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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
2011 e2012 

APRESENTAÇÃO 

A realização deste documento, em nossa visão, está mais condicionada à preocupação 
da Fundação Espírito-santense de Tecnologia (FEST) em promover melhorias em 
todas as suas atividades do que tão somente ao fato de ser uma exigência formal e 
legal para sua regularização funcional. 

A partir deste documento, pela sua análise acurada, visualiza-se a elaboração de um 
planejamento estratégico de extrema importância para a FEST, pois irá nortear o 
caminho a ser percorrido pela organização em determinado prazo de tempo, 
adequando suas atividades dentro da legislação vigente e proporcionando o 
desenvolvimento de todas as tarefas de forma ágil e racional. 

Essa avaliação, da forma como realizada, permite conceber a visão estratégica do 
monitoramento da diversidade de ações realizadas no âmbito da instituição e, de forma 
aprofundada, abrangente e dinâmica, da realidade do trabalho realizado na Fundação, 
com fortes perspectivas de ampliação de ações já em andamento e melhorias daquelas 
em que for necessário. 

Só assim, a partir desse pensamento estratégico, é possível o planejamento, pois cabe 
a quem planeja avaliar sua própria perspectiva em relação à realidade. Quem tem uma 
orientação relativa dificilmente pensa estrategicamente. 

Quanto à avaliação em si, não cabe a nós sermos juízes de nós mesmos, mas os 
resultados e os indicativos apresentados demonstram de forma inequívoca que 
estamos no caminho certo, proporcionando ganhos de toda a ordem à instituição que 
apoiamos a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), e ao seu corpo docente, 
discente e técnico-administrativo em educação. 
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POLÍTICA DA QUALIDADE FEST 

rm 

POLÍ ICA DA QUALIDADE 

• ~ :-
Fundação Espírito-sontense de Tecnologia 

. ' 

Com o ob1ettvo de atender .is necessidades de seus clientes e demais 
partes mteressadas, a FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE 

TECNOL OGIA - FEST aiua na gestão e execução de pro1etos que 
implicam na harmonização de interesses públicos e privados de fom1a 

1mparc1al comprometendo e a 
Atender com presteza e cortesia os clientes e fornecedores 

Ser pontual e transparente quanto a entrega de pro;etos e prestação de 
contas dos mesmos, 

Oferecer mstalações apropIIadas ao desenvo/vImento de seus obJet,vos 
est, atég1cos, 

Buscar a sustentabilidéide financeira da fundação e a melhoria 
continua de cu proccs os erv,ços 

1 - INTRODUÇÃO 

A finalidade das Fundações de Apoio é 
proporcionar às Instituições Apoiadas a 
tranquilidade na gestão administrativa e financeira 
de seus projetos, deixando a cargo das Fundações 
os trâmites burocráticos dos processos, incluindo
se contratações, pagamentos, análise da lei para 
seu atendimento adequado, prestações de contas, 
cuidados financeiros, aquisições, orientações sobre 
a condução dos trabalhos no aspecto 
administrativo, dentre outros tantos quesitos que 
compõem seu trabalho e que auxiliam no 
desenvolvimento do objetivo maior de conclusão 
dos projetos. 

Deste modo a avaliação de desempenho tem por fundamento as regras contidas na Lei 
nº 8.958/94, recentemente modificada, bem como o Decreto nº 7.423/201 O, legislações 
que regulamentam a relação entre as Instituições Federais de Ensino Superior e 
Instituições Cientificas e Tecnológicas e suas respectivas Fundações de Apoio. 
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Neste aspecto, a legislação foi pertinente ao estabelecer a necessidade de 
desempenho das Fundações de Apoio, como um dos requisitos para recredenciamento 
dessas instituições junto à entidade apoiada, 
na categoria de Fundação e Apoio. 

Para manter-se como Fundação de Apoio, 
deve haver uma forma de aval iação focando 
nos resultados a serem alcançados, bem como 
nos benefícios para a Instituição Apoiada. 
Importante ressaltar que o desenvolvimento 
desta avaliação vai de encontro com os 
objetivos da atual superintendência, já que 
proporciona uma análise das atividades a 
serem desenvolvidas, em aspectos 
comparativos, mostrando-se uma importante 
ferramenta de gestão. 

A Fundação recebeu em 2011 e 2012, a 
exemplo dos anos anteriores, o atestado de 
Regularidade e aprovação da prestação de 
contas, emitido pela Promotoria de Justiça das 
Fundações da Capital, referente ao exercício 
de 2012. 

2 - NATUREZA JURIDICA DA FEST 

RE.SlJCTAlO~ 3'e 
ffi!lXmlt~ 

A Fundação Espírito-santense de Tecnologia é uma pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, voltada ao ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 
proteção à natureza e de apoio à Universidade Federal do Espirito Santo. 

Em cumprimento aos objetivos estatutários a FEST vem executando diversos projetos 
no âmbito da Universidade Federal do Espirita Santos, projetos estes muitas vezes 
sem ressarcimento de qualquer custo operacional, e também presta serviços às 
entidades publicas e privadas. 

3-0BJETIVO 

Avaliar o desempenho das ações da FEST 
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4 - METODOLOGIA 

No ano em referência , todas as certidões foram mantidas atualizadas e os serviços que 
são prestados regularmente pela FEST no gerenciamento dos projetos - Compras, 
Licitações, Importações, Recursos Humanos e Financeiros, continuaram a ser 
prestados com dificuldades, mas sem descontinuidade. 

Foi mantida a busca de soluções e eliminações de antigos problemas de prestação de 
contas e encerramento de projetos. 

Recentemente a FEST foi recredenciada com Fundação de Apoio às UFES com tem 
sido bienalmente. Para obter o recredenciamento a FEST precisou atender a todas as 
exigências do Decreto 7.423/10 e da Lei 8.958/94. 

Ressalte-se mais uma vez a qualidade e a pontualidade das empresas contratadas 
para realizarem a contabilidade e a auditoria na FEST 

• PROPOSTAS 
De um total de 113 (cento e treze) propostas encaminhadas em 2011 e 2012, que 
atingiram um valor total de R$ 90.605.899,36, 47 (quarenta e sete) foram aprovadas, 
perfazendo um valor de R$ 24.013.379,39 com custo operacional previsto de R$ 
1.562.400,36; restando ainda 39 (trinta e nove) propostas em tramitação, significando 
um montante de R$ 41.080.288,89 e um custo operacional de R$ 1.076.761,11, 27 
(vinte e sete) não foram aprovadas significando um montante de R$ 40.207.074,13. 

• NOVOS PROJETOS 
Em 2011 e 2012 deram entrada 47 (quarenta e sete) novos projetos, totalizando a 
quantia de R$ 24.013.379,39, incluindo um custo operacional de R$ 1.076. 761, 11 . 

• REPASSES 
Os repasses ocorridos em 2011 e 2012 atingiram a quantia de R$ 14.209.233,20 contra 
R$ 9.498.633,01 do ano anterior, representando um aumento de 66,8%, aumento esse, 
bastante significativo. 

Os repasses ocorridos nos últimos anos podem ser melhor visualizados no quadro 
abaixo. 
Fig.1 - Quadro de repasses e nº de funcionários 

Unid.: R$ 1.000,00 

ANO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

REPASSES 8.566,4 14.237,9 18.427,0 10.445,7 8.896,4 2.424,1 
VARIAÇAO 
ANUAL(%) 66,6 66,2 29,3 (43,3) (14,8) (72,7) 

NºFUNC 7 10 10 9 9 10 
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No ano de 2012 ocorreu uma recuperação muito significativa no total de 
retornando ao patamar de 2009. 
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• RECEITAS FEST 

A evolução das receitas da FEST no período de 2007 a 2013 pode ser observada no 
quadro abaixo, expressa em R$ 1.000,00. 

2007 2008 
Receitas 
FEST 722,0 884,5 

2007 2008 2009 2010 201:. 

Unid.: RS 1.000,00 

2009 

631,8 

20U 

2010 2011 2012 

822,3 585,6 856,6 

Em 2012, a receita totalizou a 
quantia de R$ 856,6 milhões que, 
quando comparada com a receita de 
R$ 585,6 milhões obtida em 2011 , 
representou uma elevação de 
aproximadamente 46,3%. 

• COMPRAS / LICITAÇÕES / 
OBRAS 

Dentre as atividades de rotina, em 
2011 e 2012 foram atendidos 639 (seiscentos e trinta e nove) pedidos de compra, 
significando um total de R$ 1.858.750,00. 
Foram também realizadas 18 licitações, com valor total de R$ 507.044,00. 
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• IMPORTAÇÕES 

Em 2011 e 2012 foram desembaraçados 39 processos de importação no valor total de 
R$ 5.614.088,62. 

• PESSOAL 

O gerenciamento de pessoal lotado em diversos projetos, pode ser visto na tabela a 
seguir: 

Descrição Contratados Desligados Total 
Bolsistas 275 97 372 
Estagiários 105 68 173 
Efetivos 62 28 90 
Autônomos 217 - 217 

• RESSARCIMENTO UFES 

Em decorrência da realização dos projetos a FEST realizou o ressarcimento à UFES no 
montante de R$ 540 .951 ,54, no ano de 2011 e 2012, conforme quadro abaixo. 

Ressarcimento UFES 

Projetos 3% 10% 
437 29.400,00 14.700,00 
461 10.302,55 3.467,87 
462 73.101,94 0,00 
490 78.434,30 130.723,86 
491 28.492,12 0,00 
500 27.975,22 93.250,73 
365 242,99 809,96 
514 11.550,00 38.500,00 

TOTAL 259.499,12 281.452,42 

Projetos 

• ADMINISTRAÇÃO 

Em 2011 e 2012 a FEST manteve um quadro mínimo de pessoal treinado, para dar 
conta dos serviços prestados pela FEST que, somente no segundo semestre, começou 
a dar mostras de retomada de novos projetos. 
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• DESEMPENHO 

No nosso entender, o desempenho interno da organização foi além das expectativas, 
dado a dificuldade de se manter elevado o moral do grupo, diante das adversidades 
enfrentadas neste período, incluindo as dificuldades salariais. 

5 QUESITOS APURADOS PARA ANÁLISE DE 
DESEMPENHO: 

Quanto a regularidade fiscal e adequação das contas e da execução das finalidades 
estatutárias: 

I2012-sim 
Regularidade Fiscal: 

2013 - sim 

Aprovação das Contas da FEST pelo Ministério Publico Estadual: 
2011 - sim 
2012 - sim 

Quanto a execução dos projetos: 

Numero total de projetos gerenciados 
2011 - 18 
2012 - 29 

Valor total gerenciados nos projetos 
2011 -13.262.642,10 
2012- 27.214.553,16 

Principais financiadores/concedentes/contratantes 
2011 - UFES/Petrobras/Arcelor 
2012 - UFES/Petrobras/FINEP/SamarcoNale 

Valor total anual auferido com rendimentos de aplicação financeira revertidos 
aos projetos R$ 

12011 -1.233.155,08 
2012 - 434.034,26 
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6 - TRANSPARENCIA: 

A FEST contrata semestralmente auditoria independente para revisão dos controles 
internos e auditoria das demonstrações contábeis. A contratação desta auditoria 
aprimora a avaliação da correção dos números apurados, como também o nossos 
controles internos e registros em geral. 

Os trabalhos de auditoria são realizados para o acompanhamento dos processos 
internos, levantamento de informações, consultas e sugestões de melhoria, de forma a 
subsidiar o Conselho Curador. 

Os balanços financeiros da FEST e os Relatórios de Atividades relativos aos exercício 
de 2011 e 2012 foram avaliados e aprovados pelo Conselho de Administração, 
Conselho Universitário da IFES apoiada e pela Curadoria de Fundações do Ministério 
Publico do Estado Espírito Santo. 

7 - CONCLUSÃO: 

Da Leitura dos números acima mencionados é possível verificar que a FEST vem se 
empenhando para criar ferramentas e mecanismos de gestão visando aprimorar as 
atividades, bem como sua relação com a UFES. 

No ano de 2011 a FEST obteve a certificação do PRODFOR - Programa Integrado de 
Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores que representa uma ação conjunta 
das principais empresas estabelecidas no Espírito Santo para elaborar e implementar 
um modo integrado o desenvolvimento e qualificação de seus fornecedores. 

A referida certificação, visa assegurar a realização de um sistema devidamente 
organizado, com o proposito de desenvolver e qualificar a FEST, com benefícios 
também para a UFES. 

No ano de 2012 a FEST não conseguiu manter a certificação PRODFOR, solicitou a 
interrupção do processo de recertidicação em virtudes de vários fatores, sendo o 
principal deles o fator financeiro. Planejando para o ano de 2014 a retomada desta 
certificação. 

A FEST esta caminhando para implantação do portal da transparência, por meio do 
sitio da FEST, que esta em fase de melhorias e mudanças. 

Estamos com perspectivas para que no ano 2013 a FEST supere o numero de projetos 
de 2011 e 2012, buscando assim a sustentabilidade, proporcionando a geração de 
benefícios diretos a sociedade acadêmica, docente, discente e pesquisadores. 

Vitória, 10 de MARÇO de 2014 

Getulio Ap inário Ferreira 
Superintendente 
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