGR-BCB pode ocorrer, a qualquer 

momento, a partir de demanda da unidade em função de fatores que alterem a percepção 

no nível do risco como, por exemplo, a conclusão de ações de mitigação.”. 

 

Tal fato inclusive é corroborado pelo próprio Deris em comunicações realizadas com a 

AUDIT: “É importante salientar, no entanto, que a revisão dos riscos pode ser feita a 

qualquer momento, por pedido motivado da própria Unidade ou por demanda específca.”. 

Cumpre ressaltar que o contexto desta resposta à AUDIT se dá em relação ao 

desenvolvimento do módulo de RCSA na web de modo a facilitar o processo de revisão 

independentemente do prazo estipulado. Ademais, em resposta à AUDIT em 06/01/2017 o 

Deris, enfatiza que independentemente da finalização do Sistema, houve revisões de riscos 

em outras áreas e finaliza informando que “o novo sistema vem a auxiliar a revisão dos 

riscos, porém, de forma alguma, ele é um pré-requisito para essa revisão, haja vista a 

revisão das cinco unidades citadas.”. 

 

Em relação aos impactos dos eventos e quase-eventos e como esses retroalimentam o 

processo, a Unidade não apresentou novas considerações, limitando-se a discorrer sobre 

informações já apresentadas. Assim, não se evidenciou como as ferramentas descritas estão 

alimentando o processo, notadamente do Mecir/RJ, uma vez que, como informado pela 

Unidade, as revisões só ocorrerão quando da finalização da rodada inicial de mapeamento 

de riscos. Nesse sentido, não se vislumbrou como o RHE, por exemplo, está sendo utilizado 

nas atividades desenvolvidas no Mecir – Sede, localizado no Rio de Janeiro. No entanto, a 

Unidade assegurou que tais registros foram utilizados como insumos para os trabalhos que 

foram realizados no segundo semestre de 2016 e no exercício de 2017, conforme 

apresentado, “o RHE é usado no momento das revisões dos riscos e nos casos de 

levantamento dos riscos de uma unidade em outras regionais. Esses eventos auxiliam a 

calibragem da probabilidade, bem como a sensibilização da equipe sobre a existência de 

determinado risco.”. 

 

Embora a Unidade ratifique o seu posicionamento quanto à existência de trabalhos 

realizados pela AUDIT no que se refere à avaliação da eficácia dos processos de 

gerenciamento de riscos do Mecir, este entendimento é divergente ao da equipe de auditoria, 

com base nas evidências dos trabalhos já realizados. Não se evidenciou trabalhos focados na 

estrutura e no processo de gestão de riscos do Mecir com o objetivo de testar ou atestar os 

aspectos sistêmicos da gestão de riscos em vez de situações específicas encontradas. 

 

Tais percepções são importantes para qualquer unidade de auditoria interna, tendo em vista 

a necessidade de se compreender o nível de maturidade organizacional como forma de adotar 

a melhor estratégia de auditoria para beneficiar o processo de gestão de riscos. Tal avaliação 

de maturidade, alinhada à promoção da gestão de riscos em todos os trabalhos e trabalhos 

de consultorias, auxiliando a condução da melhoria dessa maturidade, são fatores essenciais 

para o sucesso da gestão de riscos. 
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Por fim, cumpre ressaltar que não foi objeto desta auditoria a avaliação da metodologia 

utilizada pela AUDIT para a avaliação do gerenciamento de riscos nem o grau de 

alinhamento às normas internacionais. No entanto, percebe-se que a utilização da estrutura 

COSO – Controle Interno Estrutura Integrada para a referida avaliação, pode não ser a mais 

adequada dada a limitação desse framework, o qual não foca nos objetivos estratégicos – 

pois o atingimento de tais objetivos está sujeito a eventos externos que estão fora da 

governança da unidade, diferentemente do COSO ERM. 

 

Pelo exposto, verifica-se a necessidade de implantação de melhorias com vistas a assegurar 

que a gestão de riscos seja eficaz e contínua de forma a apoiar o desempenho organizacional, 

principalmente no que se refere ao monitoramento. 

 

Recomendações:  

Recomendação 01: Aprimorar o gerenciamento de riscos do processo de gestão do Mecir 

em especial quanto ao monitoramento, impactos de eventos e quase-eventos e 

retroalimentação do processo.  

Recomendação 02: Criar indicadores de desempenho da gestão de riscos do Mecir que 

estejam alinhados aos objetivos estratégicos do BCB. 

 

 

1.1.1.5 CONSTATAÇÃO 

 

Inadequação dos indicadores para acompanhamento da gestão 
 

A fim de avaliar os instrumentos de gerenciamento e tomada de decisão das atividades do 

Mecir por meio de indicadores de desempenho, verificou-se ausência de índices que 

monitorem atividades relevantes do ciclo do Meio Circulante, bem como incompletude 

e imprecisão quanto aos indicadores vigentes. 

 

De acordo com o planejamento estratégico do BCB para o período de 2016 a 2019, os 

objetivos estratégicos são os seguintes: 

 
1. Assegurar o cumprimento das metas de inflação estabelecidas pelo Conselho Monetário 

Nacional; 

2. Manter a solidez, a eficiência e o regular funcionamento do Sistema Financeiro Nacional (SFN) 

e da infraestrutura do mercado financeiro; 

3. Promover a cidadania financeira e fortalecer o relacionamento com a sociedade e os poderes 

públicos; 

4. Aprimorar o arcabouço legal para o cumprimento da missão institucional; 

5. Fortalecer o relacionamento e a inserção internacional do BC; e 

6. Aprimorar a governança, a estrutura, a gestão e a comunicação interna da Instituição. 

 

A gestão do Mecir/BCB está relacionada ao macroprocesso “provimento e vigilância da 

infraestrutura do SFN”, alinhado objetivo estratégico n° 2. 

 

Consta do Relatório de Gestão de 2016, sete indicadores relacionados ao Mecir: 

 
1. Índice de disponibilidade de troco para a população; 

2. Quantidade de moedas por habitante; 

3. Índice de disponibilidade de troco para a população; 

4. Índice de fiscalização de custódia; 
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5. Grau de satisfação da população com a disponibilidade de cédulas; 

6. Grau de satisfação da população com a disponibilidade de moedas; e 

7. Grau de satisfação com o estado de conservação das cédulas em circulação. 

 

De modo resumido, o ciclo de numerário no modelo nacional envolve as seguintes etapas 

sob a gestão do Mecir: 

 
1. Planejamento do meio circulante; 

2. Contratação da produção de numerário; 

3. Manutenção e movimentação do estoque de numerário; 

4. Avaliação da qualidade do meio circulante; 

5. Destruição de numerário não-útil; e 

6. Monitoramento das falsificações. 

 

O Quadro 5 apresenta a relação entre os indicadores de desempenho do Mecir, suas 

atividades e os objetivos estratégicos do BCB, ressaltando-se ainda que todos eles foram 

considerados satisfatórios no exercício de 2016: 
 

Quadro 5: Relação entre os indicadores de desempenho do Mecir, suas atividades e os objetivos estratégicos 

do Bacen 

Objetivo Estratégico 

(Planejamento 

Estratégico) 

Macro Processo 

(Planejamento 

Estratégico) 

Ciclo de Numerário 

Indicador 

(Planejamento 

Estratégico) 

Atingiu a meta em 

2016 (conforme 

Relatório de 

Gestão/% atingido 

da meta prevista)? 

Manter a solidez do Sistema 

Financeiro Nacional (SFN) 

Provimento e vigilância da 

infraestrutura do SFN 

Planejamento do meio circulante     

Contratação da produção de numerário 
Quantidade de moedas por 

habitante 
S 

Manutenção e movimentação do 

estoque de numerário 

Índice de disponibilidade de 

troco para a população 
S 

Índice de fiscalização de 

custódia 
S 

Avaliação da qualidade do meio 

circulante 

Grau de satisfação da população 

com a disponibilidade de 

cédulas; 

S 

Grau de satisfação da população 

com a disponibilidade de 

moedas; e 

S 

Grau de satisfação com o estado 

de conservação das cédulas em 

circulação 

S 

Destruição de numerário não-útil     

Monitoramento das falsificações     

Fonte: Elaboração própria a partir das informações enviadas/obtidas com a Unidade Jurisdicionada (2017). 

 

Conforme se verifica, os indicadores constantes no Relatório de Gestão de 2016 estão 

relacionados diretamente com as etapas de manutenção e movimentação do estoque de 

numerário e qualidade do Meio Circulante, faltando, portanto, referência para aferição dos 

resultados alcançados pelo Mecir em relação às demais etapas que compõem o ciclo do 

numerário. 

 

Essa ausência se mostrou crítica ao se avaliar o planejamento do Meio Circulante como etapa 

que não define apenas para fins de formatação de aquisições, mas do próprio conhecimento 

quanto à dinâmica do numerário no mercado como fonte das decisões do Mecir. Em relação 

à fase de destruição, também já apontando em tópico específico deste Relatório, os 

resultados previstos para destruição de numerário no exercício foram flagrantemente 

destoantes do realizado, com impacto direto nos montantes contratados, além do resultado 

sobre a falta de registro da classificação dos numerários destruídos identificado na fase de 

saneamento (também apontando em tópico específico deste Relatório), reforçando a 

importância de indicador para essas finalidades (planejamento e destruição de numerário não 

útil). 
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Em termos de atividades da gestão do Meio Circulante, verifica-se que os indicadores 

apresentados não possuem amplitude de cobertura das atividades finalísticas e 

relevantes do Mecir. 

 

Avaliando os existentes, verifica-se que aqueles relacionados à disponibilidade de troco e 

custódia, indicadores 3 e 4, são baseados apenas em valores monetários da 

disponibilidade de estoques, não havendo critérios relacionados ao aspecto físico (estoques 

e disponibilidade de troco por denominações, por exemplo), sendo, portanto, incompletos, 

haja vista a discussão real de falta de denominações específicas de troco no mercado 

nacional. 

 

Os índices relacionados à quantidade de numerário disponível para a população brasileira 

(índices 2 e 3) foram considerados adequados, revelando, no entanto, imprecisão dessa 

medida, uma vez que não alcançou os fatos de 2016 relativos à falta de troco registrados em 

relatórios da Ouvidoria do BCB (36,9% das reclamações de competência do Mecir tratavam-

se da falta de troco), e confirmados nas visitas técnicas da CGU em unidades do Mecir e do 

BB (agente custodiante), em março de 2017, quando dos relatos de escassez das cédulas de 

R$ 20,00 (vinte reais) e de moedas metálicas, de todas as denominações. 

 

Esse mesmo entendimento pode ser estendido para os índices relacionados aos estoques (no 

BCB e no BB), índices 1, 2 e 3, e nas pesquisas de satisfação de usuários, índices 5, 6 e 7, 

que foram avaliados como adequados num cenário de necessidade de contratação 

emergencial com empresa estrangeira para reforçar o estoque de cédulas, e o os índices de 

satisfação estarem amparados em pesquisa de 2013, antes dos recorrentes 

contingenciamentos de recursos, que evidentemente mudaram o cenário de numerário 

disponível (em quantidade e qualidade), ratificado pelo próprio BCB nas Atas BCB/Mecir 

nos 437 e 483/2015 quanto à piora na qualidade do numerário. 

 

Ainda sobre a avaliação da qualidade do meio circulante, como já apontado, em razão das 

restrições orçamentárias, houve a permissão para que cédulas não-utilizáveis 

permanecessem por mais tempo em circulação, de modo que atualmente no mercado 

nacional há um mix de numerários útil e não útil sem um conhecimento dessa composição, 

que, para além de dar previsibilidade às futuras contrações (pela estimativa de destruição de 

numerário não útil), avaliaria com precisão a qualidade do meio circulante. 

 

Nota-se, portanto, que tais indicadores não monitoraram com precisão os fatos ocorridos na 

gestão de 2016, além de não abrangerem a totalidade das atividades precípuas do Mecir. 

 

Causa: 

 

- Foco quase que exclusivo na etapa de manutenção e movimentação do Meio Circulante, 

no momento de definição dos indicadores. 

- Ausência de instrumentos de controle para melhor acompanhamento das atividades sob a 

responsabilidade do Mecir/BCB. 

- Ênfase excessiva em aspectos monetários, sendo pouco considerando aspectos físicos para 

a definição do mix de numerário e da política de estoques mínimos. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 
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Sobre esse ponto a Unidade assim se manifestou (Nota Conjunta Audit/Deafi/Deris/Mecir 

1/2017, de 18/08/2017): 

Controles gerenciais do Meio Circulante: os critérios utilizados para a fixação das metas e 

dos indicadores, que são estabelecidas para o ano seguinte, são baseados na viabilidade do 

atendimento, considerando-se os recursos orçamentários disponíveis, limitados pelo 

contingenciamento. De forma a melhor expressar o desempenho de seus processos e 

atividades, o Mecir se compromete a reavaliar os atuais indicadores de gestão, procedendo 

aos ajustes que se fizerem necessários. Nada obstante, convém destacar a existência dos 

demais controles utilizados para o gerenciamento do Mecir, conforme descritos no texto. 

 

Análise do Controle Interno: 

 

Em relação aos indicadores de gestão, a Unidade afirmou que o objetivo principal dos 

indicadores relacionados ao Meio Circulante é “a aferição dos resultados obtidos no 

atendimento às demandas do público, e não cobrir todas as etapas do ciclo de numerário.”, 

e que, dos sete indicadores, cinco cumprem este objetivo. 

 

Essa afirmação reforça os apontamentos trazidos pela CGU, no sentido de que o 

planejamento do meio circulante precisa ser pesando também como instrumento, para além 

das aquisições, de satisfação das necessidades da população brasileira, de modo que 

problemas nessa etapa do processo impactam a disponibilidade de cédulas e moedas 

metálicas, e, portanto, o interesse social. Nessa mesma linha, impactam as demais variáveis 

aqui tratadas como a destruição de numerário, saneamento e o monitoramento das 

falsificações. 

 

Recomendações:  

Recomendação 01: Realizar estudos para identificar áreas e atividades do ciclo de 

numerário e para elaborar indicadores de gestão que contemplem as atividades finalísticas e 

relevantes do Mecir. 

 

 

1.1.1.6 CONSTATAÇÃO 

 

Falhas na evidenciação das transações relacionadas ao meio circulante nas 

demonstrações contábeis do BCB 
 

Avaliando-se os registros contábeis do meio circulante, verificaram-se falhas tanto na 

apresentação das informações obrigatórias, pela ausência ou pela incompletude, quanto na 

evidenciação dos valores relacionados às transações do Meio Circulante, com potencial 

impacto no valor do patrimônio do BCB na ordem de R$ 318,6 milhões em 2016. 

 

De acordo com o Manual do Meio Circulante (MMC), o meio circulante compreende o 

“conjunto de cédulas e moedas metálicas em circulação”, em termos contábeis, porém, essa 

figura não é tratada especificamente por nenhum normativo da legislação nacional. 

Considerando, no entanto, que o BCB é uma autarquia federal, cabe a essa Unidade 

evidenciar suas demonstrações contábeis conforme a Lei nº 4.320/1964, que teve o seu 

formato de apresentação das informações à sociedade atualizado pelo Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 6ª edição, vigente em 2016. 
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Levando-se em conta esse arcabouço como parâmetro, verificou-se que, além de as 

demonstrações apresentadas no Relatório de Gestão estarem com informações inconsistentes 

ou incompletas (valores em desacordo com os registrados no Siafi, a DVP (Demonstração 

de Variações Patrimoniais) apresentar apenas informações do exercício de 2016, os formatos 

dos BO (Balanço Orçamentário) e BF (Balanço Financeiro) diferirem do descrito no 

MCASP), a Unidade deixou de apresentar as demonstrações obrigatórias – BP (Balanço 

Patrimonial) e DFC (Demonstração de Fluxo de Caixa) e um conjunto completo de notas 

explicativas obrigatórias, conforme prescrito no MCASP. 

 

Analisando-se especificamente os números relativos aos estoques de numerários no âmbito 

do Mecir, verificou-se que estão inconsistentes em relação aos registrados na Contabilidade 

do Banco. 

 

De acordo com o MCASP, os estoques são ativos: (i) na forma de materiais ou suprimentos 

a serem usados no processo de produção, (ii) na forma de materiais ou suprimentos a serem 

usados ou distribuídos na prestação de serviços, (iii) mantidos para a venda ou distribuição 

no curso normal das operações, e (iv) usados no curso normal das operações. 

 

Segundo a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público (NBC TSP) 04, 

emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade em 2016, os estoques no setor público 

podem incluir estoques de moeda não emitida. Moeda, na referida norma, é empregada de 

modo geral e compreende as cédulas e moedas metálicas. 

 

Já o Manual do Meio Circulante (MMC), numerário novo compreende o “conjunto de 

cédulas e moedas metálicos ainda não lançados em circulação”. 

 

Observa-se dessas normas, portanto, que o estoque de numerário novo que não está em 

circulação compõe item de “estoque”, devendo, pois, ser evidenciado nas demonstrações 

contábeis exigidas pela Lei nº 4.320/1964, o que não ocorreu corretamente. 

 

No BP registrado no Siafi, exercício de 2016, não há registro de estoque de numerário novo 

como deveria ter no item relacionado a estoques. Em razão disso, a CGU questionou a 

Unidade a falta de registro, e em à Solicitação de Auditoria n° 201701224/006, esta 

respondeu que: “As demonstrações contábeis não evidenciam estoque de numerário não 

emitido, conforme normas contábeis vigentes.”, sem esclarecer quais seriam essas normas 

que amparasse o não registro do item de estoque na Contabilidade. 

 

Nas demonstrações apresentadas no Relatório de Gestão, o BP não registra valores para os 

itens “estoques” e a DVP, que, apesar de apresentar algum número, não classifica 

especificamente o item em “Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo”, já que 

ocorrem flutuações desses valores ao longo do exercício (entradas e saídas de numerário 

novo), valores esses que, conjugados com o item de estoque apresentado no BP, evidenciaria 

a movimentação do numerário no exercício. 

 

Além disso, a informação que consta da rubrica “Uso de Bens, Serviços e Consumo de 

Capital Fixo” ainda difere do registrado no Siafi, sem qualquer nota explicativa sobre a 

composição da informação agregada, inviabilizando, portanto, totalmente a evidenciação 

desse item na Contabilidade. O Quadro 6 a seguir evidencia o efeito da ausência dos registros 

de estoque no BP e na DVP: 
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Quadro 6: Informações apresentadas no BP e na DVP e o efeito da ausência dos registros de estoque nessas 

demonstrações. 

Item Ano 
Valor atualmente 

evidenciado 

Item de estoque 

não registrado 
Valor Real Variação 

Resultado 

Patrimonial 

2015 40.545.740.085,03 179.927.266,80 40.725.667.351,83 0,44% 

2016 6.900.614.370,53 220.439.320,88 7.121.053.691,41 3,19% 

Estoque 
2015 - 251.309.603,36 251.309.603,36 - 

2016 - 318.648.583,04 318.648.583,04 - 
Fonte: Elaboração própria a partir das informações enviadas/obtidas com a Unidade Jurisdicionada em 2017. 

 

Considerando, portanto, as flutuações do meio circulante ao longo do exercício e o estoque 

ao final de cada exercício, essas diferenças impactam o resultado patrimonial do BCB, pela 

subavaliação do resultado, na ordem de R$ 220 milhões em 2016 e R$ 180 milhões em 2015, 

assim como os resultados para os ativos do BP, que podem estar subavaliados em até R$ 

251,3 milhões (duzentos e cinquenta e um milhões e trezentos mil reais) e R$ 318,6 milhões 

(trezentos e dezoito milhões e seiscentos mil reais), nos exercícios de 2015 e 2016, 

respectivamente. 

Causa: 

 

- Não atualização dos novos formatos das demonstrações contábeis exigidas pela Lei nº 

4.320/1964, conforme atualização realizada pelo MCASP, 6ª edição. 

- Transposição intempestiva das informações geradas em sistema próprio para o Siafi. 

- Ausência de conciliação entre as informações geradas para atender às demonstrações 

contábeis exigidas pela Lei nº 6.404/1976 e àquelas exigidas pela Lei nº 4.320/1964. 

- Não observação das exigências do novo modelo contábil governamental, para as entidades 

que seguem a Lei nº 4.320/1964. 

 

Manifestação da Unidade Examinada: 

 

Em resposta a esse apontamento, a Unidade assim se manifestou (Nota Conjunta 

Audit/Deafi/Deris/Mecir 1/2017, de 18/08/2017): 

 
Na forma do inciso XXVII do art. 4º da Lei nº 4595, de 31 de dezembro de 1964, compete ao 

Conselho Monetário Nacional – CMN aprovar as contas do Banco Central do Brasil – BCB 

e decidir sobre seu sistema de contabilidade. No mesmo sentido, o Decreto-lei nº 278, de 28 

de fevereiro de 1967, dispõe que os balanços do Banco estão sujeitos a disciplina própria, 

cabendo ao CMN aprovar seus balanços e estabelecer as normas relacionadas a sua 

contabilidade. 

 

Por meio do Voto CMN nº 53/2002, de 20 de junho de 2002, o CMN determinou que a 

contabilidade do BCB passasse a observar as normas internacionais de contabilidade 

emitidas pelo International Accounting Standard Board – IASB, observando também as 

“peculiaridades de suas atividades e as considerações emanadas do Bank for International 

Settlements – BIS e as práticas desenvolvidas em outros bancos centrais”. 

 

De forma geral, com a adoção das normas contábeis internacionais emitidas pelo IASB, o 

BCB tinha os seguintes objetivos: 

 

• a divulgação de informações mais precisas e compreensíveis, a fim de facilitar a 

análise das demonstrações financeiras e, em consequência, aumentar sua confiabilidade, 

para os usuários internos e internacionais; 
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• aumento do grau de comparabilidade de suas demonstrações com entidades 

similares; 

• tornar as demonstrações financeiras do BCB um padrão de contabilidade para as 

instituições por ele fiscalizadas. 

 

Sobre esse último aspecto, Kenneth Sullivam2, na publicação Transparency in Central Bank 

Financial Statement Disclosures, assim se posicionou: “Demonstrações financeiras 

transparentes de um banco central tornam mais fácil para os supervisores bancários exigir 

um nível similar de disclosure para os bancos comerciais que eles supervisionam” 

 

É de se ressaltar que o FMI, em seu “Report of the On-Site Safeguards Assessment”, em 

2002, recomendou que o BCB aplicasse os padrões internacionais de contabilidade para os 

seus demonstrativos financeiros. 

 

Dessa forma, o BCB vem, desde 2007, aplicando integralmente as normas contábeis emitidas 

pelo IASB, o que, naturalmente, acarreta diferenças em alguns aspectos entre suas 

demonstrações financeiras e aquelas previstas na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

Buscando trazer maior clareza sobre essas divergências, e em atenção ao disposto nos 

Acórdão 2016/2006 e 23/2008 do Plenário do Tribunal de Contas da União – TCU, o BCB 

efetua a conciliação entre os valores das demonstrações financeiras publicadas no sítio do 

BCB (www.bcb.gov.br) e aquelas constantes do Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal – Siafi, divulgando-a em seu sítio na internet até o dia 20 

de março de cada ano. 

Pertinente mencionar que, mesmo não adotando as normas emitidas pelo International 

Public Sector Accounting Standards – IPSAS, o BCB, em conjunto com a Secretaria do 

Tesouro Nacional – STN e o Conselho Federal de Contabilidade – CFC enviou sugestões 

sobre aspectos inerentes às atividades de um banco central, inclusive no que diz respeito ao 

meio circulante. 

 

Anualmente, o BCB elabora e inclui no relatório de gestão, os seguintes demonstrativos: 

a) conforme estabelecido no IFRS - o Balanço Patrimonial (BP), a Demonstração de Resultado 

do Exercício (DRE), a Demonstração de Resultados Abrangentes (DRA), a Demonstração 

de Mutação do Patrimônio Líquido (DMPL), a Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC), 

bem como as correspondentes Notas Explicativas (NE); 

 

b) em atenção à Lei nº 4.320, complementarmente, o Balanço Orçamentário (BO), o Balanço 

Financeiro (BF) e a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP). 

 

A partir de orientação do Tribunal de Contas da União (TCU) as demonstrações constantes 

da alínea “a” (BP, DRE, DRA, DMPL, DFC e NE) foram incluídas no Relatório de Gestão 

por meio da indicação de link do sítio do BCB na internet, enquanto as demonstrações 

constante da alínea “b” (BO, BF e DVP) foram incluídas por meio do Sistema de Prestação 

de Contas – e-Contas. 

No que se refere ao formato do BO e BF, cabe esclarecer que, as peculiaridades da atuação 

do BCB (depositário das reservas internacionais, depositário dos depósitos compulsórios, 

emissor monetário, depositário da conta única, inexistência de conta caixa, entre outros) 

bem como a existência do Orçamento de Autoridade Monetária, impedem que o BCB utilize 

                                                 
2 Kenneth Sullivam, Retired Senior Financial Sector Expert Monetary & Exchange Affairs Division, IMF (página 9 – 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp00186.pdf – tradução livre). 
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o modelo tradicional para essas demonstrações e sim modelo adaptado às suas 

características específicas, conforme autorizado pelo art. 110 da Lei nº 4.320 

Nesse contexto, e observando também orientação do TCU, grupo de trabalho com 

representantes do BCB, do Tesouro Nacional e da então Secretaria de Controle Interno – 

Ciset, do Ministério da Fazenda analisou os impactos dessas peculiaridades na integração 

dos balanços do BCB ao Balanço Geral da União, que resultou no Voto CMN 154/89 (anexo) 

que, entre outros aspectos, definiu modelo específico de Balanço Financeiro para o BCB. 

No que se refere à inclusão de saldos comparativos, informamos que o BCB providenciará 

sua inclusão a partir do exercício de 2017. 

Quanto às operações relacionadas ao Meio Circulante, não existe previsão no IFRS para as 

operações de meio circulante, em função de sua especificidade. Assim, baseada na 

determinação do Voto CMN nº 53/2002, o BCB observa o tratamento dispensado por outros 

bancos centrais de referência no reconhecimento e divulgação do meio circulante, o qual 

prevê o reconhecimento dos custos de produção, distribuição e destruição como despesa no 

período do efetivo desembolso e o registro da moeda em circulação como passivo3. 

Dessa forma, uma vez que o padrão contábil utilizado pelo BCB observa o não 

reconhecimento de estoque pelo valor da moeda impressa e não emitida, em consonância às 

IFRS e à prática internacional de outros bancos centrais, entendemos não haver 

subavaliação de ativos e resultados do BCB e, portanto, não vislumbramos a necessidade de 

ajustes nos valores incluídos no Siafi, conforme quadro a seguir: 

(...) 

Complementarmente, quanto à divulgação de informações relacionadas ao meio circulante, 

as notas explicativas às demonstrações financeiras do BCB trazem informações sobre a 

distribuição de cédulas e moedas por denominações, bem como a movimentação, ou seja, 

emissões e recolhimentos, da moeda em circulação (registrada no passivo do BCB), ao passo 

que o Relatório da Administração traz informações acerca dos ganhos de senhoriagem 

apurados no exercício. 

 

Análise do Controle Interno: 

 

Verifica-se que a Unidade afirma que a Lei nº 4.595/1964 e o Decreto-Lei nº 278/1967 

atribuem ao Conselho Monetário nacional (CMN) a prerrogativa de fixar normas contábeis 

específicas para o BCB. E que o CMN determinou, por intermédio do Voto nº 53/2002, a 

adoção das IFRS (International Financial Reporting Standards) emitidas pela International 

Accounting Standards Board (IASB), com adaptações às peculiaridades típicas dos bancos 

centrais. 

 

A afirmação da Unidade demonstra estar amparada pelo conjunto de normativos citados, 

porém não contempla todos os aspectos que envolve a matéria. A legislação nacional (Lei nº 

4.320/1964), ao dispor sobre normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle 

                                                 
3 Banco Central da Austrália (https://www.rba.gov.au/publications/annual-reports) “Costs related to the production of banknotes are 

included in Other expenses in Note 2”; Banco Central da Noruega (http://www.norges-bank.no/en/Published/Publications/Annual-

Report/2016-annual-report) “Expenses for the production of notes and coins are recognised in profit or loss as incurred in Other operating 
expenses”; Banco Central do Canadá (http://www.bankofcanada.ca/2017/03/annual-report-2016) “Other assets accounting policy Bank 

note inventory consists of production materials, including the polymer substrate and ink, and is measured at the lower of the cost or the 

net realizable value. The cost to produce finished bank notes is expensed as incurred.”; Banco Central do Chile 
(http://www.bcentral.cl/es/faces/bcentral/gestion/estadofinanciero) “El costo de impresión y acuñación se registra como gasto dentro del 

rubro Costos de emisión y distribución de circulante”. 
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dos orçamentos e balanços das unidades da federação, não fez nenhuma exceção sobre a sua 

não aplicabilidade à contabilidade da autarquia em exame. 

 

Além disso, essa mesma Lei estabelece um conjunto de demonstrações contábeis que foram 

atualizados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), órgão responsável pela atualização 

dos seus anexos, estando a versão vigente para o exercício de 2016, apresentada no MCASP, 

6ª edição. 

 

A decisão tomada pelo CMN não exime a unidade de publicar as demonstrações contábeis 

no formato descrito pela Lei nº 4.320/1964 e suas atualizações. Em sentido contrário, amplia 

o número de demonstrações evidenciadas pela Unidade, fato esse que merece destaque por 

representar uma tentativa de aumento da transparência dos recursos públicos geridos pela 

unidade, e não a aplicabilidade das práticas internacionais somente, sem observância dos 

ditames da legislação nacional. 

 

Além disso, se de fato houvesse desobrigação de atendimento aos ditames da Lei nº 

4.320/1964, o MCASP não traria a obrigatoriedade desse normativo “para todos os órgãos 

e entidades da administração direta e indireta dos entes da Federação, incluindo seus 

fundos, autarquias, fundações, e empresas públicas dependentes”. Ressalte-se ainda que o 

MCASP é editado não somente considerando as prerrogativas da STN para atualização dos 

balanços, mas também pelas aquelas trazidas pela Lei Complementar nº 101/2000, no 

sentido de editar normas para fins de consolidação nacional das contas públicas, de modo a 

superveniência de normas internacionais não pode ser entendida como substitutiva de leis 

nacionais que, para além das evidenciações contábeis, trazem em seu bojo objetivos 

complementares. 

 

Sendo o BCB uma autarquia federal, conforme descreve o artigo 8º da Lei nº 4.595/1964, 

não pode esta se esquivar da divulgação das demonstrações contábeis típicas do setor público 

brasileiro. A existência de dois conjuntos de normas contábeis (Generally Accepted 

Accounting Principles – GAAP, na linguagem internacional), irá exigir que a Unidade seja 

capaz de identificar as diferenças decorrentes de tais GAAPs e que apresente uma 

conciliação abrangendo tais diferenças. As diferenças entre os GAAPs foi objeto dos 

Acórdãos TCU nos 2.016/2006 e 23/2008, conforme citado pela Unidade em reunião. 

 

A Unidade também alegou que as modificações feitas nas demonstrações contábeis previstas 

na Lei nº 4.320/1964 foram realizadas, considerando o disposto no artigo 110 da referida 

Lei. De acordo com o dispositivo citado, os balanços das autarquias obedecerão aos padrões 

e normas instituídos pela Lei, ajustados às respectivas peculiaridades. Nota-se que os ajustes 

não podem ser entendidos pela descaracterização (mudança da estrutura ou do conteúdo 

mínimo) ou não divulgação da demonstração contábeis. Um exemplo do ajuste citado pela 

referida Lei foi o detalhamento na DVP, conforme consta no MCASP, das variações 

patrimoniais relacionadas com as “Operações da Autoridade Monetária”, que só podem ser 

movimentadas pelo BCB. 

 

Nota-se, diante do exposto, que a observação das normas contábeis específicas para o setor 

público não são subsidiárias para as autarquias federais, independentemente de estas 

utilizarem outros GAAPs para a divulgação da sua situação patrimonial, seu desempenho 

financeiro e seus fluxos de caixa. Não sendo subsidiário o uso das normas do setor público, 

a Unidade precisa reconhecer seus ativos, passivos, receitas e despesas de acordo com o 

GAAP vigente para o setor público brasileiro. De igual modo, as diferenças entre os 
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fenômenos reconhecidos em um GAAP e não reconhecidos (ou mensurados diferentemente) 

por outro GAAP precisam ser evidenciadas em notas explicativas. 

 

Recomendações:  

Recomendação 01: Divulgar todas as demonstrações contábeis descritas na Lei nº 

4.320/1964 e suas atualizações, considerando, em especial, o conteúdo mínimo e o formato 

apresentado pela versão vigente do MCASP. 

Recomendação 02: Elaborar estudo para rever o processo de integração de saldos no SIAFI, 

visto que o novo plano de contas e os procedimentos no MCASP abordam muitos dos 

procedimentos descritos nas IFRS, em especial, visando reduzir as diferenças entre as 

informações divulgadas pelo BCB e as constantes no SIAFI. 

Recomendação 03: Reconhecer o estoque relativo ao novo numerário, bem como, as 

variações patrimoniais decorrentes da movimentação deste numerário, nas demonstrações 

contábeis da Lei nº 4.320/1964, atendendo ao descrito pelas NBCs TSP e pelo MCASP. 

 

 

1.1.1.7 INFORMAÇÃO 

 

Análise sobre o volume de cédulas falsificadas identificadas pelo BCB 

Em razão dos contingenciamentos de recursos ocorridos a partir do exercício de 2013, houve 

alterações nos critérios de aceitabilidade do numerário em circulação. Na Ata da Reunião 

Extraordinária – Comitê de Suprimento ao Meio Circulante, de 24/07/2013, foi destacado 

que o numerário considerado não-utilizável, de acordo com a Carta-Circular BCB nº 

3.235/2006, deixaria de ser retirado do meio circulante. 

Dentre as consequências possíveis decorrente desse ato é a redução da qualidade do 

numerário em circulação, situação que pode aumentar o volume de falsificações, visto que 

as cédulas não-utilizáveis já não permitem a clara identificação dos elementos de segurança 

(conforme classificação e definição de determinados numerários não utilizáveis – níveis 5 e 

6 –, por exemplo, em que as tintas dos caracteres, símbolos, imagens, marcas táteis e áreas 

impressas em calcografia já são dificilmente identificadas). 

Diante desse risco, a equipe de auditoria comparou o comportamento das falsificações entre 

dois períodos: 1 (de 2009 a 2013); e 2 (de 2014 a 2016), a fim de verificar se houve mudança 

de comportamento das falsificações identificadas nos respectivos períodos coincidentes com 

as mudanças de cenário orçamentário e com as autorizações, doravante, das cédulas mais 

desgastadas para a circulação. 

De modo geral, considerando todas as denominações de cédulas, o crescimento ocorrido no 

segundo período passou de 487.374 para 495.069, o que poderia ser considerado normal, 

admitindo-se uma margem de erro de 5%. Em seis unidades federativas, no entanto, houve 

crescimento significativo de falsificações: (i) Minas Gerais (14,6% de crescimento anormal), 

(ii) Ceará (22%), (iii) Espírito Santo (26,2%), (iv) Pará (19,4%), (v) Rio Grande do Norte 

(35,2%) e (vi) Amazonas (29,3%). 

De forma mais específica, foram analisados os comportamentos nos períodos 1 e 2 das 

falsificações identificadas da cédula de R$ 100,00 (cem reais). Verificou-se que o número 

de falsificações identificadas passou de 166.641, no período 1, para 255.942, no período 2. 
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Admitindo-se, nesse contexto, uma distribuição normal, com um intervalo de confiança de 

95% e uma margem de erro de 5%, o limite superior seria de 251.054 cédulas, indicando, 

portanto, crescimento um pouco acima do esperado, situações e tendências que podem estar 

relacionadas à piora da qualidade do numerário em circulação. Assim, pode-se concluir que 

houve um crescimento anormal em relação às falsificações identificadas na referida 

denominação. As UFs com maiores crescimentos foram: (i) Ceará (336,0% de crescimento 

anormal), (ii) Goiás (76,4%), (iii) Minas Gerais (28,3%), (iv) Rio Grande do Sul (39,9%), 

(v) Santa Catarina (29,0%), (vi) Rondônia (679,5%), e (vii) Espírito Santo (157,9%). 
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Secretaria Federal de Controle Interno 

 

 

 

 

 

 

Certificado: 201701224 
Unidade Auditada: BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB)  

Ministério Supervisor: Ministério da Fazenda  

Município (UF): Brasília (DF) 

Exercício: 2016 

 

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2016 e 31/12/2016 

pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da 

Instrução Normativa TCU nº 63/2010. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho 

informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação federal 

aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações 

de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade 

auditada. 

3. Foram registradas as seguintes constatações relevantes para as quais, 

considerando as análises realizadas e as atribuições regimentais, não foi identificado nexo 

de causalidade com atos de gestão de agentes do Rol de Responsáveis: 

 falhas no processo de planejamento do Meio Circulante (Mecir) para definição de 

demanda por cédulas (item 1.1.1.1); e  

 falhas no modelo de gestão dos contratos de aquisição de numerário e dos serviços 

de custódia (item 1.1.1.2). 

4. Destaca-se que as falhas em questão impactam de sobremaneira a gestão do 

Meio Circulante, expondo o Banco Central do Brasil a riscos graves devido às deficiências 

existentes nos controles internos, podendo comprometer a eficiência e efetividade do 

macroprocesso e mesmo expor a unidade à fraudes. Ademais, requer a adoção de 

providências para sanear as questões identificadas, devendo o Banco implementar, 

urgentemente, as recomendações efetuadas por este Órgão de Controle Interno. 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 
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5. Ressalta-se que dentre os responsáveis certificados por Regularidade há agentes 

cuja gestão não foi analisada por não estar englobada no escopo da auditoria de contas, 

definido conforme art. 14, § 2º, da Decisão Normativa TCU nº 156/2016. 

 

 

Brasília (DF), 28 de setembro de 2017. 

 

 

O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela 

certificação foi decidida pelo: 

 

 

COORDENADOR-GERAL DE AUDITORIA DA ÁREA FAZENDÁRIA 
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Secretaria Federal de Controle Interno 

 

 

Parecer: 2017001224 

Unidade Auditada: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BCB 

Ministério Supervisor: MINISTERIO DA FAZENDA - MF 

Município/UF: BRASÍLIA (DF) 

Exercício: 2016 

Autoridade Supervisora: HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES 

 

Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do exercício 

de 2016 do BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB), expresso a seguinte opinião acerca 

dos atos de gestão com base nos principais registros e recomendações formulados pela 

equipe de auditoria. 

Entre os avanços da gestão do BCB, destaca-se a Agenda BC+, que torna público 

a agenda de trabalho do BCB, com informações sobre ações desenvolvidas no curto, no 

médio e no longo prazo, com seus quatro pilares de atuação: mais cidadania financeira, 

legislação mais moderna, Sistema Financeiro Nacional mais eficiente e crédito mais barato. 

No decorrer dos trabalhos de auditoria, constatou-se: i) falhas no processo de 

planejamento do Meio Circulante (Mecir) para definição de demanda por cédulas;  ii) falhas 

no modelo de gestão dos contratos de aquisição de numerário e dos serviços de custódia; iii) 

falhas nos processos relacionados às etapas de destruição em relação à sistemática de 

segurança, supervisão e identificação/lastreamento do tipo de numerário destruído; iv) 

necessidade de aprimoramento no gerenciamento de riscos atinente ao processo de gestão 

do Meio Circulante; v) inadequação dos indicadores para acompanhamento da gestão; e vi) 

falhas na evidenciação das transações relacionadas ao meio circulante nas demonstrações 

contábeis do BCB. 
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Dentre as causas das constatações identificadas, podemos citar: a atual 

composição das denominações do numerário nacional (mix de cédulas e moedas metálicas), 

que tem direcionado a projeção da demanda de forma diversa da demanda real da população 

brasileira; foco predominante no componente monetário para a projeção do meio circulante 

em detrimento ao componente físico e ao custo de manutenção do mesmo; ausência de 

critérios claros e objetivos para a definição da política de estoques, em especial, da formação 

dos estoques mínimos, ocasionando, no caso da aquisição internacional, definição 

inapropriada de prazo limite para a entrega de numerário; superdimensionamento ou excesso 

de unidades do Mecir levando à baixa ocupação das casas-fortes e aumento nos custos de 

guarda do numerário; falhas no funcionamento do monitoramento e análise crítica do 

processo de gerenciamento de riscos do Mecir; não atualização dos novos formatos das 

demonstrações contábeis exigidas pela Lei nº 4.320/1964, conforme atualização realizada 

pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 6ª edição.  

Destaca-se que as falhas identificadas impactam de sobremaneira a gestão do 

Meio Circulante, expondo o Banco Central do Brasil a riscos, os quais deverão ser 

identificados e tratados pelo BCB. Ademais, requer a adoção de providências para sanear as 

questões apontadas por este Órgão de Controle Interno, devendo o Banco implementar, 

urgentemente, as recomendações efetuadas pela CGU. 

Quanto às recomendações registradas no Plano de Providência Permanente, 

verificou-se um baixo percentual de atendimento (cerca de 10%), restando 8 (oito) 

recomendações em processo de implementação. Destaca-se que, embora a unidade tenha 

realizado esforços para implementar medidas para sanear as falhas apontadas pela CGU, as 

providências tomadas até o momento ainda não foram suficientes para saná-las. 

Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei nº 

8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto nº 93.872/86 e inciso VI, art. 

13 da IN/TCU/Nº 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão 

expressa no Certificado de Auditoria, pela REGULARIDADE, opinião exarada devido à 

não identificação do nexo de causalidade com atos de gestão de agentes do Rol de 

Responsáveis. 
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Brasília/DF, 28 de setembro de 2017. 

 

 

Diretor de Auditoria de Políticas Econômica e de Produção 
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