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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

 

Com as eleições de 2018, a população do Distrito Federal elegeu seu 

Governador o senhor Ibaneis Rocha, o ano 2019 deu início a uma nova gestão 

pública, no ambito do Governo do Distrito Federal, assim como diversas entidade 

públicas, o METRÔ-DF foi direcionado a implementar novas metas e diretrizes 

assegurando a devida prestação dos serviços públicos ao cidadão, bem como a 

eficiência administrativa em prol de resultados e modernização do sistema 

metroviário do Distrito Federal.  

Como início de exercício, a Diretoria da Companhia enfrentou a organização 

do maior evento festivo do Distrito Federa, o Carnaval. O resultado financeiro e 

administrativo com a ação do METRÔ-DF, em conjunto com a Polícia Militar do 

Distrito Federal, foi muito positiva em relação a anos anteriores, nos quais ocorreu 

percentual elevado de depredação e vandalismo do patrimônio público da 

Companhia. 

Ato contínuo, atendendo iniciativas do Relatório de Transição do Governo do 

Distrito Federal, em março de 2019, a Diretoria da Companhia, por meio de estudos 

elaborados por seu corpo técnico, planejou e autorizou a extensão do horário de 

funcionamento do METRÔ-DF, fato esse que ampliou o número de usuário e receita 

da Companhia. Concedendo assim melhores condições de uso do sistema de 

transporte público à população do Distrito Federal.  

Outro grande avanço obtido no ano de 2019 foi a finalização de processo de 

locação de 123 validadores (modelo V6) e de 123 licenças do TDMAX, o que 

implicará benefício e modernização no sistema de bilhetagem do METRÔ-DF e 

combaterá o riscos com a evasão de receitas.  

A ampliação com essa estação facilitará a vida do usuário do sistema e 

contribuirá com a mobilidade urbana na Região de Águas Claras, além de assegurar 

o cumprimento de políticas e diretrizes do Governo do Distrtito Federal com a 

redução do uso do tráfego de veículo, do tempo em transporte público, da despesas 

com acidentes e do consumo de combustíveis.  
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A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal passou por grandes 

mudanças e adaptações no ano de 2019, desde as medidas voltadas à governança, 

quanto àquelas de reestruturação administrativa da Empresa. Os órgãos de controle 

interno da Companhia, como a Auditoria Interna, trabalhou com total autonomia em 

suas auditorias e pareceres; a análise de legalidade sobre atos administrativo 

decisórios foi observada a assegurar segurança juridica; os processos 

administrativos foram instaurados quando necessário resguardar o cumprimento da 

lei e segurança jurídica.  

Nesse contexto, importante destacar a institucionalização, com a aprovação 

pelo Conselho de Administração, do Programa de Integridade do METRÔ-DF, com 

85 iniciativas a serem executadas em 2020, do Programa de Governança do 

METRÔ-DF e da Política Geral de Segurança da Informação da Empresa. A 

Empresa vem se modernizando e cumprindo regras descritas na Lei nº 13.303/2016 

visando fortalecer o compliance e monitoramento dos atos decisórios dentro da 

Instituição. 

Ademais, o ano de 2019 foi marcado pela inovação com a criação e 

divulgação do aplicativo do METRÔ-DF, desenvolvido pelos próprios empregados 

da Companhia, com base no Sistema de Sinalização Online criado por técnicos da 

Diretoria Técnica. O projeto das placas de energia solar, em execução nas Estações 

de Guariroba e Samambaia Sul, em dezembro de 2019, conquistou a premiação 

anual da Associação Latino Americana de Metrôs e Subterrâneos  Alamys, na 

categoria Meio Ambiente e Sustentabilidade. 

O desafio para 2020, em relação a investimentos, é continuar a atuação em 

busca por resultados dentro do orçamento destinado à Companhia. No âmbito 

corporativo, a execução do presente Plano de Negócios e demais documentos 

institucionais será uma ação contínua de gestão em busca das melhores práticas de 

mercado e cumprimento das metas do planejamento gerando aumento de 

produtividade e resultados operacionais positivos.  

Com o ano de 2020, como mensagem final, destaco a priorização do usuário 

do sistema metroviário do Distrito Federal, pela administração desta Companhia, na 

devida e eficiente prestação de serviço público. Acrescentando a entrega de mais 

duas novas estações, a Estação 106 Sul e a Estação 110 Sul, na Linha 1. 
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Enfim, a priorização do usuário é meta traçada pela gestão, sem qualquer 

concessão, uma vez que o funcionário público trabalha em prol dos anseios da 

população que, no caso do METRÔ-DF, resume-se à devida prestação do serviço 

técnico e operacional. E para tanto, em prol da efetividade do princípio do interesse 

público, esta Empresa conta e necessita do engajamento, foco e dedicação de todos 

os metroviários.  
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1 - O Metrô 
 

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal foi criada em 15 de 

dezembro de 1993. Contudo, em 15 de maio de 1991, com a Coordenadoria 

Especial do METRÔ-DF, iniciaram-se os estudos técnicos e planejamento para 

licitação da construção e operação do sistema metroviário no Distrito Federal.  

Assim, em 06 de janeiro de 1992, com a assinatura de contrato entre o 

Governo de Distrito Federal, por meio da mencionada Coordenadoria, e o Consórcio 

Brasmetrô, deu-se início à execução da primeira estação da Companhia, de 

Samambaia. 

Em 15 de dezembro de 1993, o Governo do Distrito Federal criou a 

Companhia do Metropolitano do Distrtio Federal – METRÔ-DF com a missão de 

operar o novo transporte convocando os primeiros concursados em julho de 1997. 

De janeiro de 1998 a agosto de 1999, o METRÔ-DF iniciou o Programa de Viagens 

Experimentais, que teve como objetivo apresentar o novo sistema de transporte à 

população de Brasília, bem como a aprimorar o conhecimento prático dos 

responsáveis pela operação do sistema. A operação em definitivo ocorreu em 2001, 

com a inauguração do trecho que liga Samambaia a Taguatinga, Águas Claras, 

Guará e Plano Piloto. 

Já, em 2006, iniciou-se a operação branca no trecho que liga Taguatinga a 

Ceilândia Sul, passando pela estação Centro Metropolitano. Em 2007, a operação 

neste trecho passou a ser comercial. No mesmo ano, recomeçaram as obras para 

levar o METRÔ-DF até a estação terminal Ceilândia, localizada na Ceilândia Norte. 

Em 09 de maio de 2009, foi inaugurada a Estação 112 Sul, hoje chamada de 

Estação da Cidadania, por concentrar órgãos do Governo do Distrito Federal 

voltados para o atendimento de pessoas com deficiência e também idosos. Em 

junho do mesmo ano, foi inaugurada a Estação 102 Sul, que fica próxima ao centro 

comercial Cine Centro São Francisco (EQS 102/103). 

Com capacidade inicial para mais de 5 mil usuários/dia, em maio de 2010, foi 

inaugurada a Estação Guará, localizada a cerca de 900 metros da estação Feira. O 

projeto da estação privilegiou a economia de energia, tendo em vista a construção 
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de uma cobertura em vidro, que permite a iluminação natural do ambiente interno. 

Atualmente, a Companhia conta aproximadamente com 42 quilômetros de via 

comercial, com frota de 32 trens, sendo que 24 trens são utilizados durante os 

horários de pico, com intervalos de 3,5 minutos no tronco principal e 7 minutos nos 

ramais. A Empresa opera com 29 estações sendo 25 operacionais destacando a 

recente entrega da estação Estrada Parque em dezembro de 2019 e a previsão de 

entrega, no primeiro semestre, das Estações 106 Sul e 110 Sul.  

 

O METRÔ-DF funciona com os modelos da Série 1000 (entregue ao METRÔ-

DF nos anos de 1994 a 1999) e da Série 2000 (entregue ao METRÔ-DF nos anos 

de 2010 e 2011), os quais foram equipados com um sistema de sinalização para 

operação automática (ATO automatic train operation) que atende mais de 175 mil 

usuários/dia. 

 

1.2 - Descrição da Empresa 

 

O METRÔ-DF é uma Empresa Pública de Direito Privado, sob a forma de 

sociedade de ações, instituída pelo art. 1º da Lei Distrital n.º 513/1993 e regida pelas 

Leis nº 6.404/1976 e 13.303/2016, vinculada à Secretaria de Estado de Transportes 

e Mobilidade, que integra a Administração Indireta do Distrito Federal nos termos do 

que dispõe o art. 3º do Decreto nº 32.716, de 1º de janeiro de 2011. A Companhia 

detém como competência: 
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I - planejar, projetar, construir, operar e manter os sistemas de transporte 

público coletivo sobre trilhos no Distrito Federal, assim como explorar 

comercialmente marcas, patentes, tecnologia e serviços técnicos especializados, 

vinculados ou decorrentes de sua atividade produtiva; 

II - organizar, fiscalizar, administrar e explorar as áreas lindeiras às vias 

metroviárias, absorvendo os recursos provenientes de atividades comerciais e 

imobiliárias nelas desenvolvidas. 

Além da finalidade supracitada, o METRÔ-DF exerce importante papel nas 

políticas públicas a partir do alinhamento do seu Plano Estratégico Institucional - 

PEI com o Plano Plurianual – PPA, que é o principal instrumento do processo de 

planejamento de médio prazo do Governo do Distrito Federal. A base estratégica 

adotada na elaboração do PEI – METRÔ-DF segue a abordagem descendente, 

iniciando-se na observação dos Programas do Governo Federal, do Programa do 

Governo Distrital e sua interação com o PPA-METRÔ-DF e outros órgãos de gestão 

distrital. 

Este plano de negócios está alinhado ao projeto de plano plurianual – PPA 

2020-2023 do GDF. 

1.3 - Capital social e acionistas, composição da participação acionária 

 

Após aprovação na 25ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 29 de 

junho de 2018, a participação acionária foi consolidada conforme o quadro a seguir: 

 

 
ACIONISTAS 

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E 
REALIZADO 

QUANTIDADE 
DE AÇÕES 

R$ % 

1- DISTRITO FEDERAL – DF 29.807.505 2.810.251.571,40 99,9932910 

2- COMPANHIA ENERGÉTICA DE 
BRASÍLIA-CEB 

400 37.712,00 0,0013418 

3- BANCO DE BRASÍLIA-BRB 400 37.712,00 0,0013418 

4- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE 
BRASÍLIA-TERRACAP 

400 37.712,00 0,0013418 

P
ág

in
a9

 



 

 

5- SOCIEDADE DE TRANSPORTE 
COLETIVO DE BRASÍLIA-TCB 

400 37.712,00 0,0013418 

6- COMPANHIA URBANIZADORA DA 
NOVA CAPITAL-NOVACAP 

200 18.856,00 0,0006709 

7- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 
DISTRITO FEDERAL-CAESB 

200 18.856,00 0,0006709 

TOTAL 29.809.505 2.810.440.131,40 100 

Fonte: Elaboração SOC 

 

1.4 - Estrutura Organizacional 

 

A Companhia possui estrutura organizacional que se divide em órgãos 
colegiados:  

1) Assembleia Geral,  

2) Diretoria Colegiada, 

2.1) Diretoria da Presidencia; 

2.2) Diretoria de Administração; 

2.3) Diretoria de Operações e Manutenções; 

2.4) Diretoria Técnica; 

2.5) Diretoria Financeira e Comercial.  

3) Conselho de Administração e  

4) Conselho Fiscal.  

Além dos órgãos colegiados, o METRÔ-DF possui orgãos de execução na 
seguinte quantidade distribuídos por Diretorias:  

1) 10 unidades de Departamentos e 

1.1) 03 Diretoria de Administração; 

1.2) 02 Diretoria de Operações e Manutenções; 

1.3) 03 Diretoria Técnica; 

1.4) 02 Diretoria Financeira e Comercial.  

2) 32 unidades de Divisões.  

2.1) 08 Diretoria de Administração; 

2.2) 06 Diretoria de Operações e Manutenções; 

2.3) 09 Diretoria Técnica; 

2.4) 09 Diretoria Financeira e Comercial.  
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Todavia, a mencionada estrutura organizacional encontra-se em processo de 

mutação, o que espera ser finalizado em fevereiro de 2020. O mencionado processo 

fortalecerá as áreas de controle interno e de engenharia na operação e manutenção, 

bem como concederá eficiência e dinamismo administrativo à Companhia, 

atendendo às determinações previstas na Lei n° 13.303/2016, bem como 

recomendações dos Órgãos Externos de Controle sem qualquer aumento de 

despesas financeiras.  

A futura estrutura administrativa passará a seguinte ordem: 
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Enfim, a nova estrutura organizacional, aprovada pelo Conselho de 

Administração em 2019, permitirá modernização institucional frente aos contextos 

externos fortalecendo a gestão corporativa orientada à produção de resultados na 

prstação de serviço público. Assim, o objetivo de tal medida busca avivar segurança 

jurídica à tomada de decisão dos administradores da Companhia e também 

proporcionar ao mercado confiança na realização de acordos com esta Companhia. 

Com a reestruturação administrativa, novas ações internas serão tomadas em 

prol da eficiência e modernização. Muitas já se encontram sendo executadas, tais 

quais ações detectadas a partir do resultado da pesquisa do clima organizacional, 

implantação do ponto eletrônico, ampliação do programa Business Intelligence e 

fortalecimento dos processos de segurança da informação. 

1.5 - Força de Trabalho 
 

A capacidade técnica do METRÔ-DF é representada por diferentes vínculos 

empregatícios, quais sejam, os empregados públicos do quadro efetivo aprovados 

por concurso público; os comissionados de livre nomeação e exoneração; e 

terceirizados mão de obra contratada por processo licitatório com empresa 

intermediadora:  

FORÇA DE TRABALHO – METRÔ-DF 

 

Servidores 
Atividade-Meio 

(Com cargo em 

comissão) 

Atividade-Fim 
(Com cargo em 

comissão) 

Atividade-Meio 
(Sem cargo em 

comissão) 

Atividade-Fim 
(Sem cargo em 

comissão) 
Total 

Efetivos do GDF 94 170 150 729 1141 

Comissionados sem 
vínculo efetivo 

54 8 0 0 62 

Requisitados de 
órgãos 
do GDF 

9 0 14 0 23 

Requisitados de 
órgãos 
fora do GDF 

1 0 0 0 1 

Menor 
Aprendiz/Projeto 
Jovem Candango 

0 0 17 0 17 

Subtotal 158 178 181 729 1244 

(-) Cedidos para 
outros 
órgãos 

0 0 6 13 19 

Total Geral 156 178 175 716 1225 
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1.6 – Programa de Desligamento Voluntário-PDV 

 

         Com o objetivo de dar continuidade a readequação da estrutura 

organizacional, o redimensionamento da força de trabalho bem como a redução de 

custos, a companhia poderá desenvolver durante o ano de 2020 um Plano de 

Demissão Voluntário-PDV, conforme do disposto no decreto N° 40.433, de 03 de 

Fevereiro de 2020, no qual estabelece as diretrizes para os Programas de 

Desligamentos Voluntário-PDVs, no âmbito das empresas públicas, sociedade de 

economia mista e suas subsidiárias. Essa medida tem o objetivo de tornar a 

empresa mais sustentável, com uma gestão eficiente de pessoal. 

 

 

2 - Análise de Mercado 

 

2.1 - Quantitativo Usuário 

 

A Empresa apresentou nos últimos anos aumento do fluxo de passageiros, 

conforme gráfico abaixo. Com quantitativo de aproximadamente 38,16 milhões em 

2016, a evolução do aumento do quantitativo deu-se ao patamar de 49,01 milhões 

de usuários no ano de 2019. 

 

O aumento desse fluxo ocorreu em razão de vários motivos internos e 

externos à Companhia, dentre eles, concentração de usuários em Regiões 

Administrativas, nas quais existe Estações do METRÔ-DF, expansão do horário de 

funcionamento do sistema, dentre outros. A previsão, principalmente em relação aos 

motivos internos, é o aumento de usuário no que tange às entregas das estações e 
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melhora da prestação do serviço público.  

2.2 - Inovação 

2.2.1 - Geração Solar Sustentabilidade e Redução de Custos no Transporte 

Metroviário 

A iniciativa da utilização de energias renováveis de geração própria como 

alternativa ao fornecimento usual de energia por meio das concessionárias de 

energia mostrou-se viável e eficaz. Atualmente energia elétrica representa um dos 

maiores custos operacionais do METRÔ-DF.  

A redução deste custo tem impacto direto no valor da Tarifa Técnica 

Operacional da Companhia, benefício que alcança todos os usuários deste modal. 

Além dos relativos baixos custos de implantação de usinas de geração solar e 

rapidez no retorno deste investimento, esta solução traz um benefício ambiental 

expressivo e cada vez mais importante para um desenvolvimento social sustentável.  

Com o projeto da Estação Solar de Guariroba, o METRÔ-DF ganhou o prêmio 

Golden Chariot Internacional Transport Award, na categoria Companhia Nacional de 

Transporte do Ano, em 2017. A conferência foi realizada na sede da Organização 

das Nações Unidas (ONU), em Genebra (Suíça).  

O sistema em questão é o primeiro a ser implementado na América Latina e o 

quarto no mundo. Outras estações do sistema metroviário que já têm placas 

fotovoltaicas são Milão, Nova Iorque e Nova Deli.  

Sendo o primeiro da América Latina, a iniciativa da Companhia com o projeto 

de Geração de Energia Solar das Estações Fotovoltaicas Guariroba e Samambaia 

Sul foi ainda premiado com o prêmio Anual da Associação Latino Americana de 

Metrôs e Subterrâneos  Alamys, na categoria Meio Ambiente e Sustentabilidade.  

Enfim, não há dúvidas que a implantação de placas fotovotáicas pelas 

estações do METRÔ-DF rendeu benefícios administrativo-financeiros e 

reconhecimento à Companhia, tendência essa a ser seguida pelas demais estações.  
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Estação Solar de Guariroba 

 
INÍCIO DA OPERAÇÃO: DEZ/2017 

PAYBACK: JUN/2027 

 
Estação Solar de Samambaia Sul 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INÍCIO DA OPERAÇÃO: DEZ/2018 
PAYBACK: JUN/2024 

 

Resultados 

 

2.2.2 - Ação Sistema de Sinalização Online e Aplicativo METRÔ 
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É um sistema computacional integrado, onde os dados provenientes do 

sistema de sinalização do METRÔ-DF são adquiridos em tempo real (online), 

registrados, tratados, formatados e disponibilizados para os clientes e sistemas 

conforme a necessidade apresentada. 

 

O desenvolvimento do Sistema cumpriu os seguintes objetivos: 

• Desenvolveu-se a ferramenta de captura de dados da sinalização; 

• Interpretou-se e armazenou-se os dados capturados; 

• Transmitu-se os dados para o SIGOP (Sistema de Gerenciamento da 

Operação) para distribuição; 

• Levantou-se as necessidades das diversas áreas do METRÔ-DF; 

• Desenvolveu-se a distribuição das informações conforme as necessidades 

levantadas. 

A partir da implantação do sistema, observou-se uma melhoria na 

comunicação com o usuário, melhoria nas tomadas de decisões e um melhor 

atendimento à população, por meio de uma maior agilidade na adoção de 

estratégias. A figura a seguir mostra a estrutura de funcionamento do sistema 

Sinalização On-line: 

 

 

O sistema apresenta informações de intervalos e destinos dos trens, que 

estão disponíveis em todas as estações por meio de painéis nas plataformas. Estas 

informações também podem ser obtidas no Aplicativo Metro, lançado em 2019, 

P
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acessíveis na AppleStore e GooglePlay. 

 

Dentre os usuários do sistema, pode-se citar o próprio CCO – Centro de 

Controle Operacional, CMS – Centro de Monitoramento e Segurança, OPTR – 

Divisão de Tráfego, e Direção da Companhia. Ou seja, a sistematização criada pelos 

próprios empregados do METRÔ-DF beneficiou a própria Companhia. 

 

Enfim, hoje o METRÔ-DF detém o laboratório de inovações, dentro do qual 

diversas técnicas estão sendo desenvolvidas a atender às demandas da 

Companhia, na forma exemplificada acima. 

 

2.3 - Empreendimento/Investimentos  

Pelo disposto na lei de criação do METRÔ-DF e na Lei nº 13.303/2016, os 

empreendimentos da Companhia podem ser executados de forma direta ou indireta 

com a participação do mercado, em formato de parcerias e contratações. Devido à 

execução orçamentária para o exercício de 2020, os investimentos de engenharia e 

operação que serão entregue encontram-se abaixo relacionados. 

Importante ressaltar que a Companhia trabalha com todas as possibilidades 

de vínculo com o mercado, inclusive aqueles trazidos em conformidade com o §3º 

do art. 2° e § 3° do art. 28 da lei 13.303/2016, logo, ao longo do exercício de 2020, 

novos investimentos podem ser executados pela Companhia, desde que aprovados 

pelo Conselho de Administração. 

Pois bem, o METRÔ-DF conta com uma gama de projetos de investimento 

que visam a implementação, ampliação e modernização do transporte público 

coletivo sobre trilhos do Distrito Federal. Dentre os projetos de investimento da 

Companhia, um dos mais importantes para a mobilidade urbana do GDF refere-se 

ao Projeto de Implementação da Linha 1, que tem como escopo, dentre outros 

objetivos, a conclusão de novas estações. 

O referido projeto foi dividido em 04 (quatro) etapas: 

• 1ª Etapa - Expansão da Linha 1 - Trecho Samambaia; 

• 2ª Etapa - Modernização da Linha 1; 

• 3ª Etapa - Expansão da Linha 1 - Trecho Ceilândia; 

• 4ª Etapa - Expansão da Linha 1 - Trecho Asa Norte. 
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Para o ano de 2020, dentre os projetos de investimento, há previsão de 

entrega dos seguintes serviços e obras: 

a) Estação 106 Sul e Estação 110 Sul 

As Estações 106 Sul e 110 Sul fazem parte do projeto original do METRÔ-

DF, no qual contempla 8 estações na Região Administrativa da Asa Sul em cada. A 

estimativa é atender a aproximadamente 3 mil usuários dia com consolidação da 

linha-1 do METRÔ-DF, em cada estação. 

Projeto Empreendimento Status 
Previsão de 

Entrega 
Valor Estimado 

Pronto 
Estação do Metrô – 

106 Sul 
Em fase de 
conclusão 

30/04/2020 R$ 22 milhões 

Pronto 
Estação do Metrô – 

110 Sul 
Em fase de 
conclusão 

31/03/2020 R$ 22 milhões 

 

b) Modernização do Sistema Metroviário 

Projeto Empreendimento Status 
Previsão de 

Entrega 
Valor Estimado 

Pronto 
Modernização da 

Radiotelefonia 
Em andamento 18/05/2020 R$ 12,2 milhões 

Pronto 

Modernização do 
Sistema de 

Transmissão de 
Dados 

Em andamento 22/07/2020 R$ 2,35 milhões 

Pronto 
Modernização do 

Sistema de Telefonia 
Em andamento 22/02/2020 R$ 2,9 milhões 

Pronto 
Modernização do 

Sistema de 
Sonorização 

Em andamento 22/06/2020 R$ 1,7 milhões 

 

c) Expansão de Samambaia  

A obra de Expansão da Linha 1 em Samambaia consiste em um 

prolongamento da linha atual em aproximadamente 3,5 km, com a inclusão de 2 

novas estações de passageiros (Estações 35 - localizada na Q111 e Estação 36 - 

localizada na Q117) e com adequação do trecho para implantação de mais uma 

estação em momento futuro. 

Considerando-se o trecho de 300m do Pátio Samambaia (existente), onde 
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será efetuada a ligação da via, a extensão total ampliada será de 3,7 km. 

Além das duas estações que serão executadas, a licitação conta com 3 

viadutos, sendo dois rodoviários (1º Rodoviário Sul e 2º Avenida Sul) e um 

metroviário (Avenida Central), 4 (quatro) passarelas de pedestres, uma subestação 

Retificadora de Energia (SR 63) e Sistema Viário. 

Projeto Empreendimento Status 
Previsão de 

Entrega 
Valor Estimado 

Pronto 

  Expansão 
Samambaia (3,8km: 

2 estações, 1 
subestação de 

energia, 3 viadutos e 
4 passarelas) 

Já foi licitado, 
TCDF 

bloqueou, mas 
já foi resolvido. 
ATUALMENTE: 

Não possui 
recurso, 

recurso federal 
(MDR) foi 

bloqueado e 
falta a 

contrapartida 
do GDF   

36 meses após 
contrato 

R$122.909.390,69 

d)  Usina Solar do Complexo Administrativo e Operacional 

 

Assim como ocorreu nas estações de Guariroba e Samambaia Sul, planeja-

se implantar placas de energia fotovoltacia no Complexo Administrativo e 

Operacional do METRÔ-DF. O propósito de tal ação seria, além da redução de 

energia eletrica com a CEB, criar na Companhia uma cultura sustentável fazendo 

com que as dependências administrativas da Companhia fosse alimentada por 

energia solar.  

Dentro do planejamento traçado pela equipe técnica do METRÔ-DF, estima-

se o planejamento e início de execução do presente projeto de sustentabilidade, o 

qual sua viabilidade econômica dependerá de investimento privado. A 

autossuficiência do CAO do METRÔ-DF produzir sua própria energia limpa agregará 

valor sustentável e econômico à Instituição. 
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Os parâmetros prévios delineados pela área técnica da Companhia, os quais 

dependem de um projeto especificado, encontram-se abaixo mencionados: 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.4 - Política de Preços 

 

A partir de 09 de janeiro de 2020, por força do Decreto nº 40.381/2020, 

visando a implementação e modernização do sistema, a Política de Preços 

Tarifários do Sistema de Transporte Metroviário, passou à contribuição de R$ 5,50  

(cinco reais e cinquenta centavos) em prol da melhoria da prestação do serviço aos 

usuários e equilíbrio econômico-financeiro. 

2.5 – Bilhetagem 

A Lei nº 6.334/2019 que tratou da extinção da Transporte Urbano do Distrito 

Federal - DFTrans, criada pela Lei nº 241, de 28 de fevereiro de 1992, em seu art. 

11, determinou-se que a confecção e manutenção de cadastros, a geração, 

distribuição e comercialização dos cartões e dos créditos de viagem do Sistema de 

Bilhetagem Automática - SBA, o processamento dos dados e informações inerentes 

a esse sistema, bem como o repasse dos valores devidos de forma individualizada 

aos delegatários do serviço de transporte público coletivo, excluída a parcela 

relativa a eventual subsídio, passariam a ser realizados pelo Banco de Brasília S.A. 

– BRB. 
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Assim, por meio do Decreto nº 39.994/2019, regulamentou-se a transição do 

sistema de bilhetagem para o BRB, sendo o gestor do sistema a Secretaria de 

Mobilidade do Distrito Federal e o METRÔ-DF operador. A intenção dessa 

migração se deu em função de ampliar postos de recarga e de modernizar 

tecnologicamente o sistema de transportes públicos do Distrito Federal.  

O METRÔ-DF encontra-se adaptado ao novo regramento sobre a bilhetagem 

em prol do devido funcionamento do bilhete único para os usuários do metrô.  

O objetivo dessa adaptação, além de proporcionar à população melhores 

condições e integração entre modais, evitará filas e evasão de receitas à 

Companhia com possíveis falhas operacionais. 

Contudo, atualmente, o METRÔ-DF ainda trabalha com o Sistema de 

Bilhetagem Eletrônica – SBE gerido pela própria Companhia, mas totalmente 

defasado e que não se comunica com o SBA do bilhete único. Por mais que não 

seja o sistema adotado pelo GDF para funcionamento do bilhete unico, o SBE 

ainda gera receita ao METRÔ-DF.  
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3 - Execução Financeira e Fonte de Receita 

Para o ano de 2020, o Conselho de Administração aprovou, em sua 301ª 

reunião ordinária, a proposta orçamentária do METRÔ-DF para o exercício de 2020 

a Companhia solicitou um orçamento de R$ 792.104.331,04 (setecentos  e noventa 

e dois milhões, cento e quatro mil trezentos e trinta um reais e quatro centavos). 

Importante destacar que a distribuição do teto da PLOA 2020 liberado pela 
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Secretaria de Economia foi de R$ 378.447.542,00 (trezentos e setenta e oito 

milhões quatrocentos e quarenta e sete mil quinhentos e quarenta e dois reais) 

apresentando assim, um déficit que exigirá da instituição adequações futuras para 

alinhar a execução orçamentária ao orçamento aprovado na LOA 2020. 

Ressalta-se que trata de uma estimativa, visto a característica dinâmica do 

orçamento público. Na forma disposta no art. 4º da Lei nº 513/1993, consideram-se 

receitas do METRÔ-DF os seguintes recursos: 

I – os de capital próprio; 

II – as transferências previstas no orçamento do Distrito Federal; 

III – as receitas decorrentes da prestação dos serviços concedidos; 

IV – as receitas da exploração comercial de marcas, patentes, tecnologia e 

de serviços técnicos especializados, vinculados ou decorrentes da atividade 

produtiva da Companhia; 

V – os auxílios ou subvenções públicas ou privadas, nacionais ou não; 

VI – a renda de bens patrimoniais; 

VII – as doações e legados; 

VIII – os resultados de incentivos fiscais; 

IX – os de operações de crédito; 

X – o produto de aplicações financeiras; 

XI – os recursos provenientes de outras fontes. 

XII - as receitas da exploração comercial das áreas lindeiras às vias 

metroviárias;  

XIII - os provenientes da realização de operações imobiliárias, inclusive os 

decorrentes de convênios, acordos ou outros ajustes a serem firmados com a 

Companhia Imobiliária de Brasília; 

XIV – as receitas da exploração comercial de eventos culturais; 

XV – as receitas provenientes de aluguéis das lojas comerciais e de espaços 

imobiliários nas estações e terminais de passageiros; 

XVI – as receitas de recursos de publicidade e da locação de espaços físicos 

nas estações; 

XVII – as receitas de recursos de publicidade em escadas rolantes e 

elevadores nas estações; 

XVIII – as receitas provenientes da exploração de meios de comunicação 

para transmissão e divulgação de imagem e som nas estações e trens; 
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XIX – as receitas de recursos de publicidade nos bilhetes magnéticos e 

cartões inteligentes de acesso ao METRÔ-DF; 

XX – as receitas de recursos de publicidade nos trens, interna e 

externamente; 

XXI – as receitas de recursos de publicidade nos túneis; 

XXII – as receitas de recursos de publicidade nas vias metroviárias, cercas, 

alambrados, muros de contenção, e áreas de servidão; 

XXIII – as receitas de recursos de publicidade nas edificações das 

subestações retificadoras de superfície; 

XXIV – as receitas de recursos de publicidade nos viadutos do METRÔ-DF; 

XXV – as receitas da exploração de estacionamentos; 

XXVI – as receitas provenientes da exploração de infra-estrutura de 

telecomunicações e comunicação de dados própria ou por terceiros, nos terrenos 

de sua propriedade, áreas de servidão, áreas lindeiras, vias metroviárias, túneis, 

dutos, canaletas, estações, terminais e edificações administrativas, operacionais e 

de manutenção; 

XXVII – as receitas provenientes de publicidade em veículos automotores 

fretados ou próprios. 

 

3.1 - Arrecadação Tarifária  

No período de janeiro a dezembro de 2019, o METRÔ-DF teve uma receita 

total de R$ 196,5 milhões, representando um aumento de 5,5% em relação ao 

mesmo período de 2018. 

O faturamento em 2019 de receitas tarifárias foi no valor de R$ 189,5 

milhões, provenientes do Sistema de Bilhetagem de Eletrônica – SBE, gerido pelo 

METRÔ-DF, e do Sistema de Bilhetagem Automática - SBA e Bilhete Único, de 

responsabilidade Secretaria de Estado e Transporte e Mobilidade do Distrito 

Federal – SEMOB.  

3.2 - Arrecadação Extratarifária  

Arrecadação acessória (extratarifária) compreende o aluguel de lojas e 

espaços interno das estações para ponto de venda de produtos e/ou serviços, além 

de espaços para publicidade e propaganda. Não existe uma composição de preço 

rígida ou padronizada institucionalizada, a política de preço da arrecadação 
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acessória varia de acordo com a negociação com o mercado.   

          Fonte: Elaboração DFC 

 

 

 

 

 

 

A área comercial do METRÔ-DF desenvolve ao longo dos anos uma 

trabalho de captar parcerias em prol do aumento da receita extratarifária, por meio 

de política e regras de cessão de uso do espaço, que culminou no ano de 2019 

com aproximadamente R$ 5,2 milhões à Companhia. Nesse sentido, a receita 

extratarifária vem aumentando ao longo dos anos, contudo, os valores 

arrecadados não afastam a dependência da Companhia com o Tesouro do Distrito 

Federal. 

3.3 – Dependência GDF 

Atualmente, a dependência do METRÔ-DF em relação ao Governo do 

Distrito Federal se dá na orbita descrita nas planilhas abaixo: 
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4 - Metrô Sustentável – Projetos Especiais.  

O METRÔ-DF não deixa de se atentar às questões de sustentabilidade e por 

tal motivo possui uma área de projetos sociais, a qual promove diversas ações em 

cumprimento às determinações legais, sociais e ambientais. Assim, atualmente 

denominado Metrô Solidário, a área referente aos cuidados de sustentabilidade e 

projetos especiais, está desenvolvendo o plano de sustentabilidade do METRÔ-DF 

que comportará atividades de relevância ambiental e social da Companhia. 

Nesse sentido, vale mencionar o que o Metrô Solidária já executou em favor 

da Empresa:  

1) Campanha de sensibilização para redução do uso do copo descartável 

(Intranet, Tv Minuto, wallpaper computadores institucionais, conversa com 

colaboradores nas estações, afixação cartazes nos bebedouros CAO, 

estações e manutenção). 

Benefícios dessa ação: 

a) Impacto financeiro com a extinção do contrato de aquisição de material de 

copa.  

b) Impacto social com a redução de descarte de plástico no meio ambiente.    

                                                                                                                                                             

2) Trabalho sustentável com Grupo Escoteiro no CAO para viabilizar as 

ações de compostagem e plantação. 

Benefícios dessa ação:  

Melhor destinação ao descarte sobre alimentos nas lixeiras do CAO. 

a) Utilização desse lixo orgânico em plantação como adubo. 

b) Plantação para redução da poluição no ar e na água e das emissões de 

carbono.                                       

 

3) Manutenção das lixeiras da Coleta Seletiva. 

Benefícios dessa ação: 

a) Melhorar o descarte dos lixos produzidos no METRÔ-DF. 

b) Trabalho com cooperativas de reciclagem. 

 

4) Troca das torneiras para temporizadas. 

Benefícios dessa ação: 

a) Economia de água que pode chegar até 70%. 
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b) Higiene – não é necessário encostar na torneira para fechá-la, 

mantendo suas mãos limpas. 

c) Facilidade – qualquer pessoa pode utilizá-la. 

d) É uma torneira mais resistente e possui diversos modelos para deixar 

seu banheiro sofisticado e funcional ao mesmo tempo. 

                                      

5) Planejamento de instalação de secadoras de mãos por jato de ar nos 

banheiros.     

Benefícios dessa ação: 

a) Impacto financeiro com a redução na aquisição de papel toalha. 

b) Economia e preservação dos recursos naturais evitando-se o 

desmatamento. 

                

6) Planejamento de instalação de ecoponto para recolhimento de pilhas e 

baterias usadas. Logística de reserva e ecoeficiência.                                                                                                         

Benefícios dessa ação: 

a) Impacto ambiental com a reciclagem, classificação e separação das 

baterias e pilhas considerando seu conteúdo (chumbo-ácido e lítio das de 

níquel cádmio). 

 

7) Campanha para redução do uso do copo descartável, sensibilizando os 

empregados, colaboradores e usuários acerca das implicações 

ambientais que o plástico produz, com divulgação na Intranet, fundo de 

tela nos computadores, cartazes e banners e divulgação na TV Minuto 

nas estações e trens para o público externo. 

 

8) Evento Caneca Consciente, para o público interno, ação de cunho 

educativo onde incentiva cada empregado a ter sua própria caneca. 

 

9) Acompanhamento das atividades do Grupo Escoteiro de Águas Claras 

GEAC - 40, realizadas aos sábados, bem como o acompanhamento 

da instalação de dois contêineres destinados à sede do grupo em área do 

Complexo Administrativo e Operacional, cedidos por meio de Termo de 

Cooperação entre o METRÔ/DF e o Grupo Escoteiro. 
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10) Inscrição do Plano de Logística de Sustentabilidade no Selo Social. 

 

 

5 - Planejamento Estratégico Institucional - PEI 
 

O Planejamento Estratégico Institucional - PEI (2017-2021) foi aprovado em 

dezembro de 2016, de forma inclusiva e multidisciplinar, envolvendo diversas 

lideranças e gestores da instituição, resultando em um documento institucional rico 

em percepções e contribuições. 

Uma das iniciativas estratégicas no tocante à governança corporativa é a 

atualização do Planejamento Estratégico Institucional, anualmente, buscando maior 

convergência das estratégias. Essa ação continuada da gestão junto ao PEI é 

importante sinalizador de engajamento da alta direção à governança, pois possibilita 

que sejam realizados os ajustes necessários frente a mudanças de contextos, 

políticas públicas, econômicas e organizacionais. 

5.1 - Mapa estratégico e estratégia 

 

 

FIGURA 1 – Mapa estratégico Integrado do METRÔ-DF 

O mapa estratégico é uma ferramenta de gestão que orienta a Companhia e é 

utilizado para alinhar as áreas e as equipes/indivíduos em conformidade às 

diretrizes organizacionais gerais, ou seja, a estratégia da empresa. 
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Ao aplicar a metodologia exposta à realidade empresarial e à base 

estratégica do METRÔ-DF, em plena consonância com os interesses públicos 

perseguidos, com os objetivos de governo e igualmente de Estado, voltados para o 

planejamento estratégico de longo prazo, sustentável e eficiente, o mapeamento 

estratégico desta Companhia culminou nas Medidas de Alto Impacto Estratégico, 

totalizando oito macro metas de alto impacto estratégicos, com 30 eixos de atuação 

no total. 

 
 

Figura 2 - Quadro das medidas de alto impacto estratégico, fonte PEI-METRÔ-DF 

 

A atuação do Plano de Negócios ocorre em cada uma das medidas de alto 

impacto estratégico e, posteriormente, em um eixo de atuação dentro de cada 

medida que tem sua meta estabelecida. Adotamos o ciclo PDCA – 

PLAN,DO,CHECK,ACT para realizar atualização constante da estratégica e adequação 

frente aos novos contextos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 3 - Quadro PDCA, fonte PEI-METRÔ-DF 
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5.2 -  Indicadores 

Visando um melhor acompanhamento estratégico, em novembro de 2017 a 

Diretoria Colegiada e o Conselho de Administração aprovou o caderno técnico de 

indicadores, com objetivo de iniciar o monitoramento do desempenho institucional. 

Com o acompanhamento e monitoramento, mostra-se salutar, no ano de 2020, o 

processo de revisão do caderno técnico de indicadores, buscando ajustá-los ao 

contexto atual. 

6 - Governança Corporativa 
 
 

6.1 - O Histórico 
 

A Governança Corporativa da Companhia vem sendo aprimorada ao longo 

dos anos, melhorando o seu nível de maturidade. 

Em junho de 2016, com a promulgação da Lei 13.303, que estabeleceu não 

só um novo regime de licitações e contratos, mas também critérios mínimos de 

governança corporativa, gestão de risco e uma série de boas práticas de gestão 

empresarial e de gestão pública, a Empresa avançou em vários pontos, 

principalmente com a consolidação do Planejamento Estratégico da Companhia, 

aprovado em dezembro de 2016, estabelecendo de forma objetiva medidas de alto 

impacto e eixos de atuação. 

A implantação da Gestão de Risco teve inicio ainda em 2016 e em 2017. Com 

apoio da Controladoria Geral do Distrito Federal-CGDF, foram dados os primeiros 

passos à sua implementação e, em 2018, atuou-se na capacitação e certificação de 

colaboradores visando a ampla difusão dos princípios, estrutura e processo. 

Em 2020, buscar-se-á consolidar a gestão de risco corporativo como um dos 

principais instrumentos de gestão e apoio à tomada de decisão institucional. O 

primeiro grande passo foi, no ano de 2019, o Conselho de Administração da 

Companhia ter aprovado o Programa de Governança que são diretrizes e atividades 

a serem desenvolvidas ao longo do ano de 2020. 

A Companhia tem como objetivo fortalecer a Governança Corporativa em 

linha com o Decreto n° 39.736/2019, o que será melhor definido com a efetivação da 

reestruturação administrativa da Empresa. Esse fortalecimento terá papel 
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predominante na melhora do posicionamento estratégico da Companhia. 

6.2 - A estrutura atual 

As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em 

recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e 

otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a 

recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua 

longevidade e o bem comum. 

A Companhia é administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria 

Colegiada. O Conselho de Administração é o órgão de deliberação responsável pela 

orientação superior da Companhia. Já a Diretoria Colegiada é responsável pela 

gestão executiva da Companhia do Metrô. 

Além dos órgãos colegiados responsáveis pela Governança, o METRÔ-DF 

criou dois Comitês de Gestão de Risco e de Controle Interno para agilizar as 

demandas de Governança na Instituição, o qual encontra em funcionamento mas 

muito dependente da área de execução a ser efetivada com a reestruturação 

adminiatrativa da Comapnhia.  

As práticas de governança buscam a transformação de princípios em atitudes 

reais. Importante que, para a efetivação da governança, os princípios sejam 

internalizados no âmago dos trabalhadores e da organização como um todo. Caso 

não haja a transcendência dessas regras de governança, há grande risco de sua 

inefetividade, pois não serão adotadas no cotidiano negocial, gerando instabilidade, 

com isso a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF participa 

de forma ativa no ciclo de governança consolidando os 4 pilares dentro da 

instituição: 

Transparência 

A Companhia busca atuar além da simples obrigação de informar. Cumpre as 

determinações legais, mas também disponibiliza informações que sejam de 

interesse dos shareholders.  

A adequada transparência resulta em um clima de confiança, tanto 

internamente quanto nas relações da empresa com terceiros. Não se restringe ao 

desempenho econômico, pois contempla também demais fatores (inclusive 
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intangíveis) que norteiam a ação gerencial e conduzem a criação de valor. 

Cumpre destacar que a Ouvidoria da Companhia recebeu pela segunda vez 

consecutiva o Prêmio Índice de Transparência Ativa, concedido pela Controladoria-

Geral do DF (CGDF). 

O METRÔ-DF cumpriu, rigorosamente, todos os quesitos exigidos para a 

concessão do Prêmio. Em 2014, o índice de transparência da empresa era de 

apenas 16%. Em 2018, chegou a 100%, junto a outros 39 órgãos do GDF que 

também alcançaram 100% do Índice de Transparência Ativa.  

Em 2019, manteve os 100%, disponibilizando todas as informações exigidas 

na Lei de forma tempestiva e sempre atualizada. A Controladoria Geral entregou 

uma placa alusiva à conquista aos representantes dos órgãos que ficaram em 

primeiro lugar no Ranking de Transparência Ativa 2019. 

Equidade 

A equidade caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os sócios e demais 

partes interessadas (stakeholders). A companhia atua de forma a permitir uma 

atuação harmônica entre todos. 

Prestação de contas 

Os agentes de governança realizam sistematicamente a prestação de contas 

de sua atuação, assumindo integralmente as consequências de seus atos e 

omissões. O Relatório de Administração da Companhia encontra-se em fase de 

conclusão e será publicado no primeiro bimestre do ano de 2020. 

Responsabilidade corporativa 

Os colaboradores da instituição zelam pela sustentabilidade da organização, 

visando a sua longevidade, incorporando considerações de ordem social e 

ambiental na definição dos negócios e operações. 

A Companhia possui política corporativa para regular e orientar seu corpo de 

profissionais na celebração de transações e contratos envolvendo partes 

relacionadas e em situações que possam gerar potencial conflito de interesses. 

Desta forma, objetiva assegurar os interesses da Companhia, alinhado à 
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transparência de processos e as melhores práticas de Governança Corporativa. 

 

6.3 - Gestão de risco 

Gestão de risco consiste em um conjunto de atividades coordenadas para 

identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar riscos. É o processo que visa conferir 

razoável segurança quanto ao alcance dos objetivos (metas). 

Para lidar com riscos e aumentar a chance de alcançar objetivos, a 

Companhia deve adotar desde abordagens informais até abordagens altamente 

estruturadas e sistematizadas de gestão de riscos, dependendo do porte e da 

complexidade de suas operações. 

Com isso, o METRÔ-DF vislumbra, em 2020, atingir o alto nível de 

maturidade institucional no tocante à gestão de risco, visando não apenas atender a 

dispositivos legais (conformidade), como também permitindo uma melhor eficiência 

da gestão. 

É salutar lembrar a Emenda Constitucional nº 19, de 1998, que acrescentou o 

conceito da eficiência no rol dos princípios que regem toda a administração pública 

federal (CF, art. 37, caput). O objetivo principal da gestão de riscos é aumentar o 

grau de certeza na consecução dos objetivos, o que tem impacto direto na eficiência. 

São objetos da gestão de riscos qualquer processo de trabalho, atividade, 

projeto, iniciativa ou ação de plano institucional, assim como os recursos que dão 

suporte à realização dos objetivos do METRÔ-DF. Buscamos integrar a gestão de 

riscos em todos os níveis hierárquicos e de forma inclusiva e interativa, permitindo 

uma mudança cultural na instituição. 

São utilizados pela Companhia, como instrumentos de boas práticas, técnicas 

gerenciais, tais como os seguintes modelos: 

• ISO 31000/2018; II. ISO 31010/2009; 

• CONTROLE INTERNO - ESTRUTURA INTEGRADA (ERM) - 2017 DO 

COMITÊ DE ORGANIZAÇÕES PATROCINADORAS DA COMISSÃO 

TREADWAY (COSO) 

 

Não obstante, a Companhia também utiliza como base de consulta outros 
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manuais reconhecidos como referências técnicas: 

I. PMBOK - sexta edição; 

II. Orange Book Management of Risk 

III. Referencial básico de governança - TCU 

 

Umas das principais metas para 2020, no que se refere à Governança 

Corporativa, é a implementação da gestão de risco de forma abrangente com a 

finalidade de incorporar as práticas de gestão de risco em todos os processos 

organizacionais. A Companhia tem como meta: 

I. Elaboração de manual de gestão de riscos; 

II. Plano de capacitação continuada em gestão de riscos para 

colaboradores estratégicos, táticos e operacionais; 

III. Integração da gestão de risco com o planejamento estratégico; 

IV. Aplicação de análises e atesto técnico em matrizes de riscos de 

licitações. 

 

Tais medidas tem como objetivos institucionais: 

I. Melhorar a Tomada de Decisão da alta administração, por meio da 

identificação de oportunidades de ganhos e de redução de 

probabilidade e/ou impacto de perdas da Companhia. 

II. Aumentar a Transparência ao informar à sociedade do Distrito Federal 

as políticas institucionalizadas para mitigação de riscos e os esforços 

adotados para melhoria dos padrões de serviços públicos de 

mobilidade urbana. 

III. Fortalecer a Imagem e aumentar o valor do METRÔ-DF mediante o 

aperfeiçoamento contínuo dos controles preventivos, combinado com a 

diminuição de custos de capital decorrente da menor percepção de 

risco por parte de financiadores, stakeholders e do mercado em geral. 

Atualmente, a Companhia conta com quatro empregados com a Certificação 

Internacional - C31000 - Certified ISO 31000 Risk Management Professional 

acreditadas pelo IAB- International Accreditation Board for Risk Management, Geneva, 

Switzerland, uma das mais reconhecidas associações certificadoras em gestão de risco no 

mundo. Tal certificação profissional comprova e formaliza os conhecimentos, habilidades e 

atitudes, previamente definidas como padrão. Com isso a Companhia busca atestar a 
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capacidade técnica da instituição para a gestão de risco, buscando solidificar o trabalho de 

treinamento, difusão e consolidação da prática de gestão de risco em toda a instituição. 

 

6.4 - Implantação da ISO 19011/2018 e metodologia de Controle Interno 

Com a devida estruturação e implantação dos sistemas de gestão de 

governança (risco e compliance) será possível a implementação da ISO 

19.011/2018, que trata de diretrizes para auditoria de sistema de gestão. Com essa 

medida, o ciclo das 3 linhas de defesas de controles internos serão implementados 

de forma fluida, contínua e harmônica. 

 As 3 linhas de defesa 

Figura 17 – Modelo de 3 Linhas de Defesa 

O modelo das três linhas de defesa, concebido pelo IIA (The Institute of 

Internal Auditors) propõe uma estrutura organizacional que integra e harmoniza 

processos e pessoas no sistema de compliance no âmbito da gestão de riscos, 

atribuindo responsabilidades essenciais para cada um dos atores. 

Os gestores operacionais, responsáveis pelas áreas de negócios, constituem 

a primeira linha de defesa. Já as funções de compliance e de gestão de riscos 

formam a segunda linha de defesa, enquanto a auditoria interna, por sua função de 

asseguração independente, representa a terceira linha. A função de compliance 

deve ser dotada de autonomia, independência, imparcialidade, recursos materiais, 

financeiros e humanos necessários ao desempenho de suas atribuições, a depender 

da complexidade e do porte da organização. 
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Em alinhamento à ISO 31000/2018 e ao COSO 2017, observarmos de forma 

suplementar a Declaração de Posicionamento do Institute of Internal Auditors - IIA 

com relação às melhores práticas em Gestão de Riscos e Controles Internos 

conforme o modelo de Três Linhas de Defesa que representa uma forma simples e 

eficaz de melhorar a comunicação do gerenciamento de riscos e controle por meio 

do esclarecimento dos papéis e responsabilidades essenciais. 

A Implementação das 3 linhas de defesa na instituição se torna um tema que 

exige uma forte integração entre a estratégia corporativa e a tomada de decisão. O 

sucesso de um sistema de compliance requer um conjunto de processos 

interdependentes que se sustentam nos princípios básicos e melhores práticas de 

governança corporativa e que os fomentam. 

Nessa jornada de busca pela excelência e manutenção da integridade, o 

Conselho de Administração assume papel fundamental, pois é o responsável por 

estabelecer o tom da liderança. Os conselheiros devem se assegurar de que haja, 

na prática, processos formais e eficazes aderentes à identidade da organização para 

que as deliberações dos administradores sejam aplicadas em todos os níveis. Esse 

esforço não se resume a apenas os diretores executivos, mas sim, a toda a cadeia 

tática e operacional da instituição. 

É desafiante ao mesmo tempo que motivante a perspectiva de 2020, ao 

buscar a consolidação da governança corporativa de forma estruturada e 

abrangente, com método e fundamentação, envolvendo as lideranças em um 

processo cíclico de decisões orientadas a resultados e melhora de performance 

corporativa, construindo uma instituição forte, resiliente a flutuações do mercado e 

com cultura ética.
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