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4 Finatec - Ciência e tecnologia a serviço do desenvlvimento do País

. A

O ano de 2016 inicia-se com um estímulo ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica 
e tecnológica e à inovação. A edição da Lei 13.243 em janeiro de 2016, considerado o Marco Legal da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, traz novas possibilidades de atuação da Finatec, uma vez que amplia as possibilidades 
de interação entre as empresas e a universidade.

Muitas foram as conquistas da Finatec em 2016. A reestruturação da Fundação, executado em consonância 
com o plano de gestão apresentado pela Diretoria Executiva quando de sua posse, promoveu o corte de 
despesas, a revisão de contratos, a descontinuidade dos serviços de inspeção veicular, a reestruturação das 
operações do restaurante, o investimento em TI e a readequação física da área administrativa, possibilitando 
a liberação de espaçõ para locação. Tudo isso, aliado a um intenso esforço de recuperação da imagem, pos-
sibilitou à Finatec a realização de um superávit considerável em 2016, o maior em valores nominais desde 
2008.

Também devemos destacar a alteração estatutária proposta pela Finatec e aprovada pelo Ministério Público 
do Distrito Federal e Territórios. Além de adequar os termos do estatuto às alterações do Código Civil e 
à edição do Marco Legal, a alteração ampliou as atividades da Fundação, por meio da promoção e apoio 
ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, da transferência de tecnologia e da educação, 
abrangendo o ensino, a pesquisa e a extensão.

Em 2017 a Finatec completa 25 de existência. São 25 anos de dedicação ao desenvolvimento de projetos com 
excelência transparência. Que venham os próximos 25 anos e que neles a Finatec amplie ainda mais seu pres-
tígio e seu protagonismo na gestão da pesquisa científica, consolidando-se como importante instrumento 
de apoio à Universidade de Brasília.
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. G

Em 2016 a Finatec implementou o Planejamento Estratégico estabelecido em 2015 com o objetivo de pro-
mover o reequilíbrio financeiro, a melhoria na qualidade dos serviços prestados e o resgate da imagem da 
Fundação, conforme proposto no Plano de Trabalho da Diretoria Executiva. 

Objetivando o reequilíbrio financeiro, foram realizadas diversas ações destinadas quer à redução dos custos 
quer ao incremento das receitas. Por meio de um redesenho organizacional, com a redução de gerências e de 
níveis hierárquicos, foi reduzido o custo com pessoal, que também foi realocado fisicamente em um único 
bloco administrativo, reduzindo as despesas com manutenção e liberando áreas passíveis de serem locadas.

Foi realizada, também, a revisão de diversos contratos de fornecedores permanentes, como limpeza e tele-
fonia; a venda e doação de diversos móveis inservíveis; e a redução pela metade dos veículos destinados ao 
uso da fundação. Esses últimos procedimentos foram determinantes para que fosse possível a realização do 
teste de impairment, conforme determinam as normas do Conselho Federal de Contabilidade.

Essas ações, aliadas ao encerramento das atividades do Centro de Ensino e Pesquisa em Segurança Veicular 
e à adoção de uma política de Gestão Documental, que transferiu a guarda e segurança dos arquivos da 
fundação para uma empresa especializada, possibilitou a liberação de mais de 1.200 m2 de área útil que se 
tornaram passíveis de locação ou disponíveis para abrigarem projetos de interesse da Finatec.

A busca de melhoria contínua na prestação de seus serviços levou à criação de um Programa de Qualidade 
Total. Esse programa teve início com o mapeamento de processos, identificação de gargalos e criação de 
indicadores nas áreas de projetos e compras, principais vitrines da fundação perante seus coordenadores de 
projetos. A implantação de um sistema de gestão de projetos possibilitou uma maior interação com esses 
cordenadores, reduzindo seu deslocamento e o municiando de todas informações inerentes ao seu projeto.

Também foi criado, por iniciativa da Finatec e em parceria com o Decanato de Administração da Univer-
sidade de Brasília - UnB, um grupo de trabalho para a elaboração de propostas de melhoria e agilidade no 
trâmite e aprovação de instrumentos celebrados entre a Finatec e a UnB

A imagem da Finatec foi trabalhada pela área de Comunicação, com a criação de folders, a elaboração de 
vídeo institucional, a reformulação do site, o desenvolvimento de campanhas e informes no Facebook e 
a reedição do Jornal da Finatec, todos com o objetivo de levar à comunidade acadêmica e à sociedade 
informações sobre a Finatec e sobre as atividades que ela realiza no apoio ao desenvolvimento científico, 
tecnológico e à inovação.
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. P  E E

A FINATEC realizou em 2016 a gestão administrativa e financeira de 127 projetos no âmbito da pesquisa, do 
ensino, da extensão, do desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e do estímulo à inovação, 
o que representou um montante de R$ 41.673.088,35, demonstrando um crescimento de mais de 89% em 
relação aos recursos gerenciados em 2015. Foram contratados 75 novos projetos em 2016 e outros 29 esta-
vam em fase final de tramitação no final do ano.

O valor arrecadado para cobertura de Despesas Operacionais e Administrativas dos projetos gerenciados 
em 2016 foi de R$ 2.030.663,56, representando um acréscimo de 15% em relação ao ano anterior. A Finatec 
elaborou ainda 54 prestações de contas aos órgãos financiadores durante o exercício de 2016 e respondeu 
a 47 diligências em seus projetos.

Entre os projetos de 2016, destaque para os projetos financiados pelo Ministério da Saúde e pela Fundação 
de Apoio à Pesquisa do DF - FAPDF, sobretudo aos relacionados a pesquisas sobre o mosquito Aedes aegypti.

M  S

O projeto, uma demanda do próprio Ministério da Saúde (MS), tem como objetivo auxiliar o programa 
nacional de controle do vetor Aedes aegypt e, consequentemente, as ocorrências das doenças dengue, zica 
e chikungunya em nível nacional. 

O estudo foi dividido em quatro iniciativas correlatas. São elas: (1) ações que tratem do desenvolvimento 
tecnológico de novos produtos de contenção do mosquito, como larvicidas, utilizando a biodiversidade do 
Cerrado, (2) desenvolvimento de salas de situação para construção de um sistema de informação de vetores 
e um painel de monitoramento das doenças, (3) produção de conteúdo e pesquisa com as comunidades que 
ainda serão definidas e (4) capacitação e formação dos profissionais que atuam na área. 

O diálogo entre as equipes dos quatro componentes da pesquisa é um dos principais fatores que demons-
tram como o ArboControl é original e inovador. Além disso, o uso do Cerrado e da tecnologia de informação 
são outros diferenciais. Todo o trabalho terá a duração inicial de 2 anos e conta com um investimento de 
R$ 30 milhões do MS.

F  A  P  D F – FAPDF

Durante o ano de 2016 a Finatec apoiou diversos projetos financiados pela Funda-
ção de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF contemplados pelos editais 
de seleção pública de propostas. Por meio do Edital 04/2016, destinado a apoiar 
projetos de pesquisas sobre Aedes aegypti e as arboviroses – Zika, Chikungunya 
e Dengue, foram apoiados dois projetos num montante total de cerca de R$ 6 
milhões. Já pelo Edital 05/2016, que visa apoiar pesquisas sobre a água em seus 
diversos contextos, foram apoiados sete projetos que totalizaram, juntos, cerca 
de R$ 4,8 milhões.
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A Finatec executou ainda a gestão do Edital 06/2016 no montante de R$ 4.560.000,00, recurso esse destinado 
ao desenvolvimento da pesquisa científica, tecnológica e de inovação e ao fortalecimento e internacio-
nalização dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu do Distrito Federal. No âmbito do edital foram 
concedidas 35 bolsas de Pós-Doutorado no Exterior-PDE e 45 Pós-Doutorado Júnior-PDJ.

E

A Finatec realizou, ainda, a gestão administrativa e financeira de 111 eventos científicos de interesse da 
Universidade de Brasília e de outras instituições públicas e privadas, atendendo assim tanto a comunidade 
acadêmica como a comunidade científica em geral.

Esses eventos resultaram em um montante de R$ 1.570.342,90. O número de eventos realizados foi similar 
ao ano de 2015, mas houve um crescimento de cerca de 80% nos valores arrecadados. Desse montante, R$ 
442.155,00 foram destinados ao custeio de alimentação fornecida pelo restaurante da Finatec, sendo os 
demais valores distribuídos entre locação de espaço físico e serviços terceirizados de apoio. Houve ainda a 
concessão de apoios na realização dos eventos no total de R$ 98.375,04, concedidos sob a forma de descon-
tos na locação dos espaços.

º C  P   F

O Café com Projetos é um evento idealizado pelo Project Management Institute 
- PMI-DF, com o objetivo de promover a disseminação de melhores práticas em 
gerenciamento de projetos por meio de apresentações de casos de sucesso e pales-
tras. Na segunda edição do evento o tema principal foi “Gerenciando projetos 
de Inovação”. É aberto a toda a comunidade de Gerentes de Projetos e tem como 
intuito incentivar os profissionais ligados às atividades de gestão, planejamento 
e coordenação, a discussão de boas práticas no gerenciamento de projetos. O 
evento acontece no auditório da Finatec, no dia 28 de outubro, às 9h.

   L M  P

Em comemoração aos 10 anos da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), o  10º En-
contro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública - FBSP discutiu o tema “Violência 
contra a mulher, Acesso à Justiça e o Papel das Instituições Policiais” e aconteceu 
em setembro. O fórum foi marcado pela presença da idealizadora da Lei que car-
rega seu nome, Maria da Penha. Outro destaque na programação foi a oficina 
especial para Policiais e Guardas Municipais, ministrada por Fiona Macaulay, da 
Universidade de Bradford, no Reino Unido. No evento foi ainda lançado o mani-
festo dos pesquisadores contra a revogação do Estatuto do Desarmamento.
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. F

O orçamento aprovado para 2016 previu o montante de R$ 450.000,00 para a realização de dois editais de 
fomento e R$ 50.000,00 destinados a apoiar eventuais demandas da administração da UnB ou de seus alunos 
e professores.

O primeiro edital lançado (Edital 01/2016) destinou R$ 200.000,00 para a apresentação de trablahos científi-
cos de professores da UnB em eventos internacionais. Os valores dos apoios concedidos foram de R$ 2.500,00 
para a participação em eventos realizados na América do Sul e R$ 5.000,00 nas demais regiões. O edital foi 
realizado em fluxo contínuo, em duas etapas, e beneficiou ao todo 69 docentes. A distribuição por área de 
conhecimento ficou assim representada:

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS 42%

CIÊNCIAS DA VIDA 36%

ENGENHARIAS E CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 22%

O segundo edital (02/2016) teve o objetivo de apoiar financeiramente projetos de pesquisa e de desenvolvi-
mento científico e tecnológico e/ou artístico relativos a pesquisas a serem desenvolvidas ou já em desenvol-
vimento, em todas as áreas do conhecimento. O edital contemplou 12 projetos, totalizando R$ 230.000,00 

Foram ainda efetuados 23 apoios à Universidade de Brasília por meio de demandas da administração, de 
alunos e professores, num total de R$ 47.362,49. Do montante aprovado para 2016, não foram utilizados R$ 
20.000,00 que estariam destinados a um edital para participação de discentes em eventos internacionais.
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05. eF

O projeto interno eFinatec avançou em 2016 com o levantamento e solução de inconsistências do sistema 
ERP (Enterprise Resource Planning) existente que proporcionou a redução de mais de 43% na abertura de 
ordens de serviço para a resolução de problemas. Contribuíram também para essa redução o treinamento de 
funcionários para a utilização de versãoes mais atualizadas do sistema e a revisão de processos e instruções 
de trabalho.

Para o acompanhamento de projetos e interface com os coordenadores de projetos foi adquirido o Sistema 
Conveniar. Ele possibilitou a emissão e o acompanhamento online dos pedidos de aquisição de bens e servi-
ços, bem como da situação orçamentária e financeira do projeto, reduzindo o deslocamento e o tempo de 
resposta ao cliente. Agora os coordenadores de projetos podem solicitar suas aquisições e efetuar consultas 
aos seus projetos com maior comodidade.

Foi implantado um novo sistema frente de loja para atender às vendas e o controle de estoque do restau-
rante, uma vez que o sistema anteriormente utilizado foi descontinuado. Esse sistema foi integrado ao ERP 
de forma a proporcionalizar agilidade na contabilização dos valores e evitar o retrabalho. Também foram 
implantados, nesse momento, os sistemas de Escrituração Contábil Digital – ECD e Escrituração Contábil 
Fiscal – ECF utilizados para a elaboração da escrita fiscal e emissão do livro eletrônico.

O trâmite de papéis e o volume de impressões foi objeto da implementação de um sistema de Gerencia-
mento Eletrônico de Documentos. Aliado à política de Gestão Documental, esse sistema funcionará como 
um repositório controlado de documentos, como protocolo interno e ainda possibilitará que as aquisições 
de bens e serviços internos da fundação sejam realizadas em meio eletrônico.

a Receber em 30 dias

R$ 1.527,97

A pagar esta semana
ADMINISTRAÇÃO, RESTAURANTE E EVENTOS • ATUALIZADO: 03:02:22

ADMINISTRAÇÃO, RESTAURANTE E EVENTOS • ATUALIZADO: 03:02:22
a pagar provisionado Ano Atual
ATUALIZADO: 03:02:22

R$ 16,853.28

RECEITAS FINATEC (5,34%)

RECEITAS COM TAXAS 1,27%

ADMINISTRATIVAS 0.07%

R$ 7.925,87

Segunda-feira Sexta-feira

a Receber Ano Atual
ATUALIZADO: 07:01:49

R$ 18.000

R$ 16.000

R$ 14.000

R$ 12.000

R$ 10.000

R$ 8.000

R$ 6.000

R$ 4.000

R$ 2.000

R$ 0

a Receber em 60 dias

R$ 3.055,94

a Receber em 30 dias

R$ 1.527,97

a Vencer em 60 dias

R$ 75.892,59

a Vencer em 60 dias

R$ 75.895,59

Total
3-PROJETO

R$ 0,00
VALOR A PAGAR

Ao final de 2016 todos esses sistemas foram consolidados em uma única ferramenta de gestão com a impan-
tação de um Business Inteligence. Por meio de painéis indicativos, os gestores de área e a diretoria executiva 
poderão acompanhar, em uma única tela, as principais informações sobre a gestão da Finatec e de seus 
projetos, ou ainda visualizá-las em um níevl mais detalhado. 
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. C  R

A readequação organizacional, fruto do planejamento estratégico, levou à criação do Núcleo de Prospecção, 
vinculado à Gerência de Projetos. As atribuições do setor são levantar oportunidades de financiamento de 
projetos e levá-las aos pesquisadores, bem como auxiliá-los na eleboração dos planos de trabalho e acom-
panhar o trâmite de aprovações dentro da UnB. Esse núcleo esteve também presente no Campus UnB da 
Ceilândia nos meses de outubro e novembro, onde foi realizada uma palestra de sensibilização e o atendi-
mento aos professores. O núcleo foi responsável pela elaboração de 113 propostas de projetos em 2016, das 
quais 40 foram efetivamente contratadas no ano e outras 29 aguardam sua conclusão para 2017.

A possibilidade de credenciar-se como fundação autorizada de outras Instituições de Ciência e Tecnologia 
– ICT’s, conforme estabelece o Decreto 7.423/10, levou a Finatec a buscar parcerias que possibilitem a am-
pliação da carteira de projetos, bem como o estabelecimento de uma rede que possibilite a sinergia entre 
os partícipes. Nesse sentido, foram aprovadas pelo Conselho Superior o credenciamento da Finatec como 
fundação de apoio do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, do Hospitas das Forças Armadas 
– HFA e do Instituto Federal de Brasília – IFB. Após aprovação pelo Conselho Universitário da UnB, os cre-
denciamentos deverão ser homologados pelo Grupo de Apoio Técnico – GAT instituído pela Secretaria de 
Educação Superior do Ministério da Educação e pela Secretaria de Desenvolvimento Científico do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Durante o 16º Encontro de Gerenciamento de Projetos realizado pelo Project Management Institute – PMI 
em outubro foi assinado um termo de parceria com a Finatec destinado ao desenvolvimento de estudos, 
pesquisas, capacitação e treinamento de recursos humanos das respectivas instituições, realização de even-
tos compartilhados, tendo como finalidade encorajar e facilitar o profissionalismo em gerenciamento de 
projetos.

Também merece destaque a renovação da filiação da Finatec junto a Federação das Fundações Privadas do 
Distrito Federal - FUNP/DF.
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. F  N

R F

A Finatec teve como resultado no exercício de 2016 um superávit de R$ 2.680.226,19. Esse número apresenta 
um crescimento de mais de 530% em relação ao resultado do ano anterior e representa o melhor resultado 
da Fundação desde o ano de 2006. Cabe ressaltar que a Fundação apresentou déficits sucessivos nos anos de 
2014 e 2015, tendo como resultados negativos R$ 808.547,20 e R$ 505.196,72, respectivamente.

A receita financeira, a exemplo de anos anteriores, representou a maior receita da Fundação. Esse número 
passou de R$ 8.445.109,37 em 2015 para R$ 9.430.916,35, representando um aumento de cerca de 11,7%. 
Grande parte dos recursos da Finatec está aplicada em fundos de renda fixa de baixo risco que renderam 
13,73% líquidos em 2016, o que corresponde a 98,3% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). 

Em termos orçamentários, houve crescimento de 1% entre a receita da administração estimada para 2016 e a 
efetivamente realizada. Já em relação às despesas, houve uma redução de 21% entre o estimado e o realizado, 
com destaque para a redução de despesas com pessoal, da ordem de 25%, e das despesas administrativas, 
que ficaram 40% aquém do previsto.

Conforme a proposta orçamentária para 2017, apresentada pela Diretoria Executiva e aprovada pelo Conse-
lho 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 prin-
cipal pela inflação. Em 2016 foram utilizados 74% da receita financeira na manutenção das atividades, diante 
de uma proposta inicial de 85%. Para 2017, a previsão é que essa utilização não exceda o percentual de 65%, 
conforme estabelecido no Plano de Trabalho apresentado no início da gestão. A seguir são apresentados a 
Demonstração do Resultado do Exercício 2016 e o Balanço Patrimonial.

Demonstração do Resultado do Exercício 31/12/16

Receita Operacional Bruta            15.329.067,54 

Receitas com Serviços Prestados             1.031.368,70 

Receitas com Projetos            11.467.690,20 

Receitas com Taxas             2.030.663,56 

Receitas com Vendas                799.345,08 

(-) Deduções Da Receita               (945.254,23)

Imposto s/ Serviços Prestados - ISS              (725.970,11)

ICMS sobre Vendas              (137.565,13)

Receitas Canceladas                (81.718,99)

Receita Operacional Líquida            14.383.813,31 

Custo de Comercialização              (359.116,84)

Custos com Execução de Projetos          (11.683.215,66)
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Resultado Operacional Bruto              2.341.480,81 

(-) Despesas Operacionais           (9.062.199,14)

Despesas com Pessoal e Encargos            (6.394.111,21)

Despesas Administrativas              (703.753,59)

Despesas com Materiais              (308.364,48)

Despesas com Viagens              (165.666,70)

Despesas com Serviços de Terceiros            (2.156.860,42)

Despesas com Depreciação e Amortização              (440.741,44)

Despesas Tributárias                (89.623,19)

Perdas Diversas              (117.360,18)

Despesas com Vendas                (25.239,26)

Fomentos              (453.909,94)

Outras Despesas Operacionais                (14.201,09)

(+) Outras Receitas Operacionais             1.807.632,36 

Resultado Financeiro              9.400.944,53 

(+) Receitas Financeiras             9.430.916,35 

(-) Despesas Financeiras                (29.971,82)

Défi cit Do Exercício              2.680.226,20 

Balanço Patrimonial

ATIVO 31/12/16

Ativo Circulante                38.015.363,32 

 Caixa e equivalentes 36.909.161,67 

Caixa 73,58 

Bancos Conta Corrente 1.206.971,41 

Administração 586.287,04 

Projetos 475.000,00 

Convênios 145.684,37 

Aplicações de Liquidez Imediata 35.702.116,68 

Administração 4.793.919,77 

Projetos 4.883.492,41 

Convênios  26.024.704,50 

 Direitos e Valores a Receber                  1.106.201,65 

  Clientes                   869.007,63 

Outras Contas a Receber 35.101,13 
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Estoques 61.754,25 

Adiantamentos Administrativos 102.754,94 

Tributos a Recuperar                     32.650,28 

Despesas Antecipadas 4.933,42 

Ativo não Circulante                93.817.177,02 

 Realizável A Longo Prazo 65.219.961,11 

  Aplicações Financeiras 62.651.985,23 

  Depositos Judiciais 2.567.975,88 

  Part. não Permanentes Outras Empresas -   

Investimentos                  3.430.000,00 

 Terreno                3.430.000,00 

 Imobilizado               25.166.407,91 

  Imobilizado Administração                3.560.400,27 

  Imobilizado Projetos                2.589.676,40 

  Imobilizado Convênios               19.016.331,24 

 Intangível                         808,00 

  Marcas E Patentes                         808,00 

Total Do Ativo 131.832.540,34 

Passivo 31/12/16

Passivo Circulante                30.351.028,09 

 Recursos de Terceiros               27.271.939,15 

 Obrigações com Projeto                              -   

 Fornecedores                   596.437,20 

 Empréstimos e Financiamentos                         206,62 

 Obrigações com Pessoal                   494.213,22 

 Provisões Trabalhistas                1.134.768,13 

 Obrigações Tributárias                   578.710,18 

 Outras Obrigações Admi. c/Pessoal                   135.296,30 

 Adiantamento de Clientes                   121.217,29 

 Provisões Contingenciais                     18.240,00 

Passivo Não Circulante                19.016.331,24 

 Responsabilidade com Bens de Terceiros               19.016.331,24 

Patrimônio Social                82.465.181,01 

 Patrimônio Social               55.476.608,37 

 Reserva para Investimentos               24.308.346,44 

 Superávit/Déficit do Exercício                2.680.226,20 

Total Do Passivo             131.832.540,34 
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C 

Ao final de 2016 a Finatec contava com 128 colaboradores, distribuídos da seguinte forma: 56 em projetos, 
52 na área administrativa, 17 no Restaurante e 3 em Eventos. Contava ainda com 5 jovens aprendizes e 2 
estagiários. A folha de pagamento da área administrativa, a qual compõe o orçamento da Finatec, totalizou 
R$ 259.518,24 em dezembro. Os gastos totais com pessoal dessa área - incluindo salários, encargos e benefí-
cios - somaram R$ 5.751.304,40 em 2016, o que representou cerca de 59% dos gastos totais e 50% das receitas 
totais da Fundação, dentro, portanto, dos limites impostos pelo estatuto.

    

Em 2016 a Supervisão de Materiais e Suprimentos da Finatec realizou 1.534 processos de compras nacionais 
para projetos e para a própria administração da Finatec totalizando um montante de R$ 17.372.236,53. Tais 
processos envolveram a aquisição de 2.258 itens, sendo 262 relacionados a bens permanentes. Entre esses 
processos, foram realizados 08 processos licitatórios, cujo valor total soma R$ 5.186.551,33.

A Finatec realizou ainda 23 processos de importação durante o ano de 2016, perfazendo um montante de 
R$ 5.950.495,02.

R

Em 2016 o restaurante da Finatec teve sua gestão e seu cardápio reestruturados para melhor atender às suas 
finalidades. Além de funcionar como refeitório para os colaboradores e apoio para os eventos realizados 
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pela Fundação, o restaurante tem um papel importante na formação acadêmica de diversos alunos. Por 
meio de convênios de estágio com a Universidade de Brasília - UnB e o Centro Universitário Euro-Americano 
– UNIEURO, cerca de seis estagiários do curso de Nutrição desenvolvem a cada semestre seus projetos de 
graduação no restaurante sob a supervisão de nossa Mestre em Nutrição. 

As refeições balanceadas são elaboradas com hortaliças e legumes produzidos em nossa horta orgânica que 
conta com o aproveitamento dos resíduos provenientes do próprio restaurante. Todo esse cuidado na gestão 
e no atendimento possibilitará que o restaurante obtenha em 2017 o Selo Alimenta Saúde conferido pelo 
Conselho Regional de Nutrição aos estabelecimentos que se preocupam em oferecer refeições de qualidade, 
seguras e nutricionalmente equilibradas para seus clientes.

Em uma iniciativa de melhorar a saúde e o bem-estar de todos os colaboradores da Fundação, o restaurante 
lançou em setembro o programa “Finatec na Medida Certa”, cuja proposta era promover a reeducação 
alimentar e incentivar a prática de atividades físicas.

O restaurante conta com 18 colaboradores em seu quadro de pessoal e serve cerca de 350 refeições/dia, o 
que representa um incremento de mais de 150% em relação ao número de refeições servidas antes da rees-
truturação de sua operação que ocorreu em setembro/16. O faturamento em 2016 foi de R$ 1.841.706,97, 
o que representou um crescimento de apenas 3,3% em relação a 2015, mas que gerou um resultado de R$ 
513.179,71, valor esse 48% maior que o apresentado em 2015. 

D  

Foram doados 369 bens à Universidade de Brasília durante o ano de 2016 provenientes de diversos projetos 
e também da própria administração. O valor de aquisição desses bens totalizou R$ 904.295,24. Já o valor 
residual desses bens considerados nas datas em que foram doados somou R$ 101.801,17.
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. C  I

Diversas ações foram realizadas em 2016 com a finalidade de divulgar a imagem e as atividades da Finatec 
perante a comunidade. A reformulação do site, adotando uma postura mais limpa e interativa, foi a primeira 
alteração. As imagens da estrutura física da fundação e o trablaho que ela realiza ganharam destaque, assim 
como a área de tranparência sofreu ampliação.

Pela primeira vez foi elaborado um vídeo insti tucional com ênfase em todas as ati vidades realizadas pela Fi-
natec: prospecção e gestão de projetos, eventos, fomento, dentre outras. O vídeo contou com a parti cipação 
do Laboratório de Geocronologia da UnB, da equipe UnBeatables e de diversos colaboradores da fundação.

Também como um meio de levar à comunidade as princiapais notícias que são produzidas ou fazem parte 
do contexto da Finatec, foi reeditado o “Jornal da Finatec”. A primeira edição teve tiragem de 500 exem-
plares, número esse duplicado na tiragem da segunda edição. O jornal traz matérias sobre as atividades da 
Finatec, sobre os projetos que estão sendo realizados e entrevistas com personalidades de renome no campo 
da pesquisa científica.

Nas mídias sociais, como o Facebbok, foram realizados posts, mostrando o novo momento da Finatec e um 
pouco do trabalho de apoio aos pesquisadores que ela na gestão administrativo-financeira dos recursos de 
seus projetos.

Também foi elaborado um folder institucional e, internamente, uma série de guias e informativos foram 
desenvolvidos com o intuito de orientar os colaboradores em suas atividades diárias.
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. A E

Os demonstrativos contábeis da Finatec referentes ao exercício financeiro de 2016 foram auditados pela 
empresa Pelegrini & Rodrigues Auditores Independentes S/S – EPP. As auditorias foram realizadas in loco 
com periodicidade trimestral.

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 2016, 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. 

Em 2016 foi realizado pela primeira vez o teste de Impairment sobre os ativos próprios da fundação, tendo 
em vista que os ativos adquiridos para projetos serão doados ao final dos mesmos. O Teste de Recupera-
bilidade visa assegurar que os ativos não estejam registrados contabilmente por um valor superior àquele 
passível de ser recuperado no tempo por uso nas operações da entidade ou em sua eventual venda. 

Com a promulgação da Lei nº 11.638, de 28 de setembro de 2007, que introduziu diversas alterações na parte 
contábil da Lei nº 6.404/76, deve-se efetuar, periodicamente, a análise sobre a recuperação dos valores regis-
trados no imobilizado, a fim de que sejam ajustados os critérios utilizados para a determinação da vida útil 
estimada e para o cálculo da depreciação. Essa previsão está contida no § 3º do art. 183 da Lei nº 6.404/76, 
que também trata da revisão dos itens do intangível.

O laudo emitido pela empresa Avalor Engenharia de Avaliações Ltda em conformidade com as exigências e 
os procedimentos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e em consonância com o dis-
posto nos Pronunciamentos Técnicos 01 e 27 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, identificou 
que, levando-se em consideração que o valor justo de mercado de benfeitorias de terceiros foi identificado 
tecnicamente como superior ao valor do lançamento contábil, não houve perda por recuperabilidade.
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. T

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 somen-
te analisados os principais relatórios financeiros. São informações que auxiliam a compreensão do 
contexto e dos acontecimentos ocorridos em 2016.

A  S

Durante o ano de 2016, a Finatec realizou uma série de ações de sustentabilidade visando o melhor uso de 
seus recursos e o aproveitamento de seus resíduos. Foram arrecadadas mais de quatro toneladas de produ-
tos recicláveis, como papel branco, papelão e latinhas, os quais foram doados para duas entidades sem fins 
lucrativos: a Associação Recicle a Vida e a Cooperativa Esperança. As sobras de alimentos do restaurante são 
destinadas à compostagem e transformam-se em adubo que será utilizado na própria horta orgânica do res-
taurante. Também foi apresentado um projeto junto à Companhia Energética de Brasília – CEB, por meio do 
Edital de Chamada Pública PEE 001/2016, voltado ao uso eficiente de energia elétrica, com a substituição de 
lâmpadas fluorescentes por led e a implementação de placas fotovoltáicas. Para 2017 pretende-se a elabo-
ração de um programa para o uso eficiente da água, incluindo um projeto para captação de água da chuva.

C  E  P  S V

Tendo em vista os sucessivos déficits enfrentados pelo Centro de Ensino e Pesquisa em Segurança Veicular 
nos últimos anos, foi proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo Conselho Superior, a discontinuação 
dos serviços prestados pelo Centro. Assim, em maio/17 foram encerradas as atividades, com o desligamento 
da equipe e a venda dos equipamentos. 

A R   M

Conforme dispõe a Portaria Normativa nº 429/2016 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 exer-
cício 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 emitiu o Atestado nº 020/2017 – 1ª PJFEIS aprovando a 
prestação de contas do exercício de 2015, declarando, assim, a regularidade patrimonial e financeira da 
Finatec e o desenvolvimento de projetos relacionados às atividades finalísticas da Fundação. O MPDFT 
ainda aprovou a reforma estatutária da Finatec e também arquivou o inquérito civil público a que Finatec 
respondia desde 2008.
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A E

A alteração estatutária proposta pela Finatec e aprovada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Ter-
ritórios além de adequar os termos do estatuto às alterações do Código Civil e à edição do Marco Legal, 
ampliou as possibilidades de atuação da Fundação, por meio da promoção e apoio ao desenvolvimento 
científico, tecnológico e de inovação, da transferência de tecnologia e da educação, abrangendo o ensino, 
a pesquisa e a extensão; bem como pela promoção e apoio à pesquisa científica, ao desenvolvimento de 
tecnologias alternativas, à modernização de sistemas de gestão, à produção e divulgação de informações e 
conhecimentos técnicos e científicos.

A T

A Finatec disponibiliza em seu site um espaço destinado a divulgação de seus demonstrativos de resultados. 
Nele também estão disponíveis as informações dos projetos executados pela fundação, como valores, vi-
gência e pagamentos efetuados, em consonância ao que dispõe a Lei 8.958/94 em seu Art. 4º-A. Acesse em:  
www.finatec.org.br/site/transparencias/







acesse:  www.finatec.org.br


