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Apresentação
O ano de 2015 veio como um ano de desaﬁos e de avanços promissores. Ao assumirmos a diretoria da Finatec, em maio de 2015,
tivemos a certeza de que a fundação precisaria de uma nova roupagem, um novo contexto de ações que resgatassem a importância
da
entidade como fundação de apoio. Para tanto, apresentamos ao
Conselho Superior um Plano de Trabalho para o biênio 2015-2017,
com o desaﬁo de promover o reequilíbrio ﬁnanceiro, a qualidade dos
serviços prestados e o resgate da imagem da Fundação perante a sociedade em geral.
Ao mesmo tempo, dois grandes debates avançaram na esfera
- legislativa. Após quatro anos em tramitação no Congresso Nacional, foi
aprovado o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, representado pelo Projeto de Lei da Câmara (PLC) 77/2015. O projeto amplia
e
aperfeiçoa nove legislações sobre as atividades de pesquisa e- desenvolvimento e promete simpliﬁcar e tornar mais dinâmico o desenvolvimento cientíﬁco, a pesquisa, a capacitação cientíﬁca e tecnológica
e a inovação no país, o que fortalece o papel desempenhado pelas
fundações de apoio. Outro grande avanço foi a aprovação, em
primeiro turno, da Emenda à Constituição – PEC 395/14, que altera o
Artigo 206 da Constituição que determina a gratuidade do ensino
público em estabelecimentos oﬁciais, passando a permitir às- universidades cobrarem por cursos de pós-graduação lato sensu
- e de
extensão.
Esperamos que a Finatec assuma um papel de protagonista diante
desse novo cenário e que possa desempenhá-lo com sucesso,
mesmo diante das adiversidades impostas pela conjuntura econômica, reiterando seu compromisso com o desenvolvimento cientíﬁco e
tecnológico do país. O início de toda e qualquer gestão é mais uma
folha em branco a ser escrita; e a possibilidade de criar histórias de
sucesso, com a conﬁança de que estamos nos preparando para granvitórias.
Diretoria Executiva.
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Logo após ser empossada, a Diretoria Executiva apresentou ao Conselho Superior o
Plano de Trabalho para o biênio 2015-2017. O instrumento foi elaborado com base em
diagnóstico dos níveis estratégico, tático e operacional, realizado presencialmente
pelos diretores a partir de análises de relatórios de gestão, relatórios ﬁnanceiros,
pareceres do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, atas do Conselho
Fiscal, atos de Diretorias Executivas anteriores, reuniões de trabalho e entrevistas
com supervisores, gerentes, assessores, superintendente e coordenadores de projetos. Tal plano foi aprovado em 29/06/15 durante a 157ª Reunião Extraordinária do Conselho Superior.
Entre as ações propostas ﬁgurava a elaboração e implementação de um planejamento estratégico, que norteasse a Fundação para os próximos anos, antiga demanda do
Conselho Superior. Durante o processo de seleção da empresa que prestaria a consultoria, observou-se a necessidade de elaboração de um diagnóstico prévio ao planejamento estratégico. Era necessário primeiro rever os processos internos necessários
para atendimento às necessidades dos clientes ﬁnais da Finatec e identiﬁcar responsabilidades e lacunas na estrutura.
Após o término do processo de seleção, foi contratada a empresa EloGroup Desenvolvimento e Consultoria Ltda, para a realização dos serviços de diagnóstico, redesenho organizacional e redeﬁnição de alguns modelos de negócio. Foram estabelecidas
cinco grandes batalhas¹ que se desdobraram em projetos especíﬁcos para atingi-las,
cuja implementação foi dividida em três ciclos de execução com previsão de ﬁnalização em outubro/2016.

As Cinco Batalhas:
Capacitar e estruturar a Finatec para prospectar projetos;
Fortalecer a imagem da FINATEC;
Revisão de escopo dos negócios;
Consolidar e ampliar os resultados de tecnologia em processos;
Fortalecer o relacionamento em rede.
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Cumprindo suas ﬁnalidades estatutárias, a Finatec apoiou a execução de 52 projetos
de pesquisa, ensino, extensão, desenvolvimento institucional, cientíﬁco e tecnológico
e estímulo à inovação, o que representou um montante de R$ 21.135.375,17, demonstrando um crescimento de mais de 24% em relação a 2014. Foram assinados ainda
outros 44 projetos no ﬁnal de 2015 que não receberam recursos até o ﬁnal do exercício, totalizando 96 projetos em carteira. Os maiores ﬁnanciadores, por número de
projetos, foram: FAPDF (41), Universidade de Brasília (9), PETROBRÁS (7) e FINEP (5).
Em relação aos recursos dos projetos, a maior parte foi oriunda da Universidade de
Brasília (R$ 47 milhões), seguida da FINEP (R$ 27 milhões) e PETROBRÁS (R$ 13
milhões).
A taxa média para gestão dos recursos administrativos e ﬁnanceiros dos projetos
apoiados representou em média 5% do montante gerenciado. Cabe ressaltar que os
recursos obtidos pela Finatec em 2015, com a gestão dos principais ﬁnanciadores do
ano (FINEP, Petrobrás, Eletronorte e FAPDF), limitam a 5% o percentual que poderá
ser destinado ao ressarcimento de despesas operacionais e administrativas (DOA). A
Finatec elaborou ainda 24 prestações de contas aos órgãos ﬁnanciadores durante o
ano de 2015.
Entre os projetos de 2015, destaque para os projetos assinados com a Boeing, INCRA/FUB, BID e FAPDF:

THE BOEING COMPANY
O objetivo principal do projeto de pesquisa colaborativa de Modelagem 4D para Rota
de Voo Eﬁciente, com Programa de Opção de Trajetória Colaborativo para Cenários
Brasileiros é desenvolver modelos 4D EFP usando os conceitos de Programa de
opções de trajetória colaborativa (CTOP), para operação simultânea de aeronave que
realiza tipos diferentes de procedimento de aproximação (RNAV, RNP e convencional)
sequencialmente no espaço aéreo e aeroportos brasileiros, aproveitando ao máximo
o desempenho especíﬁco.
Em agosto/2015 foi realizado o evento de abertura FirstTransLab Workshop on ATM:
Cooperationwith Boeing que contou com a participação de representantes da Secretária de Aviação Civil (SAC), Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Infraero, Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR), Universidade de São Paulo (USP),
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Universidade de Brasília (UnB), entre
outras instituições.
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INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA)
O projeto, executado em parceria com a Universidade de Brasília e o Incra, tem por objetivo a regularização ambiental e o diagnóstico dos sistemas agrários dos assentamentos
da Região Norte do Estado do Mato Grosso, visando a recomposição ambiental e a recuperação das áreas de preservação permanentes e reserva legal degradadas da região.
Entre as atividades a serem executadas destacam-se: levantar dados e informações socioambientais dos ocupantes dos assentamentos para subsidiar a inscrição no Cadastro
Ambiental Rural – CAR dos assentamentos; elaborar uma proposta simpliﬁcada que vise à
recomposição, recuperação, regeneração ou compensação (projeto de recomposição
ambiental) nos lotes com áreas de preservação permanente e reserva legal degradada;
possibilitar a recuperação das áreas de preservação permanentes e reserva legal degradada; e apoiar a identiﬁcação e implantação de modelos de exploração sustentáveis para os
assentamentos da região do arco de desmatamento.

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID)
Projeto de recuperação e proteção dos serviços relacionados ao clima e à biodiversidade
no corredor sudeste da Mata Atlântica, apoiado pelo fundo Global Environment Facility GEF. O projeto é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI e
tem parte dos recursos oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.
O GEF Mata Atlântica trata da recuperação e proteção de serviços de clima e biodiversidade em áreas prioritárias do corredor sudeste da Mata Atlântica brasileira. O objetivo do
projeto é fomentar ações complementares aos esforços dos governos estaduais, com
vistas à captura e manutenção de estoques de carbono e à restauração ecológica de
ﬂorestas nativas e regeneração natural.
Assinado pelos governos de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, o projeto envolve
diversas instituições e prevê o investimento de recursos no valor total de US$ 207 milhões.
Parte dele será destinada a ações de recuperação e preservação, e outra parcela corres5
ponderá à contrapartida de parceiros estratégicos nos estados.
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FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL – FAPDF
Em dezembro/2015 a Finatec assinou, juntamente com a Universidade de Brasília, a
Embrapa e a Universidade Católica, diversos projetos ﬁnanciados pela FAPDF no
âmbito dos editais 05/2013 e 06/2013. O edital 05/2013 tem o objetivo de apoiar ﬁnanceiramente pesquisadores em início de carreira em instituições de pesquisa e pesquisa/ensino do Distrito Federal - DF, tendo em vista a alavancagem de novos grupos de
pesquisa no DF, a implantação de novas linhas de pesquisa nas Instituições de Pesquisa/Ensino e Instituições de Pesquisa do DF, o fomento à pesquisa em ciência, tecnologia e inovação no DF e o desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico do DF. Esse edital
comtemplou 29 projetos com um aporte total de R$ 2,5 milhões.

Já o edital 06/2013 visa apoiar ﬁnanceiramente equipes de pesquisadores vinculados
a Instituições de Ensino/Pesquisa e Instituições de Pesquisa do Distrito Federal, para
a aquisição de equipamentos multiusuários de médio ou grande porte, tendo em
vista a melhoria da infraestrutura de pesquisa dessas Instituições e o fomento à
pesquisa em ciência, tecnologia e/ou inovação no DF e o desenvolvimento cientíﬁco e
tecnológico do DF. Foram contemplados 12 projetos nesse edital, num montante de
R$ 5 milhões.
EVENTOS
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A Finatec realizou, ainda, a gestão administrativa e ﬁnanceira de 110 eventos cientíﬁcos de interesse da Universidade de Brasília e de outras instituições públicas e privadas, atendendo assim tanto a comunidade acadêmica quanto a comunidade cientíﬁca em geral.
Esses eventos resultaram em um montante de R$ 873.199,19. Em comparação a
2014, houve um acréscimo de quase 60% no número de eventos realizados, porém
com uma redução de pouco mais de 40% nos valores arrecadados, demonstrando a
realização de um maior número de eventos, porém de menores valores.
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Criado em 2000, o programa de fomento da Finatec já apoiou cerce de R$ 7 milhões
por meio da publicação de editais junto à Universidade de Brasília, ainda que não
seja este o objetivo preponderante.
O orçamento aprovado para 2015 previu o montante de R$ 2.100.000,00 para a realização de cinco editais de fomento, assim discriminados:
•Renúncia de receita na utilização de espaço físico – R$ 50.000,00 (Edital 03/2015);
•Participação de docentes em eventos internacionais – R$ 500.000,00 (Edital
04/2015);
•Participação de estudantes de graduação em eventos internacionais – R$
100.000,00;
•Gestão de Projetos e Importação de Bens – R$ 50.000,00;
•Apoio a novos docentes – R$ 1.400.000,00.
Entretanto, por indisponibilidade ﬁnanceira, somente os dois primeiros editais
foram realizados. A renúncia de receita - efetuada sob a forma de descontos na
utilização de espaço físico para a realização de eventos na Finatec ou na UnB – foi da
ordem de R$ 42.812,50 compreendendo a concessão de 10 benefícios.
Cabe ressaltar que o Edital 02/2014, também para a renúncia de receita na utilização
de Espaço Físico, teve sua execução prorrogada até 27/03/15, por meio do Edital
02/2015, sob a forma de ﬂuxo contínuo. O valor utilizado na execução desse edital no
ano de 2015 foi de R$ 5.890,00.
Já a concessão de auxílio para participação em eventos internacionais no Brasil e no
exterior contemplou 105 professores totalizando R$ 418.128,16. Foram concedidos 23
apoios para a participação em eventos internacionais no Brasil e 82 apoios para a participação em eventos internacionais no exterior. A relação dos beneﬁciários está disponível no endereço eletrônico: http://www.ﬁnatec.org.br/site/conteudos/index/
editais.

Edital 04/2015 – Distribuição por área de conhecimento
Cumpre ressaltar que o valor total apoiado em 2015 corresponde à 26,4% da receira
arrecadada com projetos pela Finatec destinada à cobertura de desperas operacionais e administrativas (DOA).
Dando continuidade ao seu programa de fomento, para o orçamento de 2016, foi aprovado pelo Conselho Superior na 160ª Reunião Ordinária ocorrida em 01/12/2015 o montante de R$ 500.000,00. A aplicação desse recurso, sob a forma de editais, será ainda
objeto de proposta da Diretoria Executiva.
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A necessidade de aperfeiçoamento dos serviços prestados pela área de Tecnologia de Informação, tanto para o público interno quanto externo, levou à criação
do projeto interno eFinatec, que envolveu a aquisição de dois sistemas, bem
que envolveu a aquisição de dois sistemas (Conveniar e Fusion), bem como o
levantamento de inconsistências do sistema ERP (Enterprise Resource Planning)
existente. O ERP é um sistema de informação que integra todos os dados e
processos de uma organização em um único sistema. A Finatec utiliza o sistema
Mega, da Mega Sistemas Corporativos. Foi iniciada uma auditoria pela própria
empresa fornecedora do software a ﬁm de levantar as inconformidades, quer
por parte do sistema, quer pela necessidade de treinamento do usuário. Esse
estudo deve ser concluído em janeiro/2016.

Para o acompanhamento de projetos e interface com os coordenadores de
projetos foi adquirido o Sistema Conveniar. Ele possibilita a emissão e o acompanhamento online dos pedidos de aquisição de bens e serviços, bem como da
situação orçamentária e ﬁnanceira do projeto, reduzindo o deslocamento e o
tempo de resposta ao cliente. O sistema já foi implantado e está sendo utilizado
internamente na Fundação, devendo ser disponibilizado aos coordenadores em
março/2016.
Já o Sistema Fusion da empresa Neomind é um sistema de Gestão Eletrônica de
documentos que, além de reduzir a quantidade e o trâmite de documentos,
possibilitará a gestão por processos, identiﬁcando gargalos e pontos de melhoria, e facilitará o acesso à informação disponível. A previsão é que esteja implantado até abril/2016.
Finalizada a etapa de implantação desses sistemas, será construída então uma
plataforma de gestão que integrará e disponibilizará as informações de forma
centralizada aos gestores da Fundação.
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Conforme previsto no Plano de Trabalho da Diretoria Executiva (2015-2017), foram
desenvolvidas diversas ações para fortalecimento da captação de projetos. No intuito
de promover o desenvolvimento da pesquisa e reforçar nossa parceria com a Universidade de Brasília e, em especial, com o Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação – DPP, a
Finatec adquiriu, em setembro de 2015, cento e trinta licenças de uso do Sistema
Financiar que foram disponibilizadas aos coordenadores de projetos da Finatec e a
todos os coordenadores de cursos de pós-graduação da Universidade de Brasília.
O Sistema Financiar é um sistema de busca, via web, que disponibiliza para pesquisapara projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, aproximando seus usuários
das fontes nacionais e internacionais de recursos para seus projetos, gerando economia de tempo e conhecimento de novas oportunidades. As fontes trazem informações que contemplam instituições públicas, empresas privadas e organismos não
e ambiental.
Relacionamento em rede

Como forma de fortalecer o relacionamento em rede, a Diretoria Executiva visitou
os diretores de faculdades, institutos e centros da Universidade de Brasília, bem
como os campi de Ceilândia, Gama e Planaltina. Visitas também foram feitas a outras
fundações de apoio fora do DF, como Funarbe e FCO em Minas Gerais. O fortalecimento
de parcerias com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, o Instituto Federal
de Brasília – IFB,o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT e
Diretoria Executiva no segundo semestre de 2015.
da Gerência de Projetos, abrigando uma supervisão dedicada à negociação e auxílio
na elaboração de projetos, e a criação de uma Gerência de Empreendimentos, destinada a abrigar os novos projetos institucionais que serão prospectados pela Fundação.

9

FinAtec EM NÚMeROS
Finatec - Ciência e tecnologia a serviço do desenvolvimento da pesquisa no País

RESULTADO FINANCEIRO
A Finatec teve como resultado no exercício de 2015 um déﬁcit de R$ 505.196,72. Esse
número representa uma redução de 37,5% em relação ao déﬁcit de 2014. Cabe ressaltar que o déﬁcit da Fundação em 31/05/2015, quando a atual Diretoria Executiva (2015/-2017) assumiu, era de R$ 2.672.916,29. A receita arrecadada com projetos para a
cobertura de despesas administrativas e operacionais foi da ordem de R$
1.766.081,87, contra R$ 1.534.141,23 em 2014 – acréscimo de 15,11%.
A receita ﬁnanceira, a exemplo de anos anteriores, representou a maior receita da
Fundação. Esse número passou de R$ 7.182.450,36 em 2014 para R$ 8.445.109,37,
representando um aumento de cerca de 18%. Grande parte dos recursos da Finatec
está aplicada em fundos de renda ﬁxa de baixo risco que renderam 13,6% líquidos em
2015, o que corresponde a 102,7% do CDI (Certiﬁcado de Depósito Interbancário). Conforme a proposta orçamentária para 2016, apresentada pela Diretoria Executiva e
aprovada pelo Conselho Superior, planeja-se que a Finatec reduza gradativamente
sua dependência em relação aos rendimentos de aplicação, chegando a utilizar em
2020 apenas a receita ﬁnanceira que exceda a correção do capital principal pela inﬂação. A seguir são apresentados a Demonstração do Resultado do Exercício 2015 e o
Balanço Patrimonial. Os demais demonstrativos encontram-se no Anexo 2.

10

FinATec Em números
Finatec - Ciência e tecnologia a serviço do desenvolvimento da pesquisa no País

11

finAtec Em números
Finatec - Ciência e tecnologia a serviço do desenvolvimento da pesquisa no País

BALANÇO PATRIMONIAL
(em R$)

dez/15
ATIVO

115.838.260,24

108.900.746,57

ATIVO CIRCULANTE

87.515.666,38

78.446.647,75

Caixa e equivalente de caixa

85.201.830,72

77.458.028,83

Caixa

0,00

0,00

1.078.962,50
933.672,30
61.052,62
84.237,58

257.852,93
249.626,27
1.292,72
6.933,94

Aplicações de Liquidez Imediata
Administração
Projetos
Convênios

84.122.868,22
61.818.991,49
4.607.646,18
17.696.230,55

77.200.175,90
62.589.054,43
5.220.924,85
9.390.196,62

DIREITOS E VALORES A RECEBER
Clientes
Outras Contas a Receber
Estoques
Adiantamentos Administra vos
Tributos a Recuperar
Despesas Antecipadas

2.313.835,66
2.110.097,82
21.922,75
90.198,42
83.292,10
0,00
8.324,57

988.618,92
517.337,77
24.620,18
329.619,74
106.738,71
2.644,09
7.658,43

Bancos Conta Corrente
Administração
Projetos
Convênios

ATIVO NÃO CIRCULANTE

28.322.593,86

30.454.098,82

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Depositos Judiciais
Par cipações não Perm. Out. Empresas

2.675.175,88
2.567.975,88
107.200,00

2.705.825,37
2.545.505,37
160.320,00

INVESTIMENTOS
TERRENO

3.430.000,00
3.430.000,00

3.430.000,00
3.430.000,00

22.216.609,98
3.979.766,91
3.090.556,46
15.146.286,61

24.317.465,45
4.193.611,13
3.625.045,61
16.498.808,71

808,00
808,00

808,00
808,00

dez/15

dez/14

IMOBILIZADO
Imobilizado Administração
Imobilizado Projetos
Imobilizado Convênios
INTANGÍVEL
Marcas e Patentes

PASSIVO
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dez/14

115.838.260,24

108.900.746,57

PASSIVO CIRCULANTE
Recursos de Terceiros
Obrigações com Projeto
Fornecedores
Obrigações com Pessoal
Provisões Trabalhistas
Obrigações Tributárias
Outras Obrigações Administra vas
Adiantamento de Clientes
Provisões Con ngenciais

20.907.018,82
19.149.230,51
7.500,00
142.488,71
375.349,88
776.722,69
416.313,91
6.258,20
9.136,92
24.018,00

12.111.786,33
10.745.895,84
113.498,30
323.839,24
539.597,60
299.300,50
26.376,27
39.260,58
24.018,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Responsabilidade com Bens de Terceiros

15.146.286,61
15.146.286,61

16.498.808,71
16.498.808,71

PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio Social
Reserva para Inves mentos
Déﬁcit do Exercício

79.784.954,81
55.981.805,09
24.308.346,44
(505.196,72)

80.290.151,53
56.790.352,20
24.308.346,44
(808.547,11)
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CORPO TÉCNICO
Ao ﬁnal de 2015 a Finatec contava com 82 colaboradores, distribuídos da seguinte forma: 60 na área administrativa, 16 no Restaurante e 6 no Centro de Ensino
e Pesquisa em Segurança Veicular – CEPSV. Contava,
ainda, com 10 jovens aprendizes e 4 estagiários. A
folha de pagamento da área administrativa, a qual
compõe o orçamento da Finatec, totalizou R$
203.802,27 em dezembro. Os gastos com salários e
ordenados dessa área somaram R$ 2.642.041,62 em
2015, o que representou 28,37% dos gastos totais da
Fundação.
AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
Em 2015, a Supervisão de Materiais e Suprimentos da Finatec realizou 767 processos de
compras nacionais para projetos e para a própria administração da Finatec, totalizando
um montante de R$ 11.289.461,74. Tais processos envolveram a aquisição de 2.417 itens,
sendo 573 relacionados a bens permanentes. Entre esses processos, foram realizados
18 processos licitatórios, cujo valor total soma R$ 6.965.627,64.
A Finatec não realizou importações durante o ano de 2015, mas apenas o desembaraço
de quatro importações cujos câmbios haviam sido realizados em 2014.

RESTAURANTE
O restaurante da Finatec funciona como refeitório para os colaboradores, mas também atende
ao público externo e serve de apoio para os
eventos realizados pela Fundação. Disposto em
três andares, serve cerca de 300 refeições/dia.
Ainda que o faturamento de R$ 1.782.237,44
tenha sido 6,8% maior que 2014, o resultado operacional do restaurante em 2015 foi 78,7% menor
que em 2014, obtendo um superávit de R$
49.243,85. Os maiores gastos são representados
pelas despesas com pessoal (48%), fruto de uma
equipe de 16 colaboradores; materiais e serviços
(24%); custo de mercadorias (23%).
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DOAÇÕES DE BENS
Foram efetuadas 323 doações de bens à Universidade de Brasília durante o ano de 2015
provenientes de diversos projetos. O valor de aquisição desses bens totalizou R$
717.244,23. Já o valor residual desses bens,considerados nas datas em que foram doados,
somaram R$ 12.431,25.
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM SEGURANÇA VEICULAR - CPSV
A inspeção veicular visa identiﬁcar irregularidades nos veículos em uso. Entre elas, as
falhas de manutenção e/ou alterações do projeto original ou até aquelas que provoquem
aumento na emissão de poluentes. As inspeções são realizadas em linhas automatizadas
de alta tecnologia que permitem um diagnóstico preciso e completo das reais condiçõe s
de funcionamento e segurança do veículo.
O Código de Trânsito Brasileiro prevê a apresentação do Certiﬁcado de Segurança Veicular para obtenção de registro e licenciamento, junto ao Detran, de veículos automotores
modiﬁcados, recuperados de sinistros, fabricados artesanalmente ou aqueles em que
foram realizadas substituições de equipamentos de segurança especiﬁcados pelo fabricante.
O Certiﬁcado de Segurança Veicular pode ser emitido apenas por organismos de inspeção
da área de segurança veicular credenciados pelo INMETRO que, como a Finatec, foram
treinados para inspecionar e avaliar:
•Alterações de características veiculares como: alteração de potência, combustível,
carroceria e estrutura;
•Veículos recuperados de sinistro que sofreram colisão ou furto;
•Reboques e semi-reboques leves de fabricação própria;
•Veículos fabricados artesanalmente como triciclos e motocicletas;
•Empresas fabricantes e transformadoras de veículos como as que fabricam reboques e
transformam carrocerias.

Em 2015, o Centro de Ensino e Pesquisa em Segurança Veicular – CEPSV efetuou 1.027
inspeções e emissões de laudos veiculares, perfazendo uma receita de R$ 360.907,00. Os
gráﬁcos a seguir demonstram a quantidade de inspeções realizadas ao longo dos meses
e por tipo de ordem de serviço.
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Em relação a 2014 a quantidade de inspeções foi 28% menor, assim como a receita
auferida foi igualmente 28% menor. O resultado operacional em 2015 foi um déﬁcit
de R$ 250.080,81 – comparado a um déﬁcit de R$ 221.621,13 em 2014 –, cujas maiores despesas encontram-se nas rubricas de pessoal (88%) e administrativa (6%). A
equipe ao ﬁnal de 2015 era composta por seis colaboradores, sendo dois engenheiros, dois técnicos e dois assistentes administrativos, além de um estagiário.
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A elaboração de um plano de comunicação é um
dos projetos do primeiro ciclo de restruturação
da Finatec que tem como ﬁnalidade o fortalecimento da imagem da Fundação. Sua conclusão
está prevista para fevereiro/2016. Também foi
elaborado um portfólio eletrônico para apresentação da instituição e divulgação dos serviços
por ela prestados. A Finatec marcou presença
em importantes eventos que ocorreram em
2015.

Em outubro a Finatec esteve presente na
Semana Nacional de C&T 2015, cujo tema foi:
Luz, Ciência e Vida, coordenado pelo Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI. O objetivo do evento foi o de aproximar a Ciência e a Tecnologia dapopulação, promovendo eventos que
congregaram centenas de instituições a ﬁm de
realizarem atividades de divulgação cientíﬁca em
todo o País em linguagem acessível à população
e por meios inovadores que estimulassem a
curiosidade e motivassem a população a discutir
as implicações sociais da Ciência, aprofundando
seus conhecimentos sobre o tema.
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O 33º Encontro Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e
de Pesquisa Cientíﬁca e Tecnológica organizado pela Finatec e pelo Conselho Nacional
das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Cientíﬁca e
Tecnológica – CONFIES ocorreu nas dependências da Fundação no período de 10 a 13
de novembro e contou com a participação de diversas autoridades e especialistas.

O evento contou com a presença de 75 fundações de apoio de todo o Brasil e cerca de
200 inscritos. Entre os temas abordados nos quatro dias de discussões estavam
presentes o “Quadro Legislativo da Ciência, Tecnologia e Inovação”, a “Visão do Ministério da Educação sobre o Momento” político-econômico do país e o “Impacto da
Atual Crise nas Universidades e na Pesquisa”.
Além dos eventos, outras ações foram realizadas pela Assessoria de Comunicação
para a criação de uma rede de relacionamentos e divulgação da imagem e das atividades da Fundação:
•Reformulação dos sites de internet e intranet;
•Aproximação com a Secretaria de Comunicação da UnB;
•Contatos com jornalistas e a mídia em geral;
•Entrevistas com autoridades e especialistas;
•Elaboração dos Planos de Comunicação Interno e Externo;
•Elaboração de textos jornalísticos e comunicados.
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Em 25/04/13, por meio do Ofício nº 543/13-FUND emitido pela Curadoria de Fundações da
Comarca de Goiânia, foi autorizada a descontinuação das atividades da ﬁlial Goiânia. Os
saldos ﬁnanceiros e os equipamentos foram transferidos para a sede da Finatec em Brasília. A prestação de contas ﬁnal referente ao exercício ﬁnanceiro de 2013 foi aprovada em
08/09/15, conforme Ofício nº 1.181/15-FUND. As instalações foram alugadas em 13/10/2015
para a Igreja Videira. Aguarda-se a ﬁnalização do processo de remembramento e registro
em cartório dos oito lotes que compõem o imóvel para que se dê início ao processo de
venda judicial, aprovado na 147ª Reunião Extraordinária do Conselho Superior que ocor reu em 09/06/2014.
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No âmbito do diagnóstico de gestão elaborado pela empresa EloGroup Desenvolvimento e Consultoria Ltda., foi realizada no ﬁnal de setembro de 2015 uma pesquisa de
satisfação junto aos “clientes” da Fundação. Foram enviados 271 e-mails a 46 coordenadores atuais de projetos e 225 ex-coordenadores de projetos junto à Finatec. Foram
obtidas 41 respostas no período de sete dias. O perﬁl dos respondentes ﬁcou assim
deﬁnido:

HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ ESTÁ
VINCULADO A UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA?

QUANTOS PROJETOS JÁ REALIZOU
COM O APOIO
DA FINATEC?
Valor (R$)

1.729.706,44

ÁREA DE ATUAÇÃO

FONTE DO RECURSO UTILIZADO

767.255,00
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Por meio do método NPS (Net Promoter Score) com a pergunta “QUAL A PROBABILIDADE DE VOCÊ RECOMENDAR A FINATEC A UM AMIGO OU COLEGA?” foi possível
identiﬁcar qual o tipo de cliente da Finatec:

8 Detratores (19,5%)

11 Neutros (25,6%)

22 Promotores (54,9%)

Entre os principais motivos em utilizar o apoio da Finatec encontram-se:
•Assistência no gerenciamento dos aspectos administrativos e ﬁnanceiros do
projeto;
•Competência dos funcionários;
•Eﬁciência na realização das tarefas;
•Flexibilidade na gestão do contrato e rapidez na execução das atividades;
•Ser a fundação ligada a UnB;
•Agilidade;
•Exigência do ﬁnanciador;
•Conﬁabilidade;
•Transparência;
•Recomendação de outro colega;
•Facilidade no contato e resposta a demandas.
Quanto à análise do atendimento à expectativa do cliente, 88% dos respondentes
tiveram sua expectativa atendida:

88% DOS RESPONDENTES TIVERAM
A EXPECTATIVA ATENDIDA
12% DOS RESPONDENTES NÃO
TIVERAM A EXPECTATIVA ATENDIDA
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O percentual de respondentes que não tiveram sua expectativa atendida (12%) foi considerado alto pela Diretoria Executiva. Espera-se que as ações propostas no Plano de
Trabalho possam reduzir esse percentual ainda em 2016.
O nível de satisfação quanto ao serviço prestado pela Finatec ﬁcou assim representado:

Satisfeito: 75,6%
Insatisfeito: 12,19%

Totalmente Satisfeito

Totalmente Insatisfeito

A pesquisa identiﬁcou os pontos fortes da Finatec e os diversos pontos de melhoria que
já estão contemplados dentro de um cronograma de iniciativas a ser implementado até
outubro/2016.
Pontos fortes da Finatec
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Os demonstrativos contábeis da Finatec referentes ao exercício ﬁnanceiro de 2015 foram
auditados pela empresa Pelegrini & Rodrigues Auditores Independentes S/S – EPP. As
auditorias foram realizadas in loco, sendo a primeira ao ﬁnal de maio/15, abrangendo o
mandato da diretoria anterior. As demais visitas foram realizadas para encerramento dos
trimestres.
O parecer consolidado do último trimestre aponta que as demonstrações ﬁnanceiras da
Finatec apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira da instituição em 31 de dezembro de 2015, e o desempenho de suas
operações e seus ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo naquela data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil (Anexo 4).
Sem ressalvar o parecer, foi dada ênfase para ausência de análise periódica quanto à
capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo (análise de impairment),
conforme regulamentado pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC por meio do
Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável dos Ativos, emitido pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. A Diretoria Executiva está analisando juntamente com a Auditoria Externa a pertinência e a viabilidade técnica da implementação dos
mecanismos contábeis necessários à análise de impairment para os ativos próprios da
Finatec, dado que dois terços do imobilizado da Fundação pertencem a projetos.
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São apresentadas aqui informações que auxiliam os interessados a conhecer mais profundamente a situação econômica, ﬁnanceira e social da Finatec, trazendo revelações que diﬁcilmente seriam percebidas se somente analisados os principais relatórios ﬁnanceiros. São
informações que auxiliam a compreensão do contexto e dos acontecimentos ocorridos em
2015.
AS IMPORTAÇÕES E A ISENÇÃO DE ICMS
Durante o ano de 2015, a Finatec não realizou importações de bens para pesquisa, apenas o
desembaraço de quatro importações que haviam sido efetuadas em 2014. Embora a demanda por bens importados nos projetos executados pela Finatec fosse alta, somente em setembro de 2015 a Secretaria de Fazenda do DF reconheceu a eﬁcácia do Decreto da Câmara Legislativa do DF nº 2.038, de 15 de junho de 2015, que homologou o Convênio ICMS 027/2015 prorrogando até 31/12/2015 o Convênio ICMS 051/2005, que autoriza o Distrito Federal a conceder
isenção de ICMS nas operações de importação realizadas pelas fundações de apoio à Fundação Universidade de Brasília.
Em 18/10/2015, o Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ publicou o Convênio
ICMS 107/2015, prorrogando a vigência do Convênio ICMS 051/2005 até 30/04/2017. Em
23/12/2015, a Câmara Legislativa do DF homologou o Convênio ICMS 107/2015, por meio do
Decreto nº 2.070/2015. Assim, restabelecida a isenção de ICMS da Finatec nas importações de
bens para pesquisa até 30/04/2017.
O CREDENCIAMENTO NO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Com validade até 30/09/2016, foi renovado o credenciamento junto ao Ministério da Justiça
para ﬁns de manutenção do Título de Utilidade Pública Federal da Finatec, conforme dispõem
o Art. 4.o da Lei 91/35 e o Art. 5.o do Decreto 50.517/61. A posse do título confere prestígio e
credibilidade, na medida em que pode ser considerada prova de reconhecimento oﬁcial dos
serviços prestados pela Fundação, além de ser um documento muitas vezes facilitador da
comprovação judicial e administrativa do direito a benefícios ﬁscais diversos.
O CREDENCIAMENTO NO MEC/MCTI
Foi protocolado em abril/2015 junto ao Ministério da Educação o pedido de renovação do
credenciamento da Finatec como fundação de apoio da Universidade de Brasília, conforme
dispõe o Art. 5º do Decreto 7.423/2010. Até dezembro de 2015 o Grupo de Apoio Técnico GAT, instituído pela Secretaria de Educação Superior do MEC e pela Secretaria de Desenvolvimento Cientíﬁco do MCTI, não havia se manifestado sobre o pedido de renovação do
credenciamento. Está prevista para a reunião do dia 18 de fevereiro de 2016 a análise da
solicitação pelo GAT.
Por outro lado, obedecendo ao disposto no art. 5o do Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro
de 2010, a Finatec requereu a renovação do seu credenciamento junto ao MEC em
02.04.2015, com antecedência de 120 dias do termo ﬁnal de sua validade. Tendo cumprido o
referido prazo, a validade do seu credenciamento como fundação de apoio à Universidade
de Brasília encontra-se prorrogada até a publicação da decisão ﬁnal do MEC, nos termos do
disposto no §4º do art. 5º do referido Decreto.
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O CREDENCIAMENTO NA FAPDF
Em 14 de setembro de 2015 foi prorrogado o credenciamento da Finatec junto à Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF, conforme disposto no Edital
FAPDF nº 03/2013. O credenciamento permite à Finatec usufruir dos benefícios previstos
na Lei 8.010/1990, alterada pela Lei 10.964/2014, para a aquisição de bens e insumos
importados com isenção de ICMS. Também é requerido para ﬁns de formalização de
acordos de cooperação técnica e demais instrumentos que sejam destinados ao desenvolvimento da pesquisa cientíﬁca, tecnológica e de inovação do Distrito Federal. A prorrogação tem validade de dois anos, até 14/09/2016.
AS PRESTAÇÕES DE CONTAS AO MPDFT
Conforme dispõe a Portaria Normativa nº 304/2014 do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios - MPDFT, as fundações deverão apresentar as prestações de contas
ao MPDFT até o dia 31 de maio do exercício subsequente ao das respectivas contas, caso
não haja outra data prevista em seu estatuto. A Finatec sempre observou esse prazo ao
longo dos anos, encaminhando suas prestações de contas, observando os requisitos da
Portaria. Nesse contexto, o MPDFT aprovou em 2015 as prestações de contas da Finatec
relativas aos anos de 2009 a 2012. Até o encerramento do exercício as prestações de
contas referentes aos anos de 2013 e 2014 não haviam sido aprovadas, mas todos os
esclarecimentos solicitados já haviam sido prestados.
OS DECRETOS 8.240/14 e 8.241/14
A Finatec observa o disposto nos Decretos nº 8.240/14 e 8.241/14 que dispõem,
respectivamente, sobre a celebração de convênios e sobre os critérios de habilitação de
empresas referidos no Art. 1ºB da Lei 8.958/94, e sobre a aquisição de bens e a contratação de obras e serviços pelas fundações de apoio. Os decretos são de aplicação obrigatória nos instrumentos ﬁrmados entre as fundações de apoio e as Instituições Federais de Ensino Superior – IFES.

F
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DIVULGAÇÃO
A Finatec disponibiliza em seu site um espaço destinado a divulgação de seus demonstrativos de resultados. Nele também estão disponíveis as informações relativas aos
projetos executados pela fundação, como valores, vigência e pagamentos efetuados,
em consonância ao que dispõe o art. 4º-A da Lei 8.958/94. Acesse em: www.ﬁnatec.org.br/site/transparencias/index
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Diretoria Executiva
Prof. Edson Paulo da Silva - Diretor-Presidente
Prof. Alexandre Visconti Brick - Diretor-Financeiro
Profª. Andréa Cristina dos Santos - Diretora-Secretária

Superintendente
Marcos Antônio da Silva Figueiredo

Projeto Gráﬁco
Fabrício Santos
Larissa Matos
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