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O Planejamento Estratégico da empresa para o período 2015 a 2016 foi 

aprovado pelo Conselho de Administração na 18ª Reunião 

005/2015/CONAD/ABGF, de 27.01.2015, que deliberou sobre a proposta da Nota Técnica 

nº 006/2015, de 12/01/2015. Na mencionada reunião, realizada em 27.01.2015, o 

Conselho de Administração decidiu, ainda, que o Planejamento Estr

revisões semestrais, a partir de abril de 2015, devendo ser apresentadas ao referido 

Colegiado. 

A primeira revisão do Planejamento Estratégico foi realizada no período de abril 

a junho de 2015 e apresentada ao Conselho de Administração em 

A segunda revisão do Planejamento Estratégico foi realizada no período de 

outubro a dezembro de 2015 e apresentada ao Conselho de Administração em 

dezembro/2015. 

Para viabilizar a terceira revisão foi novamente formado o Grupo de Trabalho 

composto por representantes de todas as áreas da empresa, indicados pela Diretoria 

Executiva e pelos superintendentes, para apresentar trabalho para apreciação da Diretoria 

Executiva e do Conselho de Administração, 

Foi estabelecido cronograma pelo GT, que propôs a finalização do trabalho até o 

final de novembro/2016, permitindo a apreciação e deliberação da proposta de 

Planejamento Estratégico pelo Conselho de Administração da Companhia antes do 

fechamento do exercício. 

A revisão foi realizada utiliza

compreendendo as seguintes etapas:

� Revisão da missão, visão e valores;

� revisão da Análise de Cenários (SWOT);

� revisão dos objetivos, ações estratégicas e indicadores;

� construção do

e 

� Revisão
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O Planejamento Estratégico da empresa para o período 2015 a 2016 foi 

aprovado pelo Conselho de Administração na 18ª Reunião Ordinária, através do Voto nº 

005/2015/CONAD/ABGF, de 27.01.2015, que deliberou sobre a proposta da Nota Técnica 

nº 006/2015, de 12/01/2015. Na mencionada reunião, realizada em 27.01.2015, o 

Conselho de Administração decidiu, ainda, que o Planejamento Estr

revisões semestrais, a partir de abril de 2015, devendo ser apresentadas ao referido 

A primeira revisão do Planejamento Estratégico foi realizada no período de abril 

a junho de 2015 e apresentada ao Conselho de Administração em julho/2015.

A segunda revisão do Planejamento Estratégico foi realizada no período de 

outubro a dezembro de 2015 e apresentada ao Conselho de Administração em 

Para viabilizar a terceira revisão foi novamente formado o Grupo de Trabalho 

sto por representantes de todas as áreas da empresa, indicados pela Diretoria 

Executiva e pelos superintendentes, para apresentar trabalho para apreciação da Diretoria 

Executiva e do Conselho de Administração, sob a coordenação da Gerência

estabelecido cronograma pelo GT, que propôs a finalização do trabalho até o 

final de novembro/2016, permitindo a apreciação e deliberação da proposta de 

Planejamento Estratégico pelo Conselho de Administração da Companhia antes do 

A revisão foi realizada utilizando a metodologia Balance Scorecard 

compreendendo as seguintes etapas: 

Revisão da missão, visão e valores; 

revisão da Análise de Cenários (SWOT); 

revisão dos objetivos, ações estratégicas e indicadores;

construção do Mapa Estratégico (metas); 

Revisão do processo de monitoramento e avaliação estratégica.
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O Planejamento Estratégico da empresa para o período 2015 a 2016 foi 

Ordinária, através do Voto nº 

005/2015/CONAD/ABGF, de 27.01.2015, que deliberou sobre a proposta da Nota Técnica 

nº 006/2015, de 12/01/2015. Na mencionada reunião, realizada em 27.01.2015, o 

Conselho de Administração decidiu, ainda, que o Planejamento Estratégico deve ter 

revisões semestrais, a partir de abril de 2015, devendo ser apresentadas ao referido 

A primeira revisão do Planejamento Estratégico foi realizada no período de abril 

julho/2015. 

A segunda revisão do Planejamento Estratégico foi realizada no período de 

outubro a dezembro de 2015 e apresentada ao Conselho de Administração em 

Para viabilizar a terceira revisão foi novamente formado o Grupo de Trabalho 

sto por representantes de todas as áreas da empresa, indicados pela Diretoria 

Executiva e pelos superintendentes, para apresentar trabalho para apreciação da Diretoria 

Gerência de Projetos. 

estabelecido cronograma pelo GT, que propôs a finalização do trabalho até o 

final de novembro/2016, permitindo a apreciação e deliberação da proposta de 

Planejamento Estratégico pelo Conselho de Administração da Companhia antes do 

a metodologia Balance Scorecard – BSC e 

revisão dos objetivos, ações estratégicas e indicadores; 

do processo de monitoramento e avaliação estratégica. 
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Para a definição da Missão foram considerados a legislação

da ABGF nos mercados interno

importantes que devem integrá

 

 

 

 

 

 

 

 A Visão de Futuro foi baseada nas orientações advindas da alta 

administração da ABGF, que reflete a importância do papel da Empresa no mercado de

garantias e no desenvolvimento do país.

 

 

 

 

 

 

 

Os valores definidos refletem princípios ou crenças, que servem de guia, para os 

comportamentos, atitudes e decisões de todas e quaisquer pessoas, que no exercício das 

suas responsabilidades e na bu

direção de sua Visão de Futuro. 

 

 

 

 

 

 

“Atuar na prestação de garantias e na gestão de fundos 

garantidores, complementando o mercado de seguros e 

garantias, bem 

exportações e para o desenvolvimento da infraestrutura do País.”

“Ser reconhecida pela excelência na gestão de riscos e de 

fundos garantidores, exercendo o papel de agência oficial 

brasileira de seguro de crédito à exportação e de garantias para 

projetos de infraestrutura e 

desenvolvimento do País.”

2017/2019                             

Para a definição da Missão foram considerados a legislação

nos mercados interno e externo, bem como a resposta

importantes que devem integrá-la: O que fazer; como fazer; para que; e para quem.

A Visão de Futuro foi baseada nas orientações advindas da alta 

administração da ABGF, que reflete a importância do papel da Empresa no mercado de

garantias e no desenvolvimento do país. 

Os valores definidos refletem princípios ou crenças, que servem de guia, para os 

comportamentos, atitudes e decisões de todas e quaisquer pessoas, que no exercício das 

suas responsabilidades e na busca dos seus objetivos, executam a Missão da ABGF na 

direção de sua Visão de Futuro.  

Atuar na prestação de garantias e na gestão de fundos 

garantidores, complementando o mercado de seguros e 

garantias, bem como contribuir para o dinamismo das 

exportações e para o desenvolvimento da infraestrutura do País.”

“Ser reconhecida pela excelência na gestão de riscos e de 

fundos garantidores, exercendo o papel de agência oficial 

brasileira de seguro de crédito à exportação e de garantias para 

projetos de infraestrutura e outros, voltados para o 

desenvolvimento do País.” 

Ética 
Profissionalismo 
Accountability 
Transparência 

Sustentabilidade 
Inovação 
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Para a definição da Missão foram considerados a legislação, a forma de atuação 

resposta aos componentes 

la: O que fazer; como fazer; para que; e para quem. 

A Visão de Futuro foi baseada nas orientações advindas da alta 

administração da ABGF, que reflete a importância do papel da Empresa no mercado de 

Os valores definidos refletem princípios ou crenças, que servem de guia, para os 

comportamentos, atitudes e decisões de todas e quaisquer pessoas, que no exercício das 

sca dos seus objetivos, executam a Missão da ABGF na 

Atuar na prestação de garantias e na gestão de fundos 

garantidores, complementando o mercado de seguros e 

como contribuir para o dinamismo das 

exportações e para o desenvolvimento da infraestrutura do País.” 

“Ser reconhecida pela excelência na gestão de riscos e de 

fundos garantidores, exercendo o papel de agência oficial 

brasileira de seguro de crédito à exportação e de garantias para 

outros, voltados para o 
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“Atuar na prestação de garantias e na gestão de 
mercado de seguros e garantias, bem como contribuir para o dinamismo das exportações e 
para o desenvolvimento da infraestrutura do País.”

“Ser reconhecida pela excelência na gestão de riscos e de fundos g
papel de agência oficial brasileira de seguro de crédito à exportação e de garantias para 
projetos de infraestrutura e outros, voltados para o desenvolvimento do País.”
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MISSÃO 
Atuar na prestação de garantias e na gestão de fundos garantidores, complementando o 

mercado de seguros e garantias, bem como contribuir para o dinamismo das exportações e 
para o desenvolvimento da infraestrutura do País.” 

VISÃO 
“Ser reconhecida pela excelência na gestão de riscos e de fundos garantidores, exercendo o 
papel de agência oficial brasileira de seguro de crédito à exportação e de garantias para 
projetos de infraestrutura e outros, voltados para o desenvolvimento do País.”

Assegurar a 
sustentabilidade 

financeira da empresa 

Desenvolver novos 
produtos e coberturas 

oar os 
produtos atuais 

Aprimorar a  
gestão de risco 

Implantar Plano de 
Comunicação 

Modernizar a estrutura 
tecnológica da empresa

Implantar PCCS 

        Ética 

        Profissionalismo 

        Accountability 

        Transparência 

        Sustentabilidade 

        Inovação 

                       4 | P á g i n a  
 

fundos garantidores, complementando o 
mercado de seguros e garantias, bem como contribuir para o dinamismo das exportações e 

arantidores, exercendo o 
papel de agência oficial brasileira de seguro de crédito à exportação e de garantias para 
projetos de infraestrutura e outros, voltados para o desenvolvimento do País.” 

Otimizar os 
mecanismos de 

controle 

estrutura 
gica da empresa 
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OBJETIVO 1 – ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA

Busca de resultados operacionais que, através 

legislação, novas parcerias e frentes de negócio, possibilitem a sustentabilidade financeira da 

empresa. 

 

Ações Estratégicas: 

1.1. Adequação da remuneração dos produtos vigentes

1.2. Implementação de Plano de Ges

 

 

 

 

OBJETIVO 2 – DESENVOLVER NOVOS PRODUTOS E COBERTURAS

Estruturação das garantias para nichos pouco ou não assistidos pelo mercado, de forma 

complementar, propiciando a mitigação de riscos na implementação de projetos de infraestrutura, 

fortalecimento do saldo comercial e desenvolvimento econômico

 

Ações Estratégicas: 

2.1. Implementação de garantias do FGIE para projetos concedidos na área de infraestrutura

2.2. Desenvolvimento de garantias do FGIE para projetos de parceria público

2.3. Elaboração de proposta para viabilização de fundos 

garantias diretas 

2.4. Desenvolvimento e implementação do produto RISCO POLÍTICO E EXTRAORDINÁRIO NÃO 

FINANCEIRO, relacionado à área de exportações de MLP.

2.5. Desenvolvimento e implementação do produto BID BOND relacionado à área de 

exportação de MLP.

2.6. Desenvolvimento e implementação do produto Pré

exportação de MPME.

 

 

 

OBJETIVO 3 – APERFEIÇOAR OS PRODUTOS ATUAIS

Otimização dos fundos garantidores que fazem parte do portfolio de produtos da ABGF.

 

Ações Estratégicas: 

3.1. Aprimoramento da governança, modelo de monitoramento da rentabilidade e solvência 

dos fundos diluídos (FGI, FGO e FGHab).

3.2. Estabelecimento da cooperação técnica 

3.3. Regulação de sinistro do seguro de crédito à exportação para as MPME.

3.4. Consolidação da gestão do FESR e formação de base de dados.

3.5. Divulgação do SCE para associações de classe e órgãos do governo.

 

 

 

O
B

JE
TI

V
O

S/
A

Ç
Õ

ES
 E

ST
R

A
TÉ

G
IC

A
S 

PERSPECTIVA RESULTADOS

PERSPECTIVA PROCESSOS

PERSPECTIVA CLIENTES
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ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA 

Busca de resultados operacionais que, através do reequilíbrio de contratos vigentes, modificação de 

legislação, novas parcerias e frentes de negócio, possibilitem a sustentabilidade financeira da 

Adequação da remuneração dos produtos vigentes 

Implementação de Plano de Gestão de Logística Sustentável 

DESENVOLVER NOVOS PRODUTOS E COBERTURAS 

Estruturação das garantias para nichos pouco ou não assistidos pelo mercado, de forma 

complementar, propiciando a mitigação de riscos na implementação de projetos de infraestrutura, 

fortalecimento do saldo comercial e desenvolvimento econômico-social do pa

Implementação de garantias do FGIE para projetos concedidos na área de infraestrutura

Desenvolvimento de garantias do FGIE para projetos de parceria público

Elaboração de proposta para viabilização de fundos privados ou de concessão de 

 

Desenvolvimento e implementação do produto RISCO POLÍTICO E EXTRAORDINÁRIO NÃO 

FINANCEIRO, relacionado à área de exportações de MLP. 

Desenvolvimento e implementação do produto BID BOND relacionado à área de 

de MLP. 

Desenvolvimento e implementação do produto Pré-Embarque relacionado à área de 

exportação de MPME. 

APERFEIÇOAR OS PRODUTOS ATUAIS 

dos fundos garantidores que fazem parte do portfolio de produtos da ABGF.

Aprimoramento da governança, modelo de monitoramento da rentabilidade e solvência 

dos fundos diluídos (FGI, FGO e FGHab). 

Estabelecimento da cooperação técnica com as ECA. 

Regulação de sinistro do seguro de crédito à exportação para as MPME.

Consolidação da gestão do FESR e formação de base de dados. 

Divulgação do SCE para associações de classe e órgãos do governo.

PERSPECTIVA RESULTADOS 
Um objetivo

Duas Ações Estratégicas

PERSPECTIVA PROCESSOS 
Cinco Objetivos 

Quatorze 

CLIENTES 
Um objetivo

Seis Ações Estratégicas
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do reequilíbrio de contratos vigentes, modificação de 

legislação, novas parcerias e frentes de negócio, possibilitem a sustentabilidade financeira da 

Estruturação das garantias para nichos pouco ou não assistidos pelo mercado, de forma 

complementar, propiciando a mitigação de riscos na implementação de projetos de infraestrutura, 

social do país. 

Implementação de garantias do FGIE para projetos concedidos na área de infraestrutura 

Desenvolvimento de garantias do FGIE para projetos de parceria público-privadas (PPPs) 

s ou de concessão de 

Desenvolvimento e implementação do produto RISCO POLÍTICO E EXTRAORDINÁRIO NÃO 

Desenvolvimento e implementação do produto BID BOND relacionado à área de 

Embarque relacionado à área de 

dos fundos garantidores que fazem parte do portfolio de produtos da ABGF. 

Aprimoramento da governança, modelo de monitoramento da rentabilidade e solvência 

Regulação de sinistro do seguro de crédito à exportação para as MPME. 

Divulgação do SCE para associações de classe e órgãos do governo. 

Um objetivo 

Ações Estratégicas 

Objetivos  

 Ações Estratégicas 

Um objetivo 

Ações Estratégicas 
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OBJETIVO 4 – APRIMORAR A GESTÃO DE RISCOS

Aprimoramento da gestão dos produtos preservando a qualidade da análise de risco e a solvência 

dos fundos garantidores. 

 

Ações Estratégicas: 

4.1. Implementação de metodologia de análise, gestão de risco e precificação na con

garantias. 

4.2. Especificação de sistema de gestão de risco dos produtos.

4.3. Elaboração e revisão periódica de uma política de crédito.

4.4. Atualização dos modelos de classificação de risco utilizados nas operações do FGE.

 

OBJETIVO 5 –OTIMIZAR OS MECANISMOS DE CONTROLE DA ABGF

Definição de metodologias e ferramentas capazes de dar suporte ao modelo de controle

riscos corporativos e assegurar

 

Ações Estratégicas: 

5.1. Aprimoramento e consolidação do sistema de controle interno com aplicação da 

metodologia COSO II.

5.2. Aprimoramento dos processos da empresa de forma a possibilitar agilidade operacional.

5.3. Implementação do Programa de Integridade das Empresas Estatais

 

OBJETIVO 6 – IMPLANTAR PLANO DE COMUNICAÇÃO NA ABGF

Definição de processos e ferramentas capazes de auxiliar na melhoria da comunicação interna e 

externa da empresa. 

 

Ações Estratégicas: 

6.1. Implementação de um Plano de Comunicação Institucional

  

OBJETIVO 7 – MODERNIZAR A ESTRUTURA TECNOLÓGICA DA EMPRESA

Suprir a empresa com todos os recursos necessários à execução de todos os seus negócios.

 

Ações Estratégicas: 

7.1. Execução das ações estratégicas do PETI/PDTI.

  

 

 

OBJETIVO 8 – IMPLANTAR PCCS

Atendimento pleno das exigências legais para manter quadro de pessoal contratado através de 

concurso público. 

 

Ações Estratégicas: 

8.1. Realização do concurso.

8.2. Implantação do Plano de Cargos e Salários.

8.3. Desenvolvimento do programa de capacitação de funcionários concursados.
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PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO
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APRIMORAR A GESTÃO DE RISCOS 

Aprimoramento da gestão dos produtos preservando a qualidade da análise de risco e a solvência 

Implementação de metodologia de análise, gestão de risco e precificação na con

Especificação de sistema de gestão de risco dos produtos. 

Elaboração e revisão periódica de uma política de crédito. 

Atualização dos modelos de classificação de risco utilizados nas operações do FGE.

OS MECANISMOS DE CONTROLE DA ABGF 

Definição de metodologias e ferramentas capazes de dar suporte ao modelo de controle

riscos corporativos e assegurar a conformidade dos processos. 

Aprimoramento e consolidação do sistema de controle interno com aplicação da 

metodologia COSO II. 

Aprimoramento dos processos da empresa de forma a possibilitar agilidade operacional.

Implementação do Programa de Integridade das Empresas Estatais

IMPLANTAR PLANO DE COMUNICAÇÃO NA ABGF 

Definição de processos e ferramentas capazes de auxiliar na melhoria da comunicação interna e 

Implementação de um Plano de Comunicação Institucional 

MODERNIZAR A ESTRUTURA TECNOLÓGICA DA EMPRESA 

Suprir a empresa com todos os recursos necessários à execução de todos os seus negócios.

Execução das ações estratégicas do PETI/PDTI. 

IMPLANTAR PCCS 

Atendimento pleno das exigências legais para manter quadro de pessoal contratado através de 

Realização do concurso. 

Plano de Cargos e Salários. 

Desenvolvimento do programa de capacitação de funcionários concursados.

APRENDIZADO E CRESCIMENTO 
Um Objetivo

Três Ações Estratégicas
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Aprimoramento da gestão dos produtos preservando a qualidade da análise de risco e a solvência 

Implementação de metodologia de análise, gestão de risco e precificação na concessão de 

Atualização dos modelos de classificação de risco utilizados nas operações do FGE. 

Definição de metodologias e ferramentas capazes de dar suporte ao modelo de controle, mitigar 

Aprimoramento e consolidação do sistema de controle interno com aplicação da 

Aprimoramento dos processos da empresa de forma a possibilitar agilidade operacional. 

Implementação do Programa de Integridade das Empresas Estatais. 

Definição de processos e ferramentas capazes de auxiliar na melhoria da comunicação interna e 

Suprir a empresa com todos os recursos necessários à execução de todos os seus negócios. 

Atendimento pleno das exigências legais para manter quadro de pessoal contratado através de 

Desenvolvimento do programa de capacitação de funcionários concursados. 

Um Objetivo 

Ações Estratégicas 
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Indicador 

% de Retorno sobre 
investimentos (ROE) 
% de retorno dos investimentos 
financeiros 

 

 

Indicador 

Quantidade de novos clientes
(SCE-MPME / SCE-MLP / FGIE)

 

 

Indicador 

Nº de novos produtos 

%  de cumprimento do PDTI 

% de cumprimento de 
demandas 

% de áreas avaliadas pela 
análise de risco corporativo 
(COSO II) 
% de processos 
mapeados/otimizados 

 

 

Indicador 

Média de horas de 
treinamento por funcionário 

Índice de satisfação dos 
funcionários 

 

 

PERSPECTIVA RESULTADO

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTOIN
D
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PERSPECTIVA CLIENTES
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Fórmula Frequência 

Resultado Líquido / 
Patrimônio Líquido 

Trimestral 

% de retorno dos investimentos Receita Financeira / 
Total de Ativos Fin. Inv. 

Trimestral 

Fórmula Frequência 

Quantidade de novos clientes 
MLP / FGIE) 

Nº (absoluto) de novos 
clientes  

Semestral SUPOI/SUPOB

Fórmula Frequência 

Nº (absoluto) de novos 
produtos lançados 

Anual SUPOI/SUPOB

Nº de ações executadas 
/ Nº total de ações do 

período 

Trimestral 

Nº de demandas 
atendidas/Nº total de 

demandas 

Trimestral 

Nº de áreas avaliadas / 
Nº de áreas da empresa 

Semestral GEPRO/COINT

Nº de processos 
revisados no período / 

Total de processos 
elencados 

Semestral GEPRO/COINT

Fórmula Frequência 

 
Total de horas de 

treinamento / Nº de 
funcionários da 

empresa 

Trimestral 

% de desempenho 
alcançado na pesquisa 

de satisfação 

Anual 

RESULTADO 

PROCESSOS INTERNOS 

APRENDIZADO E CRESCIMENTO 

CLIENTES 
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Coleta Meta 
Final 

GEFIN 8% 

GEFIN 90% do 
CDI 

Coleta Meta 
Final 

SUPOI/SUPOB 300 / 15 / 
6 

Coleta Meta 
Final 

SUPOI/SUPOB 5 

GETEC 90% 

GETEC 90% 

GEPRO/COINT 100% 

GEPRO/COINT 100% 

Coleta Meta 
Final 

GEPES 32 

GEPES 55% 

Dois Indicadores 

Cinco Indicadores 

Dois Indicadores 

Um  Indicadores 
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1.1 – Nº de etapas de Adequação da remuneração dos produtos vigentes
1.2 – Nº de etapas de Implementação de Plano de Gestão de Logística 
Sustentável 

 

2.1 – Nº de etapas de Implementação de garantias do FGIE para projetos 
concedidos na área de infraestrutura
2.2 – Nº de etapas de Desenvolvimento e implementação
FGIE para projetos de parceria público
2.3 - Nº de etapas de elaboração de proposta para viabilização de fundos 
privados ou de concessão de garantias diretas
2.4 – Nº de etapas de desenvolvimento
RISCO POLÍTICO E EXTRAORDINÁRIO NÃO FINANCEIRO relacionado à área 
de exportação de MLP 
2.5 – Nº de etapas de desenvolvimento e implementação do produto BID 
BOND relacionado à área de exportação de MLP
2.6 – Nº de etapas de desenvolvimento e implementação do produto Pré
Embarque relacionado à área de exportação de MPME

 

 

3.1 – Nº de etapas de aprimoramento da governança, modelo de 
monitoramento da rentabilidade e solvência dos fundos diluídos (FGI, 
FGO e FGHab) 
3.2 – Nº de etapas de estabelecimento da cooperação técnica com as ECA
3.3 – Nº de etapas de consolidação do seguro de crédito à exportação 
para as MPME 
3.4 – Nº de etapas de consolidação e regulamentação da gestão do FESR 
e início de formação de base de dados
3.5 – Nº de etapas de divulgação do SCE, para associações de classe e 
órgãos do governo 
4.1 – Nº de etapas de implementação e atualização de metodologias de 
análise, gestão de risco e precificação na concessão de garantias
4.2 – Nº de etapas de especificação de sistema de gestão de risco dos 
produtos 
4.3 – Nº de etapas de elaboração e revisão periódica de uma política de 
crédito 
4.4 – Nº de etapas de atualização dos modelos de classificação de risco 
utilizados nas operações do FGE
5.1 – Nº de etapas de aprimoramento e consolidação de sistema de 
controle interno com aplicação da metodologia COSO II
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PERSPECTIVA RESULTADO

PERSPECTIVA CLIENTES

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

2017/2019                             

Indicador 

Nº de etapas de Adequação da remuneração dos produtos vigentes 
Nº de etapas de Implementação de Plano de Gestão de Logística 

Indicador 

Nº de etapas de Implementação de garantias do FGIE para projetos 
concedidos na área de infraestrutura 

Nº de etapas de Desenvolvimento e implementação de garantias do 
FGIE para projetos de parceria público-privadas (PPPs) 

Nº de etapas de elaboração de proposta para viabilização de fundos 
ou de concessão de garantias diretas 

Nº de etapas de desenvolvimento e implementação do produto 
RISCO POLÍTICO E EXTRAORDINÁRIO NÃO FINANCEIRO relacionado à área 

Nº de etapas de desenvolvimento e implementação do produto BID 
BOND relacionado à área de exportação de MLP 

Nº de etapas de desenvolvimento e implementação do produto Pré-
Embarque relacionado à área de exportação de MPME 

Indicador 

Nº de etapas de aprimoramento da governança, modelo de 
monitoramento da rentabilidade e solvência dos fundos diluídos (FGI, 

Nº de etapas de estabelecimento da cooperação técnica com as ECA 
de etapas de consolidação do seguro de crédito à exportação 

Nº de etapas de consolidação e regulamentação da gestão do FESR 
e início de formação de base de dados 

Nº de etapas de divulgação do SCE, para associações de classe e 

Nº de etapas de implementação e atualização de metodologias de 
análise, gestão de risco e precificação na concessão de garantias 

Nº de etapas de especificação de sistema de gestão de risco dos 

Nº de etapas de elaboração e revisão periódica de uma política de 

Nº de etapas de atualização dos modelos de classificação de risco 
utilizados nas operações do FGE 

Nº de etapas de aprimoramento e consolidação de sistema de 
controle interno com aplicação da metodologia COSO II 

RESULTADO 

CLIENTES 

PROCESSOS INTERNOS Quatorze Indicadores
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Meta Prazo Final 

4 30.06.2017 
4 31.12.2018 

 

Meta Prazo Final 

8 31.10.2018 

8 30.11.2019 

9 31.03.2019 

7 31.12.2019 

7 28.02.2019 

7 28.02.2019 

Meta Prazo Final 

2 30.09.2017 

9 31.12.2019 
5 28.02.2018 

6 31.12.2019 

12 31.12.2019 

3 31.05.2019 

3 30.04.2019 

12 31.08.2019 

3 31.07.2019 

7 30.04.2018 

Dois Indicadores 

Seis Indicadores 

Quatorze Indicadores 



 

Plano Estratégico da ABGF – 201

 

5.2 – Nº de etapas de aprimoramento dos processos da empresa de 
forma a possibilitar agilidade operacional
5.3 – Nº de etapas de implementação
empresas estatais 
6.1 –Nº de etapas de  Implementação de Plano de Comunicação 
institucional 
7.1 – Nº de etapas de execução das ações estratégicas do PETI/PDTI

 

 

 

8.1 – Nº de etapas de realização do concurso
8.2 – Nº de etapas de implantação do plano de cargos e salários
8.3 – Nº de etapas de desenvolvimento e implantação do programa de 
capacitação de funcionários concursados
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PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO

2017/2019                             

Indicador 

Nº de etapas de aprimoramento dos processos da empresa de 
forma a possibilitar agilidade operacional 

Nº de etapas de implementação do programa de integridade das 

Implementação de Plano de Comunicação 

Nº de etapas de execução das ações estratégicas do PETI/PDTI 

Indicador 

Nº de etapas de realização do concurso 
Nº de etapas de implantação do plano de cargos e salários 

de etapas de desenvolvimento e implantação do programa de 
capacitação de funcionários concursados 

PROCESSOS INTERNOS Quatorze Indicadores

APRENDIZADO E CRESCIMENTO  
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Meta Prazo Final 

36 30.09.2019 

4 31.12.2017 

17 31.07.2018 

12 31.12.2019 

Meta Prazo Final 

14 30.06.2018 
3 30.09.2018 
4 31.12.2018 

Quatorze Indicadores 

Três  Indicadores 
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O monitoramento do Plano Estratégico 

dezembro de 2019. Os resultados do monitoramento deverão ser apresentados 

trimestralmente e submetidos ao exame da Diretoria Executiva, que deverá deliberar sobre 

eventuais proposições de alterações nos objetivos e ações estratégicas qu

impacto financeiro de qualquer espécie. Quaisquer proposições de alterações no 

planejamento que repercutam nas finanças da empresa deverão ser objeto de deliberação 

do Conselho de Administração. 

Para avaliação dos resultados será utiliza

<60% 

>=60% e <80%

>=80% e <100%

100% 

> 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2019                             

monitoramento do Plano Estratégico será iniciado em março de 201

s resultados do monitoramento deverão ser apresentados 

trimestralmente e submetidos ao exame da Diretoria Executiva, que deverá deliberar sobre 

eventuais proposições de alterações nos objetivos e ações estratégicas qu

impacto financeiro de qualquer espécie. Quaisquer proposições de alterações no 

planejamento que repercutam nas finanças da empresa deverão ser objeto de deliberação 

do Conselho de Administração.  

Para avaliação dos resultados será utilizada a seguinte escala de avaliação:

Escala Status 

Crítico 

>=60% e <80% Abaixo 

>=80% e <100% Moderadamente abaixo 

Meta 

Acima 
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de 2017 e se estenderá até 

s resultados do monitoramento deverão ser apresentados 

trimestralmente e submetidos ao exame da Diretoria Executiva, que deverá deliberar sobre 

eventuais proposições de alterações nos objetivos e ações estratégicas que não resultem em 

impacto financeiro de qualquer espécie. Quaisquer proposições de alterações no 

planejamento que repercutam nas finanças da empresa deverão ser objeto de deliberação 

da a seguinte escala de avaliação: 
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