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O ano de 2020 foi especial-

mente desafiador para a 

gestão da Fundacentro. Em 

2019, aprovamos o planeja-

mento estratégico da insti-

tuição para o período de 

2020-2023, focando em três 

objetivos estratégicos cen-

trais para a Fundacentro: i) 

contribuir com estudos e 

pesquisas para melhoria do 

ambiente regulatório do 

país em temas de segurança 

e saúde do trabalho (SST), 

visando a garantir maior 

segurança jurídica e reduzir 

o “custo Brasil”, isto é, os 

custos para se produzir no 

país; ii) promover a melhoria 

constante das condições de trabalho, mediante pesquisas e ações de 

difusão de conhecimento na área de SST; e iii) fomentar a cultura de 

prevenção para todos envolvidos na relação de trabalho, incluindo tra-

balhadores, empregadores, servidores públicos, entidades sindicais, 

terceiro setor e profissionais da área de SST. 

 Para atingir os objetivos estratégicos delineados, iniciou-se inten-

sa reformulação administrativa, organizacional e da matriz de atuação 

finalística da instituição, alinhada ao planejamento estratégico do Mi-

nistério da Economia e, em especial, da Secretaria Especial de Previ-

dência e Trabalho. Dentre as principais medidas adotadas, destaco: i) a 

reorganização da estrutura de cargos em comissão da instituição patri-

monial; ii) redução das despesas orçamentárias; iii) melhoria das instân-

cias de governança; iv) melhor distribuição dos servidores; e v) imple-

mentação do processo administrativo digital em toda instituição.  

 Paralelamente a todas essas mudanças institucionais, logo no iní-

cio do ano de 2020 o país foi atingido pela crise internacional da Covid

-19, demandando mudanças administrativas de funcionamento, como 

teletrabalho e reorganização orçamentária, e priorização de algumas 

pesquisas específicas para a Covid-19, como a elaboração de guias téc-

nicos, estudos, vídeos e orientações sobre proteção respiratória, estu-

dos em parceria para verificar a possibilidade do uso emergencial de 

medidas de higienização de máscaras de proteção respiratória, entre 

outras ações.  

 Tanto as mudanças administrativas como a pandemia impacta-

ram bastante a atuação da Fundacentro em 2020. A instituição real-

mente passou por muitas mudanças em um período curto, algo que 

sempre exige esforço, principalmente dos colegas servidores, para ser 

absorvido e internalizado. Não obstante, a instituição conseguiu lograr 

êxito no cumprimento da maior parte de seus objetivos estratégicos, 

como o relatório aponta em detalhes. 

 O relatório reproduz em detalhes todo o trabalho desenvolvido 

pela Fundacentro no ano de 2020 e sua leitura permitirá vislumbrar as 

premissas do trabalho realizado e os resultados colhidos até agora. 

Nesta introdução, gostaria de destacar dois pontos. O primeiro refere-

se aos indicadores externos de desempenho, isto é, os indicadores de 

outros órgãos que servem como referencial para identificar se a Funda-

centro está contribuindo para melhora do ambiente de SST no país. O 

segundo refere-se ao processo, ainda em construção, da criação de 

uma agenda institucional de pesquisa, que garanta o foco necessário 

da Fundacentro para atender às demandas de estudos técnicos e cien-

Mensagem do Presidente  
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tíficos aplicados em temas prioritários. 

 Quanto aos indicadores externos, trata-se de importante guia 

para que a Fundacentro possa verificar se está contribuindo, de alguma 

forma, para melhoria da segurança e da saúde do trabalho no Brasil. 

Foram eleitos os seguintes indicadores: I – taxa de concessão de bene-

fícios acidentários pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS); II – 

Taxa de mortalidade dos acidentes de trabalho no Brasil; III – Taxa de 

letalidade dos acidentes ocorridos no Brasil; e IV – número de conces-

são de aposentadorias por invalidez acidentária. 

 A redução dos acidentes do trabalho é meta que deve orientar a 

atuação de todos os atores envolvidos com o ambiente de SST no Bra-

sil. Apenas com um esforço conjunto e perene de trabalhadores, em-

pregadores, órgãos públicos, sindicatos, confederações patronais, Mi-

nistério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho e sociedade civil co-

mo um todo é que será possível melhorar os números de acidente do 

país.  

 O Brasil teve uma redução importante dos acidentes do trabalho 

no período de 1970 a 2000. No século XXI, contudo, observa-se uma 

estagnação do número de acidentes graves, ainda que em parte se de-

va à melhora dos registros ou à redução da subnotificação. Contudo, 

todos os órgãos públicos, em especial a Fundacentro, devem continuar 

a enveredar esforços para diminuição contínua desses números. Para 

esse primeiro ano de avaliação, utilizamos dados do ano base de 2017, 

extraídos do Anuário Estatístico da Previdência Social de 2019, o mais 

recente disponível.  

 Evidentemente que os números devem ser tomados com cautela, 

pois não representam qualquer reflexo das ações adotadas pela gestão 

atual a partir de 2019. Apenas com o acompanhamento constante dos 

números nos próximos anos será possível verificar se houve aumento 

ou redução desses indicadores, compreender onde estão os problemas 

e poder direcionar as ações da Fundacentro para responder adequada-

mente aos desafios identificados. 

 Portanto, os indicadores externos para os anos de 2020, 2021 e 

2022 devem ser interpretados como um acompanhamento inicial, uma 

base de comparação para verificar a realidade dos acidentes e das do-

enças do trabalho no Brasil a partir de 2020, dados que provavelmente 

só estarão disponíveis a partir de 2023. Da mesma forma, o contexto 

específico da pandemia da Covid-19 no ano de 2020 e 2021, pelo me-

nos, deverá ser considerado na interpretação dos resultados. 

 Em relação aos indicadores internos, detalhados no relatório, um 

tema deve ser destacado: a necessidade de eleição das prioridades pa-

ra promoção das pesquisas aplicadas.  

 A Fundacentro desenvolveu uma metodologia para eleição dos 

temas mais relevantes e impactantes sob o ponto de vista ocupacional. 

Essa priorização visa a focar os recursos humanos e orçamentários em 

pesquisas aplicadas que impactem de forma mais significativa os temas 

de SST no Brasil. Além disso, as pesquisas passaram a ser acompanha-

das sob a ótica de gestão de projetos, garantindo sua melhor execução 

e capacidade de entrega para a sociedade. 

 O ano de 2020 foi um ano de transição, com adaptação dos ser-

vidores e dos gestores a essa reorganização da forma de proceder às 

pesquisas aplicadas. Trata-se de um modelo ainda em construção, 

aperfeiçoado diariamente pelo próprio acompanhamento dos projetos 

em andamento. Em relação a pauta de pesquisas, todos os projetos 

estão contemplados nas prioridades institucionais. Selecionamos como 

critério para acompanhamento os projetos da matriz, indicados como 

relevantes por sua importância estatística e aderência ao conhecimento 

interno da Fundacentro. Assim, para 2020 adotamos uma meta de 25% 

a 75% dos projetos vinculados a matriz, o que foi atendido. Para os 

próximos anos, esse critério poderá ser revisto. O mais relevante é 
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manter a produção técnico científica vinculada às prioridades de pes-

quisa reconhecidas formalmente pela instituição. 

 Esse planejamento das atividades administrativas e finalísticas é 

fundamental para melhoria dos serviços prestados pela Fundacentro e 

esperamos que os resultados apresentados neste relatório possam 

contribuir para o aperfeiçoamento contínuo da Fundacentro e, ao final, 

a melhoria das condições de trabalho no país. 

 Para 2021, continuaremos com nossa agenda de transformação 

institucional e melhoria constante na prestação de serviço à sociedade.  
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1.1 Identificação da unidade prestadora de contas 

 Criada pela Lei nº 5.161, de 21 de outubro de 1966, a Fundacen-

tro teve os primeiros passos de sua história dados no início da década, 

quando a preocupação com os altos índices de acidentes e doenças do 

trabalho crescia no governo e entre a sociedade. Já em 1960, o gover-

no brasileiro iniciou gestões junto à Organização Internacional do Tra-

balho (OIT) com a finalidade de promover estudos e avaliações do pro-

blema e apontar soluções que pudessem alterar esse quadro.  

 Atualmente, a Fundacentro está vinculada ao Ministério da Eco-

nomia e está presente em 11 Estados e no Distrito Federal. 

 No âmbito da atuação, a Fundacentro dispõe de uma rede de 

laboratórios em segurança, higiene e saúde no trabalho e de uma das 

mais completas bibliotecas especializadas, além de profissionais forma-

dos em várias áreas, muitos deles pós-graduados, que atuam basica-

mente em duas frentes: 

• Desenvolvimento de pesquisas em segurança e saúde no traba-

lho; e 

• Difusão de conhecimento, por meio de ações educativas como 

cursos, congressos, seminários, palestras, produção de material 

didático, técnico-científico e de publicações periódicas científicas 

e informativas. 

 Para enfrentar os desafios, a Fundacentro vem promovendo con-

tinuamente a melhoria da estrutura organizacional e o realinhamento 

de suas ações, passando pela modernização de seus recursos técnico-

científicos e culminando em uma gama de projetos e atividades em 

sintonia com as necessidades atuais.       

1.2 Estrutura organizacional 

 A reestruturação organizacional mais recente da Fundacentro es-

tá no Decreto nº 10.096, de 6 de novembro de 2019, que aprova o Es-

tatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Fun-

ções de Confiança da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança 

e Medicina do Trabalho (Fundacentro), e teve como premissas: 

• A redução do número de cargos comissionados, conforme orien-

tação superior do Governo Federal; 

• O fortalecimento da capacidade institucional; 

• A maior flexibilidade na reorganização administrativa, permitindo 

alterações com base na mudança do regimento interno; e,  

• A melhoria das condições de funcionamento, proporcionando 

melhor desempenho no exercício de suas competências instituci-

onais.      

 A figura 1.2.1 apresenta as unidades da alta administração da 

Fundacentro e suas unidades de apoio imediato, de acordo com o refe-

rido normativo e com o Regimento Interno da Fundacentro, aprovado 

pela Portaria nº 152, de 1º de junho de 2020. 

 A Presidência da Fundacentro é assistida diretamente por sua 

Assessoria Técnica, pela Procuradoria Federal, pela Coordenação de 

Planejamento Estratégico, pela Assessoria de Comunicação Social, pela 

Corregedoria, pela Auditoria Interna e pela Gerência de Projetos Estra-

tégicos. 

V i s ã o  g e r a l  o r g a n i z a c i o n a l  e  a m b i e n t e  e x t e r n o  
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 De forma a executar todas as suas atribuições, a Fundacentro se 

organizou, a partir de 2019, em duas unidades finalísticas: Diretoria de 

Pesquisa Aplicada (DPA) e Diretoria de Conhecimento e Tecnologia 

(DCT). A Diretoria de Administração e Finanças (DAF), responsável pe-

los sistemas estruturantes de gestão e suporte, encerra o rol de unida-

des integrantes da alta gestão da instituição.  

1.3 Modelo de negócios 

 O modelo de negócios da Fundacentro relaciona a mobilização 

dos recursos em uma perspectiva de aprendizado contínuo e cresci-

mento, direcionando a produção de conhecimento por meio da pes-

quisa aplicada, que perfaz o cerne de seu trabalho, para posterior difu-

são entre empregadores, trabalhadores, órgãos públicos e demais ato-

res sociais. No constante fluxo de opiniões, os saberes são permanen-

temente questionados, tendo valia enquanto fizerem sentido para a 

promoção das condições de trabalho. 

1.4 Cadeia de Valor 

 A Cadeia de Valor da Fundacentro expressa como a organização 

está estruturada para alcançar sua missão e entregar valor para os usu-

ários de seus serviços. A partir de sua área de competência e missão, 

está organizada em dois macroprocessos finalísticos e seis gerenciais/

apoio, conforme figura 1.4.1, voltados para entregar aos usuários de 

seus serviços os seguintes valores: prevenção e redução de acidentes e 

doenças relacionados ao trabalho. 

1.5 Ambiente externo 

 A característica marcante do ambiente externo às organizações 

públicas no ano de 2020 consiste na presença da pandemia decorrente 

da Covid-19. Conquanto ainda seja cedo para que se pontifique os im-

Figura 1.2.1 - Organograma 
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pactos do espraiamento que o surto assumiu em todo o globo, não há 

como afastar da cena esta variável que adentrou lares e escritórios, fá-

bricas, comércio e demais espaços da vida. O evolver da vaga virótica 

carreou, ao olhar nu, o fluxo de bens e serviços, postos de trabalho, 

tecnologias diversas e tudo aquilo que se convencionava como a 

“normalidade”. A partir da escala e da diversidade das transformações, 

as organizações públicas (e privadas) tiveram que responder aos estí-

mulos não previstos e estão por desenhar formas de atuação consentâ-

neas à realidade que está sendo erigida, inclusive para a dimensão da 

segurança e saúde no trabalho. 

 Repisando a advertência de que o entendimento do que venha a 

ser o novo normal está em ebulição, sem clareza das prováveis varian-

tes, a experiência de 2020 parece entronizar um aspecto entre as prin-

cipais preocupações para as políticas públicas: a desigualdade. Embora 

objeto tradicional das ciências sociais, foi tão intensa a frequência com 

que a administração pública colidiu com situações nas quais as diferen-

ças –– entre classes sociais, gêneros, raças, países e regiões –– exigiram 

abordagens específicas, que a desigualdade está despontando como 

fenômeno crucial. Ao que parece, a efetividade da ação governamental 

na contribuição para a estabilidade do contrato social hoje depende da 

acurácia na lida das idiossincrasias que os grupos professam. No caso 

do mundo do trabalho, por exemplo, é viva a lembrança do choque 

das narrativas de brancos e negros, jovens e idosos, homens e mulhe-

res, nativos e imigrantes, todos na tentativa de ter voz audível na poli-

Figura 1.3.1 - Modelo de negócios 

Insumos 

Produção: orçamento; 

força de trabalho; infra-

estrutura gerencial; ins-

talações. 

Planejamento: demandas 

oriundas da sociedade e 

parceiros diretos; dados 

de fiscalização e eficácia 

da intervenção; avalia-

ções de risco; resultados 

das pesquisas. 

Pesquisa e desenvolvi-

mento 

Estudos epidemiológicos 

e comportamentais; es-

tudos sobre intervenção; 

estudos e desenvolvi-

mento de controles; ava-

liação de riscos ocupaci-

onais.  

  

Difusão 

Relatórios; pareceres; 

publicações; seminários; 

conferências; dados para 

consulta; artefatos tec-

nológicos; material edu-

cativo; treinamentos e 

capacitações; normas 

ocupacionais; recomen-

dações técnicas. 

Prevenção e redução 

de acidentes e doenças 

relacionadas ao traba-

lho. 

Apropriação do conhe-

cimento pelos atores 

(trabalhadores, empre-

gadores, reguladores, 

etc.) que podem atuar 

diretamente na redução 

ou prevenção de condi-

ções inadequadas. 

Insumos Atividades Produtos
Resultados 

Intermediários
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fonia envolvendo acesso aos postos de trabalho, remuneração não dis-

criminatória e ambientes saudáveis. Assim, se este sinal se mostrar cor-

reto e catalisar diferentes modelos para as organizações púbicas, 2020 

poderá vir a ser o ano da pandemia e o ano de inflexão no governar. 

 Para as organizações de pesquisa integrantes do Executivo Fede-

ral, tal qual a Fundacentro, o tratamento da desigualdade acentuou 

outra tendência, qual seja, a demanda por pesquisas sustentadas em 

evidências. Em um tablado em que os contendores expõem tratamen-

tos assimétricos, com leitura de causa e efeito distinta, a participação 

da ciência está sendo chamada para alimentar o debate com informa-

ções robustas, derivadas da aplicação de métodos auditáveis de forma 

que os argumentos possuam fundamentação empírica. E isso, registre-

se, não implica na despolitização da ciência nem da reificação do mé-

todo; antes sim, significa a transparência das premissas e dos procedi-

mentos e a busca incessante do lastro na realidade; significa, com 

grande ênfase, a valorização da fundamentação teórica e a abertura 

para a crítica. 

 Continuando a centrar a atenção nas organizações de pesquisa 

integrantes do Executivo Federal, em específico aquelas cujo ofício se 

atrela às políticas sociais, o ambiente externo no ano de 2020 foi pródi-

13 
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go ao descortinar a necessidade de se estar preparado para o inespe-

rado e para as crises. Poucas vezes na história recente houve a chance 

de aprender que, ao lado do regramento procedimental inerente às 

organizações públicas, as organizações com forte tônica na ciência re-

querem capilaridade no corpo social, no sentido de identificar fenôme-

nos que poderão emergir, e capacidade de resiliência para dar respos-

tas. Sem tais características, o risco da alienação em relação aos objeti-

vos finalísticos adquire proporções elevadas e, por conseguinte, au-

menta a possibilidade de perda da identidade no aparato governamen-

tal. 

 Diante do exposto, vale dizer que as alterações estatutárias, es-

truturais e procedimentais levadas adiante pela Fundacentro a partir de 

2019 estão no caminho correto. A opção de criar uma organização do 

trabalho que permita a mobilidade dos servidores, com menos níveis 

hierárquicos decisórios, atuantes em frentes priorizadas pela informa-

ção estatística, associada à percepção dos atores, perfaz um modus 

operandi que fornece à Fundacentro a capacidade de navegar com ru-

mo.  

1.6 Políticas e programas de governo 

Agenda 2030 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

da ONU. 

 Meta ODS 8.8 – Proteger os direitos trabalhistas e promover am-

bientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, 

incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres mi-

grantes, e pessoas em empregos precários. 

Plano Plurianual 2020-2023 
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 Objetivo 1218 – Modernizar as relações trabalhistas para pro-

mover competitividade e proteção ao trabalhador. 

1.7 Determinação da materialidade das informa-

ções  

 A estrutura básica do documento e a forma de organização 

do conteúdo foi definida com base nas orientações do Tribunal de 

Contas da União (TCU) a respeito de prestação de contas integrada 

e com base em experiências anteriores na realização de trabalhos 

desta natureza. 

A seleção dos temas a serem incluídos no relatório é realizada em 

função, sobretudo, de sua relação e relevância para com os objeti-

vos estratégicos e indicadores de resultado previstos no Planeja-

mento Estratégico 2020-2023. Foi considerada ainda sua capacida-

de de gerar entregas e valor à sociedade, conforme valores públicos 

da Cadeia de Valor. 
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2.1 Planejamento estratégico institucional 

 O Planejamento Estratégico 2020-2023 da Fundacentro foi apro-

vado por meio da Portaria nº 490, de 16 de dezembro de 2019, e atua-

lizado pela Resolução nº 7, de 23 de dezembro de 2020, para atendi-

mento à Instrução Normativa Seges nº 24, de 18 de março de 2020. 

 O Mapa Estratégico da Fundacentro apresenta sua missão, sua 

visão, seus valores e ainda seus 15 objetivos estratégicos, divididos en-

tre os direcionadores Segurança e Saúde no Trabalho, Produção de Co-

nhecimento, Difusão de Conhecimento, Diagnóstico e Prospecção, 

Gestão do Conhecimento, Valorização das Pessoas, Modernização Ins-

titucional, Visibilidade Institucional e Gestão para Resultados. 

 Os objetivos dessa perspectiva estão associados a indicadores 

que utilizam dados externos para captar a evolução do quadro nacio-

nal em SST e serão detalhados na seção Resultados e desempenho da 

gestão.  

Identidade estratégica 

MISSÃO: Produzir conhecimento aplicado para subsidiar políticas 

públicas que promovam o trabalho seguro, saudável e produtivo.  

 A missão representa a razão de ser de uma organização, ou seja, 

o que a organização faz hoje, por que faz e visando produzir qual im-

pacto na sociedade. A declaração da missão deve responder à seguinte 

questão: “por que ou para que existimos?”. Está ligada diretamente aos 

objetivos institucionais e aos motivos pelos quais a organização foi cri-

ada.  

 

VISÃO: Um futuro melhor pela ciência aplicada à prevenção.  

 A visão de futuro é a expressão que traduz a situação porvir de-

sejada pela instituição. É estabelecida sobre os fins da instituição e cor-

responde à direção suprema que a organização busca alcançar. Esta 

visão detecta os sinais de mudança, identificando oportunidades e 

ameaças, e direciona os esforços, inspirando e transformando um pro-

pósito em ação. A visão energiza e impulsiona a organização.  

 

VALORES  

 Os valores são ideias fundamentais em torno das quais se cons-

trói a organização. Representam as convicções dominantes e as cren-

ças básicas de seus colaboradores e permeiam as atividades e as rela-

ções com as demais partes interessadas.  

 

• Integridade científica: conduzir as ações segundo as melhores 

práticas científicas, contribuindo para a credibilidade do trabalho 

da instituição.  

• Profissionalismo: atuar de forma competente, tendo por refe-

rências os mais elevados padrões de eficiência, eficácia e efetivi-

dade.  

• Transparência: garantir que todas as ações possam estar sob o 

escrutínio público. 

• Cooperação: pesquisadores devem atuar em conjunto, de forma 

integrada, para o alcance da missão institucional. Buscar parcei-

ros nacionais e internacionais para ampliar a capacidade de pes-

quisa da instituição.  

G o ve r n a n ç a ,  e s t r a t é g i a  e  a l o c a ç ã o  d e  r e c u r s o s  
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Figura 2.1.2 - Mapa estratégico da Fundacentro - 2020-2023 
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• Inovação: explorar novas possibilidades para a solução dos desa-

fios atuais e futuros. 

2.2 Estrutura interna de governança 

 A governança institucional compreende tudo o que uma institui-

ção pública faz para assegurar que sua ação seja direcionada para ob-

jetivos alinhados aos interesses da sociedade. Assim, tem por finalida-

de melhorar o desempenho organizacional, contribuir para a redução 

dos riscos e alinhar as ações com o intuito de favorecer a geração de 

valor e a entrega de resultados. 

 Em 2020, a Fundacentro, com a instauração dos comitês de Go-

vernança Digital, de Pesquisa Aplicada e de Difusão de Conhecimento, 

aprimorou sua estrutura interna de governança. 

 Esses três comitês atuam em frentes importantes para o alcance 

dos objetivos da entidade. O Comitê de Governança Digital atua na 

execução da Estratégia de Governo Digital no âmbito da Fundacentro. 

Os Comitês de Pesquisa Aplicada e de Difusão de Conhecimento avali-

am as propostas de projetos das áreas finalísticas de forma que os re-

cursos da instituição (humanos, de infraestrutura e financeiros) sejam 

aplicados da melhor forma, visando à entrega de resultados para as 

partes interessadas. 

 A estrutura interna de governança passou a ser composta por: 

• Conselho Curador; 

• Comitê Interno de Governança, Riscos e Controles; 

• Comitê de Governança Digital; 

• Auditoria Interna; 

• Comissão de Ética da Fundacentro; 

• Comitê de Difusão de Conhecimento; 

• Comitê de Pesquisa Aplicada; 

• Coordenação de Gestão de Pessoas; 

• Coordenação de Planejamento Estratégico (Unidade Gestora de 

Integridade); 

• Corregedoria; 

• Presidência (SIC e funções de ouvidoria); e 

• Procuradoria Federal. 

Conselho Curador 

 Instituído pelo Decreto nº 10.096, de 6 de novembro 2019, que 

aprova o estatuto da Fundacentro, o Conselho Curador tem a função 

de supervisionar o desempenho da gestão da Fundacentro. Sua princi-

pal atribuição é a de manifestar-se sobre a proposta orçamentária, o 

plano de ação e a prestação de contas anual da instituição. 

 Em sua formação, conta com a participação do Ministério da Eco-

nomia (Secretaria Especial de Previdência e Trabalho), da sociedade 

(representante dos empregados e dos empregadores) e da gestão da 

Fundacentro. 

Comitê Interno de Governança, Riscos e Controles (CGRC) 

 O Comitê Interno de Governança, Riscos e Controles da Funda-

centro (CGRC) tem por objetivo estabelecer um ambiente adequado de 

controle e gestão de riscos e garantir que as boas práticas de gover-

nança se desenvolvam e sejam apropriadas pela instituição de forma 

contínua e progressiva, visando à geração de valor para a sociedade. 

 Em 2020, o colegiado reuniu-se em cinco sessões ordinárias e 

uma extraordinária, aprovou seis resoluções e apreciou diversos temas 

afetos à estratégia e à governança institucional. 
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As principais Resoluções exaradas em 2020 pelo CGRC foram: 

• Resolução CGRC nº 3, de 8 de maio de 2020, que dispõe sobre a 

Política de Gestão de Riscos da Fundacentro; 

• Resolução CGRC nº 4, de 3 de julho de 2020, que aprova o Plano 

de Integridade da Fundacentro; 

• Resolução CGRC nº 5, de 15 de dezembro de 2020, que aprova o 

Plano de Ação da Fundacentro para o ano de 2021; 

• Resolução CGRC nº 6, de 18 de dezembro de 2020, que dispõe 

sobre a Metodologia de Gestão de Riscos da Fundacentro; e, 

• Resolução CGRC nº 7, de 23 de dezembro de 2020, que aprova a 

atualização do Plano Estratégico Institucional da Fundacentro 

para o quadriênio de 2020-2023. 

Comitê de Governança Digital (CGD) 

 Em julho de 2020, a Fundacentro instituiu o Comitê de Governan-

ça Digital (CGD), colegiado de  caráter permanente e cuja principal 

competência é deliberar sobre os assuntos relativos à implementação 

das ações de governo digital e uso de recursos de tecnologia da infor-

mação e comunicação. 

 Ainda em julho, o CGD aprovou o Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (PDTIC) da Fundacentro contendo o plane-

jamento anual de aquisições, contratações e serviços de tecnologia da 

informação para o biênio 2021-2022. 

Auditoria Interna (AI) 

 A Auditoria Interna é o órgão de controle responsável tanto por 

assessorar a gestão da Fundacentro, como por agregar valor aos pro-

cessos institucionais. É responsável por verificar e orientar a racionali-

dade das ações da entidade, observando os preceitos da eficácia, da 

eficiência, da economicidade e da razoabilidade, bem como por prestar 

apoio a toda instituição. 

 Órgão seccional subordinado diretamente à Presidência da Fun-

dacentro, sujeita-se à orientação normativa e supervisão técnica do 

Sistema de Controle Interno do Executivo Federal nos termos do De-

creto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000, e da Instrução Normativa 

CGU/SFC nº 3, de 9 de junho de 2017. 

Em 2020, a Auditoria Interna elaborou dois documentos importantes 

para guiar sua atuação: 

• Regimento Interno: <https://sei.fundacentro.gov.br/sei/

publicacoes/controlador_publicacoes.php?

acao=publicacao_visualizar&id_documento=84418&id_orgao_pu

blicacao=0>; e, 

• Manual da Auditoria Interna: <https://sei.fundacentro.gov.br/

sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?

acao=publicacao_visualizar&id_documento=83022&id_orgao_pu

blicacao=0>. 

 Auditoria Interna em números: 

• 21 recomendações expedidas e em monitoramento. 

 Mais informações sobre a atuação da Auditoria Interna da Funda-

centro podem ser consultadas no Relatório Anual de Atividades da Au-

ditoria Interna, disponível no portal da instituição. 

Comissão de Ética da Fundacentro (CEF) 

 A Comissão de Ética da Fundacentro (CEF) é uma comissão insti-

tuída pela Portaria nº 70, de 1º de abril de 2008, em atendimento ao 

Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, encarregada de orientar e 

aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as 

pessoas e com o patrimônio público. 

 Diferentemente das comissões atuantes na esfera disciplinar, a 

CEF atua não apenas no sentido de apurar, responsabilizar ou indicar 
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Figura 2.2.1 - Estrutura de governança da Fundacentro 
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possíveis sanções para servidores, mas também, e com foco principal, 

de incentivar o comportamento ético entre os servidores e minimizar 

os conflitos interpessoais, favorecendo a construção e a manutenção 

de um ambiente de trabalho saudável para todos os agentes públicos 

vinculados à Fundacentro.  

 Por ter sido um ano atípico, a CEF teve que se adequar ao traba-

lho remoto e às novas orientações da Comissão de Ética Pública (CEP). 

Dessa forma, a Comissão iniciou a divulgação dos Boletins da CEP, 

“Minuto da Ética”. A cada mês um tema diferente é divulgado interna-

mente. 

 CEF em números: 

• 18 reuniões;  

• Uma denúncia recebida (convertida em procedimento prelimi-

nar);   

• Um procedimento preliminar concluído;   

• Dois processos de apuração ética concluídos; e, 

• Cinco consultas atendidas.  

 

Corregedoria (COR) 

 A Corregedoria da Fundacentro, instituída pelo Decreto nº 

10.096, de 6 de novembro de 2019, está subordinada diretamente à 

Presidência da Fundacentro e sob a supervisão técnica do Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União. O atual Corregedor foi 

nomeado por meio da Portaria nº 87, de 6 de abril de 2020, com publi-

cação no D.O.U. em 08 de abril de 2020, competindo-lhe as atribuições 

de gerenciamento da Corregedoria e atuação como Presidente em to-

dos os procedimentos correicionais instaurados desde sua nomeação. 

 Em 2020, a Corregedoria instaurou 4 (quatro) procedimentos cor-

reicionais, sendo 2 (dois) processos administrativos disciplinares, 1 

(uma) sindicância acusatória e 1 (uma) sindicância investigativa. Todos 

encontram-se em andamento. 

 Além dos procedimentos correcionais acima, no ano de 2020 

houve 4 (quatro) processos julgados e 1 (um) processo, instaurado an-

teriormente a 2020, encaminhado para julgamento. 

 A impossibilidade de funcionamento normal das instituições em 

decorrência da pandemia impactou os processos em andamento, a di-

gitalização dos processos e o próprio gerenciamento da Corregedoria. 

 O principal desafio em 2021 da Corregedoria é o de atingir o ní-

vel 2 do modelo de maturidade que é exigido pela CGU. São requisitos 

para atendimento ao modelo: (i) competência da Corregedoria para 

instaurar e conduzir procedimentos correcionais acusatórios de agen-

tes públicos e entes privados; (ii) estruturação de apoio administrativo 

para as comissões de PAD e PAR; (iii) estruturação de apoio técnico 

para as comissões processantes; e (iv) elaboração de plano de trabalho 

pela comissão processante com submissão à unidade correicional 

(Corregedoria) e aprovação. 

 

Coordenação de Gestão de Pessoas (CGP) 

 A Coordenação de Gestão de Pessoas (CGP), além de suas fun-

ções típicas, é diretamente responsável por atividades relacionadas à 

integridade dos servidores. 

 A Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013, dispôs sobre conflito de 

interesses no âmbito do Poder Executivo Federal, sendo disciplinada na 

Fundacentro por meio Portaria nº 109, de 29 de abril de 2020. 

 A Portaria atribuiu à Coordenação a responsabilidade por: 

 I - estabelecer procedimentos e mecanismos que objetivem pre-

venir ou impedir eventual conflito de interesses; 
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 II - avaliar e fiscalizar a ocorrência de situações que configuram 

conflito de interesses e determinar medidas para prevenção ou elimi-

nação do conflito; 

 III - orientar e dirimir dúvidas e controvérsias acerca da interpre-

tação das normas que regulam o conflito de interesses; e 

 IV - manifestar-se sobre a existência ou não de conflito de inte-

resses nas consultas a elas submetidas. 

 A CGP também é uma das unidades responsáveis por atividades 

relacionadas à vedação de nepotismo (em nomeações, contratações de 

estagiários, por exemplo). 

 De forma mais abrangente, a manutenção e a atualização dos 

cadastros realizada pela Coordenação tornam-se subsídios para detec-

ção de desvios tais como acumulação ilegal de cargos, evolução patri-

monial incompatível com a renda do servidor, prática de nepotismo 

cruzado, entre outros. 

 

Coordenação de Planejamento Estratégico (CPE) 

 A Coordenação de Planejamento Estratégico (CPE) compõe o rol 

de instâncias que atuam na assistência direta e imediata à Presidência 

da Fundacentro. Tem por objetivo subsidiar a alta gestão com informa-

ções para o planejamento de médio e longo prazo, além de prestar 

apoio técnico na execução do plano estratégico. Afora as competências 

normalmente atribuídas a uma unidade estratégica, a CPE foi designa-

da como unidade gestora de integridade e como unidade de controle 

interno. 

 Em 2020, a unidade liderou três ações estratégicas, destacando 

sua atuação na implementação da sistemática de monitoramento das 

ações estratégicas, na implementação da gestão de riscos institucionais 

e da gestão de governança, na implementação e gestão do programa 

de integridade da Fundacentro, e na condução do processo de revisão 

e consolidação dos seus atos normativos, conforme disposto no Decre-

to nº 10.139, de 28 de novembro de 2019. 

 Como principais resultados, elencam-se: a atualização do Plano 

Estratégico Institucional (Resolução CGRC nº 7/2020), a elaboração dos 

documentos Política de Gestão de Riscos (Resolução CGRC nº3/2020), 

Metodologia de Gerenciamento de Riscos (Resolução CGRC nº6/2020) 

e Plano de Integridade Institucional para o biênio 2020-2021 

(Resolução CGRC nº4/2020), a avaliação dos riscos para a integridade e 

a sistematização do processo de revisão e consolidação dos atos nor-

mativos. 

 Como unidade de controle interno, atuou no monitoramento das 

recomendações oriundas de auditorias da CGU, distribuindo os questi-

onamentos às unidades competentes e registrando as manifestações 

no sistema e-Aud. 

 Para 2021, os principais desafios para a área são: 

• Ampliar o portfólio de processos submetidos aos instrumentos 

de gerenciamento de riscos institucionais; 

• Sistematizar o processo de gestão estratégica, contemplando 

elaboração, desdobramento, revisão, acompanhamento e comu-

nicação da estratégia; 

• Reavaliar a cadeia de valor da Fundacentro, priorizando os pro-

cessos e aplicando metodologia para sua simplificação; e 

• Sistematizar a comunicação, o registro e o monitoramento das 

demandas de controle externo à Fundacentro (CGU e TCU). 

Comunicação com a sociedade 

 A Fundacentro busca uma comunicação ativa com a sociedade 

por meio das redes sociais e do seu portal, que em 2020 passou a inte-

grar a plataforma gov.br (www.gov.br/fundacentro). As notícias da ins-
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tituição, disponibilizadas na nova página, são impulsionadas pela divul-

gação em cards no Facebook, no Instagram e no Twitter e pelo sistema 

de mala-direta com mais de 100 mil usuários cadastrados, que rece-

bem o informativo “Notícias da Semana”. 

 Em 2020, foram produzidas 23 edições do “Notícias da Semana” 

e 68 matérias, cada uma gerando 3 cards para as redes sociais. Além 

dessas artes, foram feitos posts independentes de matérias, como em 

datas comemorativas ou ligados a eventos do canal institucional no 

YouTube, inclusive em tempo real. 

 Os textos e as artes buscam informar o cidadão sobre a realiza-

ção de eventos e cursos, resultados de pesquisas e estudos, modifica-

ções na legislação em saúde e segurança no trabalho, publicações dis-

ponibilizadas pela Fundacentro. O novo portal trouxe um novo sistema 

para a consulta digital na Biblioteca, no qual é possível baixar livros, 

cartilhas, vídeos, teses, dissertações, HQs e artigos da Revista Brasileira 

de Saúde Ocupacional (RBSO). 

 Tanto o portal, quanto as redes sociais são espaços para aproxi-

mar a Fundacentro da sociedade, fazendo com que o conhecimento 

em SST seja multiplicado, auxilie na formulação de políticas públicas e 

contribua para resultados efetivos de melhora nas condições de traba-

lho. Outros canais de comunicação disponíveis aos cidadãos são: Fale 

Conosco, Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), Acesso à Informação 

e Ouvidoria. 

 

Serviço de informação ao cidadão (SIC) e funções de Ouvidoria 
<http://www.gov.br/fundacentro/pt-br/acesso-a-informacao> 

 A Presidência da Fundacentro é a responsável por receber e res-

ponder as manifestações dos cidadãos, garantindo celeridade e padro-

nização das respostas. 

 Por meio da plataforma FalaBr, os cidadãos podem registar recla-

mações, denúncias, elogios, solicitações, sugestões, pedidos de acesso 

à informação e de simplificação de serviços. 

 A Fundacentro disponibiliza em seu portal a seção “Acesso à In-

Twitter 
<https://twitter.com/search?q=Fundacentro_of> 

Criada em 2010, a conta @fundacentro_of possuía 4.026 segui-

dores em 31/12/2019 e chegou a 4.382 em 31/12/2020, um au-

mento de 356 seguidores ou 8,84%.    
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Youtube 
<https://www.youtube.com/user/fundacentrooficial> 

Criada em 2012, a conta tinha 23.445 inscritos em 31/12/2019 e 

chegou a 34.189 em 31/12/2020, um aumento de 10.744 inscri-

tos (45,8%). A novidade em 2020 foi a realização de lives, que 

trouxe um aumento nas visualizações, que passaram de 

3.566.494 para 4.241.980 no mesmo período, um crescimento de 

675.486 visualizações (18,9%). 

Facebook 
<https://www.facebook.com/Fundacentro> 

Criada em 2012, a fanpage da Fundacentro/ME possui 27.822 

seguidores. Em 2019, eram  27.249. No ano de 2020, com o au-

mento de 573 seguidores, houve um crescimento de 2,1%. Com 

o uso de cards e textos pensados para a rede social, o engaja-

mento foi impulsionado.  

Instagram 
<http://instagram.com/fundacentro_oficial> 

A Fundacentro entrou para o Instagram em 2019, quando encer-

rou o ano com 1.500 seguidores. Em 2020, a página conquistou 

mais 5.991 usuários para acompanhar suas ações e chegou a 

7.491 seguidores. Um crescimento de 399,4%. 

http://www.fundacentro.gov.br/servicos/fale-conosco
https://www.gov.br/fundacentro/pt-br/acesso-a-informacao
https://www.youtube.com/user/fundacentrooficial
https://www.facebook.com/Fundacentro


formação”, onde podem ser consultados temas como agenda pública 

dos dirigentes, ações e programas, relatórios de auditoria, convênios, 

despesas, licitações e contratos. 

 Dados obtidos no “Painel Resolveu”, mantido pela Controladoria 

Geral da União (CGU) revelam que, em 2020, a Fundacentro atendeu      

suas demandas em tempo médio menor quando comparada à esfera 

federal como um todo. 

 Em abril de 2020, foi implementado um novo instrumento de co-

municação, o “Fundacentro Escu-

ta” (fundacentroescuta@fundacentro.gov.br), que estabelece uma rela-

ção direta entre a instituição e o cidadão. 

 

Índice de Governança e Gestão Públicas (IGG) 
<https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-

2018/resultados.htm> 

 O Índice de Governança de Gestão Públicas (IGG) é o resultado 

de um levantamento que o TCU vem realizando para conhecer melhor 

a situação de governança no setor público e estimular a adoção de 

práticas que fortaleçam a capacidade das organizações de gerar resul-

tados e de prestar os serviços esperados. 

 O indicador, além de promover a integração entre os órgãos e o 

compartilhamento de práticas, traz maior clareza da governança reali-

zada no âmbito da Fundacentro perante a sociedade e os órgãos de 

controle. 

 Na última apuração, realizada em 2018, a Fundacentro foi a nona 

melhor fundação. Para a próxima apuração, prevista para 2021, espera-

se que os avanços realizados pela entidade no âmbito da governança 

impulsionem o seu resultado. 
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Quadro 2.2.2 - Performance da Fundacentro no Painel Resolveu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TCU 

Índice Valor apurado Colocação

IGG 32% 9º

iGOV 23% 11º

iGestContrt 60% 2º

iGestTI 25% 10º

iGestPessoas 22% 8º

Quadro 2.2.2 - Performance da Fundacentro no IGG - 2018 (colocação 

considera somente Fundações) 

 

 
 

 

 

Fonte: TCU 

https://www.gov.br/fundacentro/pt-br/acesso-a-informacao
http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm
https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-2018/resultados.htm
https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-2018/resultados.htm
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3.1 Gestão de riscos  

 Em 2020, a gestão de riscos passou a ser tratada como tema es-

tratégico para a Fundacentro, que procurou estabelecer os fundamen-

tos norteadores do processo de gerenciamento de riscos institucionais.  

 As principais ações realizadas no período, foram: 

Publicação do regimento interno do Comitê de Governança, Riscos e 

Controles; 

• Publicação da Política de Gestão de Riscos da Fundacentro; 

• Identificação dos dois objetos prioritários segundo orientações 

do Comitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Inte-

gridade do Ministério da Economia (CRTCI); 

• Publicação da metodologia de gestão de riscos institucionais;  

• Designação de unidade responsável por controle interno; e,  

• Avaliação dos riscos para a integridade e dos controles existen-

tes. 

 Tais ações tiveram como principal resultado a implementação de 

um conjunto de instrumentos e procedimentos que fortalecem o pro-

cesso de gerenciamento de riscos, melhorando o controle interno da 

gestão e, por consequência, minimizando os riscos afetos ao ambiente 

de atuação da entidade.   

3.2 Controles internos 

 De acordo com o seu regimento interno, a unidade de controle 

interno da Fundacentro é a Coordenação de Planejamento Estratégico 

(CPE). 

 Art. 10 À Coordenação de Planejamento Estratégico compete: 

 (...) 

 VI – estruturar, manter, monitorar e aprimorar o sistema de gestão 

 de riscos e controles internos da FUNDACENTRO; 

 Nesse sentido, a CPE vem realizando o monitoramento das provi-

dências registradas pelos órgãos de controle (Controladoria-Geral da 

União –– CGU –– e TCU) nos sistemas de governo (e-Aud e Conecta-

TCU, respectivamente) e assistindo a alta administração na elaboração 

do relatório de gestão e na prestação de contas como um todo. 

R i s c o s ,  o p o r t u n i d a d e s  e  p e r s p e c t i va s  
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Figura 3.1.1 - Modelo de estrutura das linhas de defesa para gerencia-

mento de riscos 

 

 

 

 

1ª linha de defesa 

• Gestores operacionais 

2ª linha de defesa 

• CGRC 

• Coord. Planej. Estrat. 

• Unidad. Gest. Integrid. 

• Comitês temáticos 

3ª linha de defesa 

• Auditoria Interna 

• Órgãos de controle 



 As providências que a Fundacentro vem adotando para atendi-

mento às recomendações da Controladoria-Geral da União (CGU) e do 

Tribunal de Contas da União (TCU) podem ser acompanhadas através 

do portal institucional, seção Auditorias . 

 

3.3 Oportunidades e perspectivas 

 Apesar de um ano desafiador, algumas oportunidades desponta-

ram para a entidade. Elencamos a seguir as principais:  

1. Desenvolvimento de cursos EaD e sua disponibilização em platafor-

mas de ensino, o que  representa uma oportunidade para a difusão de 

conhecimento; 

2. Edital para alocação de bolsistas em projetos de pesquisa finalísticos, 

o que representa uma oportunidade para a produção de conhecimento 

da entidade; 

3. Desburocratização para implementação do programa de gestão e 

nova edição de portaria sobre movimentação dos servidores públicos, 

o que representa uma oportunidade para o aproveitamento mais efici-

ente da força de trabalho na administração pública federal; e, 

4. Instituição da política de inovação, o que representa uma oportuni-

dade para aumento da produtividade por meio de inovações institucio-

nais. 

 

3.4 Programa de integridade 

 A integridade é requisito essencial para que uma organização 

possa atingir seus objetivos. Uma organização íntegra é formada por 

agentes unidos no propósito de atuar de forma ética, correta, honesta 

e transparente, e dispostos a denunciar e combater os desvios e a má 

utilização de recursos públicos.  

 A exigência de integridade é especialmente reforçada no âmbito 

da administração pública, submetida constitucionalmente aos princí-

pios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiên-

cia. A partir da edição do Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 

2017, esses valores se materializam no conceito de integridade, posici-

onada na estrutura normativa brasileira como um princípio da boa go-

vernança. De acordo com essa norma, a governança das entidades pú-

blicas deve ser pautada pelo inarredável compromisso dos seus diri-

gentes e servidores com os mais elevados padrões de comportamento 

ético.  

 A Fundacentro reconhece a responsabilidade de garantir de for-

ma consistente e perene a sua própria integridade organizacional, no-

tadamente no que se refere às pessoas, aos processos, aos ritos de 

controle e à prestação de contas. Assim, a entidade assumiu o compro-

misso institucional firme de exercer, com vigor, seu dever de agir e re-

portar de forma transparente e objetiva.  

 Nesse sentido, buscou promover a cultura de integridade na ins-

tituição por meio de intervenções que buscaram estruturar as instân-

cias de integridade de acordo com as normatizações da CGU. Também 

foi elaborado o Plano de Integridade Institucional 2020-2021 e realiza-

da a primeira avaliação de riscos voltados à integridade. 

 As principais ações realizadas no período foram: 

• Acompanhamento, como membro, das reuniões mensais do Co-

mitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade 

do Ministério da Economia (CRTCI); 

• Avaliação da maturidade institucional quanto ao tema integrida-

de e elaboração de plano de ação visando ao seu fortalecimento; 

• Reestruturação de processos de trabalho, notadamente aqueles 
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relacionados ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e à Ouvi-

doria (denúncias); 

• Elaboração e edição do plano de integridade institucional para o 

biênio 2020-2021; 

• Avaliação dos riscos para a integridade e dos controles existentes 

(além da avaliação dos controles, foi proposta uma lista de ações 

promotoras do fortalecimento dos controles avaliados); 

• Estabelecimento de estratégia para capacitação dos servidores 

quanto ao tema integridade; e, 

• Construção de plano de comunicação para divulgar assuntos re-

lacionados à integridade. 

 Finalmente, a entidade atendeu a todos os itens exigidos pela 

CGU (figura 3.4.1). 

  

 

Conheça o Programa de Integridade 

da Fundacentro. 

 

 

 

 

 

 

Gerenciamento de riscos para a integridade 

 Para realizar o seu primeiro levantamento de riscos para a inte-

gridade, a Fundacentro pautou-se na Resolução CRTCI nº 3, de 27 de 

junho de 2019, que dispõe sobre o primeiro levantamento de riscos à 

integridade no âmbito do Ministério da Economia.  

 Tendo por referência o conjunto de 29 riscos apresentados pela 

Figura 3.4.1 - Painel da integridade—CGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CGU 
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Resolução, foram aplicadas duas pesquisas internas: a primeira com o 

objetivo de eleger os cinco eventos mais relevantes para a integridade 

institucional e a segunda para aferir a percepção dos níveis de riscos 

desses eventos. 

 Diante desse resultado, foram identificadas e avaliadas as medi-

das mitigadoras aos eventos de risco e, então, proposto um conjunto 

de ações para o fortalecimento dos controles existentes que atualmen-

te se encontra em fase de implementação. 

 No caso da Fundacentro, esta primeira avaliação dos riscos para a 

integridade constitui um movimento na direção do fortalecimento da 

gestão de riscos, dos controles internos e das instâncias de integridade, 

além de promover a melhora dos resultados e serviços prestados ao 

cidadão.  

Para maiores detalhes, acesse o 

relatório da primeira avaliação de 

riscos para a integridade da enti-

dade. 

 

 

 

 

 Quadro 3.4.2 - Resultado da pesquisa interna de riscos de integridade  
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No relatório de gestão do 

ano anterior, observamos 

que um dos grandes desafi-

os para a Fundacentro seria 

estabelecer uma política para 

a realização de cursos na 

modalidade à distância 

(EaD). Naquele momento, 

jamais poderíamos imaginar 

que o esforço precisaria ser 

dispendido de maneira tão 

intensa e tão concentrada no 

tempo. Com a chegada da 

pandemia, os cursos tradici-

onais que contavam com a 

presença física de professo-

res e alunos feneceram dian-

te da transmissão galopante 

da doença e das vidas interrompidas precocemente. No seu lugar, em 

um primeiro momento, o geral das organizações adequou tecnologias 

e saberes onde possível e, quando não, adotou o improviso na expec-

tativa de atender seus usuários. Para a Fundacentro não foi diferente. 

  Considerando os prazos exíguos para não cessar os cursos por 

muito tempo, a Fundacentro repassou seu histórico e selecionou op-

ções que poderiam ser vertidas para o EaD. Com o empenho dos servi-

dores, foi possível disponibilizar na plataforma Escola Virtual.Gov (EV.G) 

da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) os cursos Seguran-

ça em Máquinas e Equipamentos NR12 e Segurança Química em Labo-

ratórios de Ensino e Pesquisa, além de realizar o curso Gerenciamento 

de Riscos Ocupacionais – a nova NR 1, com aulas ao vivo. A partir do 

aprendizado, a perspectiva é de ampliar a oferta dessa modalidade e 

com isso ampliar a capilaridade da ação da Fundacentro. 

 Na esteira do EaD, os eventos liderados pela instituição se amol-

daram à realidade e aproveitaram os recursos tecnológicos atuais, tan-

to no formato de webinar, de lives e afins. Além da redução de custos e 

da ampliação da cobertura dos eventos, ao ficarem hospedados no 

YouTube, acabam por configurar um material de consulta que é usu-

fruído continuamente. Associado a esta possibilidade de acesso perma-

nente, o que chama atenção e promete bons resultados é o fato de 

que a tecnologia tem viabilizado estratégias comunicativas próprias, 

incrementado a relação entre os participantes. Também digno de nota 

é que a facilidade da execução dos eventos colabora para que sejam 

utilizados nos projetos de pesquisa, tanto para a publicidade do que se 

faz como para a coleta de opiniões sobre o tema. 

  A experiência do ano de 2020 reforça, enfim, que a aproximação 

da Tecnologia da Informação (TI) com a difusão de conhecimento foi 

oportuna e está potencializando a sinergia entre as áreas internas, ten-

do por eixo estruturante a identificação das necessidades do público 

externo. 

 

Marina  Brito Battilani 

DIRETORA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA 

M e n s a g e m  d a  d i r e t o r a  d e  c o n h e c i m e n t o  e  t e c n o l o g i a  
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Em um ano de incertezas, a 

única certeza que tínhamos 

era a necessidade de nos 

guiar pelo planejamento es-

tratégico elaborado no final 

de 2019 a muitas mãos, en-

volvendo diversos setores, 

para dar vida à nobre missão 

da Fundacentro: produzir 

conhecimento aplicado para 

subsidiar políticas públicas 

que promovam o trabalho 

seguro, saudável e produti-

vo. 

 A pandemia que pegou 

de surpresa o mundo colo-

cou em xeque a resiliência e 

a criatividade das instituições 

públicas para sobressaírem-

se à crise que se instalou. Assim, para nos reinventar, tivemos que bus-

car novos caminhos, nem piores, nem melhores, apenas diferentes, 

provavelmente inovadores e, no mínimo, mais digitais. 

 Logo em março, vimos o mundo assustado pelo coronavírus. Os 

mais otimistas achavam que dali há um mês tudo se normalizaria, en-

quanto os mais céticos tinham a certeza do quão incerto e imprevisível 

era aquele momento. Desta forma, tentando fazer do momento de cri-

se uma oportunidade de ação através de informação à sociedade, um 

grupo de aproximadamente trinta pesquisadores, tanto do Centro Téc-

nico Nacional (CTN) quanto das Unidades Regionais da Fundacentro, 

reuniu-se utilizando as “novas” ferramentas disponibilizadas para o te-

letrabalho adotado com o intuito de estudar e produzir guias de orien-

tação para a prevenção da Covid-19 aos diferentes setores econômicos 

e categorias profissionais. 

 Ainda nos adaptando a esta nova realidade pautada em distanci-

amento e máscaras, vislumbramos a possibilidade de reproduzir estudo 

de protocolos internacionais que acabavam de emergir para apresentar 

alternativas de desinfecção de máscaras PFF2 (N95) que, naquele mo-

mento, estavam escassas no mercado, mas que eram as grandes coad-

juvantes na prevenção e no controle da transmissão do coronavírus. 

Muitos foram os envolvidos para que o projeto de testagem da eficiên-

cia da capacidade filtrante de máscaras PFF2 após método de desinfec-

ção por vapor de peróxido de hidrogênio saísse do papel e, por isso, 

um especial agradecimento a toda equipe participante, incluindo o 

Centro Regional Sudeste II – Rio de Janeiro (CRSER), o Serviço de Labo-

ratório de EPI (SLEP) e Serviço de Laboratórios de Apoio à Pesquisa 

(SLAP). 

 Interessante é pensar que, ao contrário do que se imaginava, o 

distanciamento imposto pela quarentena possibilitou maior integração 

do corpo técnico, facilitada pela conexão por videoconferência, e am-

pliou a participação em iniciativas e projetos entre as diversas Unida-

des Regionais e o CTN. Portanto, seguindo neste novo modus operan-

dis, o recém-criado Laboratório de Inovação da Fundacentro, que mal 

tinha finalizado a implantação do seu espaço físico no CTN, conseguiu 

reagir às intempéries da pandemia para colocar em prática uma nova 

forma de trabalhar, através da colaboração de vinte servidores da Fun-

dacentro, distribuídos entre nove Squads com propósitos distintos e 

bem definidos, uma missão determinada e temporária, e muita motiva-

ção para serem agentes de transformação através da inovação. Daí sur-

M e n s a g e m  d a  d i r e t o r a  d e  p e s q u i s a  a p l i c a d a  
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giram os Squads carinhosamente chamados de: Capacitação Colabora-

tiva, Covid, Edital de Novas Ideias, Lab+, LabTalk, Oficinas I+D, One 

Page, Política de Inovação e Redes. 

 Dentre as iniciativas do Laboratório de Inovação podemos desta-

car: os clippings quinzenais de cursos, vídeos, publicações e podcasts 

sobre temas de inovação em SST; a preparação de um plano para 

eventos sobre a Covid-19; a capacitação em Design Thinking e meto-

dologias ágeis; as oficinas internas sobre sistemas e processos; a cria-

ção de uma página informativa sobre as pesquisas do portifólio de 

projetos (a ser inserida no portal a partir de 2021); a construção inicial 

de networking dentro do ecossistema de inovação; sem esquecer do 

imprescindível apoio ao Evento de Pesquisa & Inovação em dezembro 

de 2020, que culminou com o lançamento dos programas de bate-

papo do LabTalk sobre inovação, saúde e trabalho no YouTube; a ela-

boração e a publicação da Política de Inovação da Fundacentro; a apre-

sentação do Laboratório de Inovação ao público externo; e a divulga-

ção dos vencedores do Desafio de Inovação sobre Saúde Mental em 

parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Escola Nacional 

de Administração Pública (Enap).  

 Desta forma, podemos afirmar que o Laboratório de Inovação 

deu seus primeiros passos para ser uma câmara de reverberação de 

ideias em que se catalisem ações e iniciativas sem amarras convencio-

nais para viabilizar uma transformação positiva e integrativa, sendo um 

ponto de apoio das diretorias e da presidência em busca das melhores 

práticas de inovação organizacional e para o mundo externo. 

 Chegamos ao meio do ano com o desafio de reconfigurar alguns 

pontos norteadores, sem perder as diretrizes do planejamento feito em 

2019. Neste momento, o atraso dos projetos de pesquisa em função da 

pandemia ganha uma nova janela de oportunidade com a criação da 

Vitrine de Projetos. Esta iniciativa tem por objetivo apresentar os proje-

tos de pesquisa aprovados no ano corrente a todos os servidores, in-

cluindo a área técnica e administrativa. Em formato de pitch, com lin-

guagem mais objetiva e visual, a Vitrine dá visibilidade aos projetos e 

permite o compartilhamento de ideias, em um primeiro momento in-

ternamente. Como consequência, também pode possibilitar a inserção 

de novos membros nas equipes diante do interesse que surge nos ser-

vidores durante a apresentação. 

 Já no segundo semestre de 2020, ressaltamos as estratégias esta-

belecidas no planejamento estratégico por meio de uma metodologia 

que prioriza a pesquisa baseada em ônus, necessidade e impacto. Para 

tanto, lançamos mão de uma matriz de prioridades que considera as 

maiores causas de afastamento do trabalho e os setores econômicos 

mais afetados, com sugestão dos eixos temáticos a serem propostos 

no ciclo anual de pesquisa aplicada. Igualmente, demos abertura a pro-

jetos não enquadrados na matriz de prioridades, fossem relativos a de-

mandas de agenda regulatória ou a temas emergentes identificados. 

Esta priorização em pesquisa dá identidade ao processo através da alo-

cação de recursos com foco em prioridades estratégicas.  

 Ademais, reestruturamos o ciclo de avaliação de projetos com a 

implantação de um comitê de avaliação formado por pesquisadores, 

tecnologistas e analistas, além da inserção do pitch  pré-aprovação, 

que possibilitou uma nova submissão do projeto em análise junto ao 

comitê de avaliação.  

 Na completude do ciclo de avaliação e com o início da pesquisa, 

demos sequência a um novo modelo de gestão para acompanhamento 

dos projetos por meio de relatórios gerenciais periódicos, dando espa-

ço aos papéis de gestores de iniciativa, que são servidores da casa, em 

uma dimensão alicerçada na fluidez da informação para todo o tecido 

organizacional. 

 O ano de 2020 termina com o Encontro de Pesquisa & Inovação 

da Fundacentro, evento de três dias inteiros, aberto ao público e com 

muita troca de experiências, convidados internos e externos, diversas 

lives e atividades, feito com muita dedicação, em um ano difícil, mas de 

muita superação. Neste ano, de tantos desencontros e não-encontros, 
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esse evento nos deu uma ponta de esperança de que podemos ser de-

safiados, reinventar-nos e seguir em frente... sempre. 

E assim desejamos para 2021, pautados na nossa visão: um futuro me-

lhor pela ciência aplicada à prevenção. 

 

Erika Alvim de Sá e Benevides 

DIRETORA DE PESQUISA APLICADA 
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4.1 Resultados alcançados x objetivos estratégicos e priorida-

des da gestão   

 Nesta seção, apresentam-se os resultados alcançados pela enti-

dade dentro de cada um dos doze objetivos estratégicos diretamente 

relacionados aos processos internos. Essa perspectiva tem o intuito de 

acompanhar como a entidade entregou valor para a sociedade no 

exercício de 2020.  

 Nesse sentido, serão abordados os principais projetos e iniciati-

vas realizados para o atingimento de cada objetivo estratégico, assim 

como a apuração dos indicadores e o alcance das metas no período. 

Direcionador “Segurança e saúde no trabalho (SST)” 

 Área de conhecimento que atua sobre as condições de trabalho e 

sua relação com a saúde do trabalhador e a prevenção de acidentes e 

adoecimentos. 

OE 1 – Reduzir o custo Brasil: ações que contribuam para que a nor-

matização em SST seja clara, eliminando conflitos e sobreposições, fa-

cilitando sua aplicação e eliminando exigências burocráticas que au-

mentam os custos sem necessariamente reduzir os riscos ao trabalha-

dor. 

OE 2 – Promover melhores condições de trabalho: ações que favore-

çam a segurança e a saúde no ambiente de trabalho. 

OE 3 – Fomentar a cultura de prevenção: ações que estimulem a vi-

são de práticas de prevenção como intrínsecas ao processo de trabalho 

e não como mero atendimento à legislação.  

Indicadores externos de desempenho: 

I – Taxa de concessão de benefícios acidentários do Regime Geral 

da Previdência Social  

Descrição: mensurar a intensidade da concessão de benefícios aciden-

tários. 

Apuração: indisponível. 

 

II – Taxa de mortalidade  

Descrição: mensurar o nível de segurança no ambiente de trabalho 

(trabalhadores segurados, em determinado espaço geográfico, no ano 

considerado; óbitos por 100.000 trabalhadores com vínculos trabalhis-

tas). 

Apuração: 5,11 (base: 2017; ref.: AEPS 2019) 

Re s u l t a d o s  e  d e s e m p e n h o  d a  g e s t ã o  
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III – Taxa de letalidade  

Descrição: mensurar a intensidade de acidentes fatais no conjunto de 

acidentes de trabalho (óbitos por 1.000 acidentes).  

Apuração: 3,82 (base: 2017; ref.: AEPS 2019) 

 

IV – Número de concessão de aposentadorias por invalidez aciden-

tária 

Descrição: mensurar a evolução dos trabalhadores afetados por situa-

ções que incapacitam a atividade laboral. 

Apuração: 12.624 (base: 2019; ref.: AEPS 2019) 

 

V – Taxa de incidência de acidentes de trabalho 

Descrição: mensurar a intensidade com que acontecem os acidentes do 

trabalho; expressa a relação entre as condições de trabalho e o quanti-

tativo médio de trabalhadores expostos àquelas condições (acidentes 

por 1.000 vínculos trabalhistas). 

Apuração: 13,38 (base: 2017; ref.: AEPS 2019) 

 

Direcionador “Produção de conhecimento” 

 Gerar conhecimento aplicável à resolução de problemas afetos à 

SST enfrentados pela sociedade e pelo governo. 

 

OE 4 – Promover pesquisas aplicadas em SST com foco em priori-

dades estratégicas: produzir conhecimento direcionado a atividades 

econômicas selecionadas, priorizadas com base em evidências. Ocorre 

por meio de estudo, investigação, experimentação, teste, exploração, 

análise, de forma metódica, a fim de ampliar o conhecimento sobre 

determinada área, com a perspectiva de aplicação nas políticas públi-

cas em SST. 

 

Indicador: Percentual de pesquisas com foco em prioridades estratégi-

cas definidas pela matriz de prioridades. 

Meta para 2020: entre 25% e 75%. 

Resultado alcançado: 50% (9 pesquisas, dentre as 18 pesquisas apro-

vadas em 2020), dentro da meta estabelecida. 

 

Ações realizadas: 

• Elaboração de metodologia de priorização em pesquisa baseada 

em evidências, considerando ônus, necessidade e impacto, em 

dois eixos, sendo: as maiores causas de afastamento do trabalho 

e os setores econômicos mais afetados (matriz de prioridades 

estratégicas) 

• Definição dos eixos temáticos a serem propostos no ciclo anual 

corrente. 

• Ciclo de avaliação reestruturado, com implementação do comitê 

de avaliação, além da inserção do pitch, que possibilita ressub-

meter o projeto para uma nova devolutiva do comitê de avalia-

ção. 

• Aprovação dos projetos com possibilidade de integração de no-

vos colaboradores do CTN e Unidades Regionais através da Vitri-

ne de Projetos. 
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• Acompanhamento de pesquisas com foco em prioridades estra-

tégicas, através de relatórios gerenciais mensais inseridos no SEI 

e reuniões de gestão das iniciativas entre gestores, coordenado-

res e grupos envolvidos. 

• Abertura para projetos não enquadrados na matriz de priorida-

des, seja por demandas de agenda regulatória, seja por temas 

emergentes. 

• Em função da pandemia, foram elaborados materiais focados na 

prevenção à Covid-19 em diferentes setores econômicos (21 

guias/cartilhas, 8 folhetos técnicos - factsheets, um vídeo longo 

de 20 min, 15 vídeos curtos de 1 min e 4 vídeos de 6 min sobre 

proteção respiratória e Covid-19). 

OE 5 – Fornecer suporte técnico para aprimoramento de políticas 

públicas: produzir conhecimento para subsidiar o governo no aprimo-

ramento da regulação de SST. 

 

Indicador: Taxa de atendimento a demandas externas do Poder Execu-

tivo Federal relacionadas ao aprimoramento de políticas públicas. 

Meta para 2020: 100%. 

Resultado alcançado: 75% 

Justificativa para o não cumprimento da meta: Os procedimentos 

para acompanhamento e avaliação estão em fase de ajustes. Neste pri-

meiro momento, algumas falhas comprometeram a resposta das solici-

tações. 

 

Ações realizadas: 

• Participação na revisão das NRs; 

• Redação de pareceres solicitados pela Secretaria Especial de Pre-

vidência e Trabalho. 

 

OE 6 – Fortalecer a capacidade de resposta aos desafios atuais e 

futuros do trabalho: produzir conhecimento novo que facilite a reso-

lução de problemas ou a reformulação de processos através de estraté-

gias mais ágeis e inovadoras. 

 

Indicador: Número de iniciativas de inovação voltadas ao público ex-

terno. 

Meta para 2020: 4 (quatro) iniciativas. 

Resultado alcançado: 5 (cinco) iniciativas. 
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Ações realizadas: 

• Implantação do Laboratório de Inovação; 

• Desafio de Inovação Aberta sobre Saúde Mental: parceria com o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Enap para o lançamento 

do desafio e a seleção de novas abordagens de enfrentamento 

dos problemas de saúde mental do servidor público; 

• Evento de Pesquisa e Inovação da Fundacentro: evento com du-

ração de três dias e programação diversificada; 

• LabTalk: programa de bate-papo em formato dinâmico abordan-

do temas de saúde, trabalho e inovação; 

• Lançamento da Política de Inovação: estabelece orientações e 

procedimentos relativos a parcerias, propriedade intelectual, em-

preendedorismo, compartilhamento de laboratórios entre outros 

que contribuem diretamente para alimentar mais ações de inova-

ção; 

• Publicação de guias/cartilhas com o tema Covid-19: cinco publi-

cações em 2020; e 

• Outras ações em andamento com conclusão para 2021: imple-

mentação da One Page/Vitrine de Projetos no portal, clipping de 

inovação divulgado externamente, seminário e ciclo de palestras 

sobre impacto da Covid-19 nos setores econômicos, construção 

da Rede de Inovação em SST. 

• Outras ações em andamento com conclusão para 2021: imple-

mentação da "one page" no portal, clipping de inovação divulga-

do externamente, seminário e ciclo de palestras sobre impacto da 

covid-19 nos setores econômicos, construção da rede de inova-

ção em SST. 

 

Direcionador “Difusão de conhecimento” 

Viabilizar mecanismos para que o conhecimento em SST alcance a so-

ciedade e o governo. 

 

OE 7 – Ampliar o alcance da formação em SST: ações que propiciem 

capacidade de análise crítica sobre as condições de trabalho para a 

prevenção em SST. 

 

Indicador: Número de pessoas alcançadas em ações de formação à 

distância ou semipresencial 

Meta para 2020: 100.000 pessoas alcançadas. 

Resultado alcançado: 126.439 pessoas alcançadas  

      

Ações realizadas:  

• Série de Webinars sobre a nova Norma Regulamentadora (NR) 01 

e sobre o Programa de Gerenciamento de Riscos; 

• Webinar sobre NR 07, Anexo 03; 

• Webinar Trabalho e Prevenção - Abordagem Multidisciplinar em 

SST; 

• Série de eventos sobre saúde mental; 

• Evento de Pesquisa e Inovação na Fundacentro; 

• Três cursos no formato EaD; e 

• Disponibilização de conteúdos técnicos relativos ao uso de más-

caras de proteção. 

OE 8 – Difundir conhecimento utilizando novas tecnologias de in-
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formação e comunicação: difusão por meio de plataformas digitais, 

aplicativos e mídias sociais que possibilitem amplo acesso ao conheci-

mento. 

 

Indicador: Número de conteúdos novos disponibilizados nas platafor-

mas digitais, aplicativos e mídias sociais. 

Meta para 2020: 67 novos conteúdos. 

Resultado alcançado: 77 novos conteúdos. 

 

Ações realizadas: 

• Artigos publicados pela Revista Brasileira de Saúde Ocupacional 

(RBSO); 

• Livros sobre temas ligados à SST: “Toxicologia Ocupacional” e 

"Avaliação Qualitativa de Riscos Químicos: Orientações Básicas 

para Controle da Exposição Dérmica a Produtos Químicos"; 

• Série de cartilhas sobre prevenção à Covid-19; 

• Material educativo sobre uso de máscaras; e 

• Cursos em formato EaD produzidos pela Fundacentro e disponi-

bilizados na plataforma da EV.G: “Segurança em Máquinas e 

Equipamentos NR12 - Fundamentos Básicos” e “Segurança Quí-

mica em Laboratórios de Ensino e Pesquisa”. 

Direcionador “Diagnóstico e prospecção” 

Analisar os macrocondicionantes políticos, econômicos e sociais em 

âmbito nacional e internacional que afetam as relações e as condições 

de trabalho, bem como possibilitar a antevisão da área de SST. 

 

OE 9 – Ampliar a capacidade de acesso e processamento de dados 

em SST: implantar infraestrutura para a elaboração de diagnósticos e 

análises que colaborem com o processo decisório. 

 

Indicador: Número de iniciativas que façam uso de bases de dados 

estruturadas. 

Meta para 2020: 3 (três) iniciativas. 

Resultado alcançado: 2 (duas) iniciativas. 

Justificativa para o não cumprimento da meta: A coordenação com 

os demais órgãos públicos para o compartilhamento de dados está 

sendo aperfeiçoada e pontos de estrangulamento permanecem. Como 

exemplo, pode ser lembrado o embasamento jurídico para a segurança 

da informação. 

 

Ações realizadas:  

• Identificação de bases de dados com alto potencial para estudos 

em SST; 

• Tratativas para compartilhamento de bases de dados governa-
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mentais; 

• Seleção de bolsistas com perfil de cientista de dados. 

 

OE 10 – Desenvolver visão prospectiva para identificar áreas estra-

tégicas de atuação: realizar análises por meio da construção de cená-

rios futuros que possibilitem a antevisão da área de SST. 

 

Indicador: Número de atualizações da matriz de priorização realizadas 

a cada dois anos. 

Meta para 2020: 1 (uma) atualização. 

Resultado alcançado: 1 (uma) atualização. 

 

Ações realizadas:  

• A atualização da matriz é bienal. A última atualização foi realiza-

da em 2019 e a próxima ocorrerá em dezembro de 2021. 

 

Direcionador “Gestão do conhecimento” 

Institucionalizar e administrar os ativos de conhecimento, valorizando o 

capital intelectual. 

 

OE 11 – Implementar política de gestão do conhecimento e da in-

formação: sistematizar o processo de institucionalização do conheci-

mento por meio de metodologias e tecnologias apropriadas, com vis-

tas a criar condições para identificar, integrar, capturar, recuperar, com-

partilhar e facilitar o acesso ao conhecimento existente. 

 

Indicador: Nível de maturidade em gestão do conhecimento. 

Meta para 2020: Nível 1. 

Resultado alcançado: Nível 1.  

 

Ações realizadas:  

• Elaboração de fluxo e procedimentos para processos finalísticos. 

 

Direcionador “Valorização das pessoas” 

Motivar, engajar e integrar os servidores para a realização profissional. 

 

OE 12 – Atrair, reter e desenvolver talentos: utilizar os instrumentos 

administrativos que permitam a lotação de servidores, bem como pro-

mover a valorização, a motivação e o desenvolvimento do quadro. 

 

Indicador: Saldo líquido de servidores em exercício na Fundação 

Meta para 2020: Saldo líquido positivo. 

Resultado alcançado: 1 (um). 

 

Ações realizadas:  

• Movimentações para compor força de trabalho: regulamentado 

pela Portaria n° 193/2018, revogada pela Portaria n° 282/2020, e 

possibilitada através da publicação de edital de seleção de servi-

dores pela Fundacentro; 
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• Tratativas com outros órgãos para viabilizar as movimentações 

decorrentes de indicação consensual, para a qual a aprovação 

pelo Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil da Administração 

Federal (Sipec) requer um fluxo de entrada e saída de servidores 

dos órgãos requerentes; 

• Seleção de pesquisadores altamente capacitados, através de 

oferta de bolsas de pesquisa do Programa IDEIA (Integração, De-

senvolvimento e Inovação em Pesquisa Aplicada); 

• Seleção de estagiários agora também em nível de pós-

graduação, possibilitado pela Instrução Normativa nº 21/2020; 

• Compilação anual das necessidades de capacitação através do 

Plano de Desenvolvimento de Pessoal com o intuito de fornecer, 

juntamente com a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pesso-

al, ações estratégicas de desenvolvimento para os servidores; e, 

• Seleção de candidatos para afastamento de servidores aspirantes 

a cursos de pós-graduação com vistas a estimular a capacitação 

de forma alinhada aos objetivos institucionais. 

           

Direcionador “Modernização organizacional” 

Aperfeiçoar as estruturas de trabalho e orientá-las para o resultado, 

buscando remover entraves e oferecer melhores serviços, de forma in-

tegrada e abrangente, propiciando o fortalecimento da visão global e 

da capacidade propositiva. 

 

OE 13 – Otimizar recursos para aumentar a produtividade e o in-

vestimento na área finalística: aprimorar as rotinas administrativas e 

os sistemas de informação, primando pela agilidade, desburocratiza-

ção, economicidade, transparência, inovação e qualidade das informa-

ções, visando a um ambiente cada vez mais produtivo e dinâmico. 

 

Indicador: Percentual da dotação orçamentária discricionária empe-

nhada na área fim. 

Meta para 2020: 15% 

Resultado alcançado: 14,4% 

Justificativa para o não cumprimento da meta: A pandemia de Co-

vid-19, bem como as medidas para sua prevenção e enfrentamento 

impactaram diretamente a possibilidade de realização de diversos pro-

jetos finalísticos e atividades de apoio da Fundacentro. Periodicamente 

as equipes de gestão avaliaram os impactos e os ajustes orçamentários 

que seriam necessários. A partir dessas avaliações e da definição da 

dotação que não tinha possibilidade de execução, foram indicados pa-

ra bloqueio e remanejamento ao Ministério da Economia a dotação de 

R$ 7.085.384,00 (sete milhões, oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta e 

quatro reais) na ação finalística dos R$ 8.914.789,00 (oito milhões, no-

vecentos e quatorze mil, setecentos e oitenta e nove reais) recebidos 

na LOA e Suplementação. 

 

Ações realizadas: 

• A proposta orçamentária da Fundacentro para 2020, refletida na 

dotação inicial, foi elaborada com base no planejamento das ini-

ciativas finalísticas para o exercício. Um dado orçamentário rele-

vante quanto a isso foi o aumento substancial da dotação em 

investimento, para 2020, em relação ao exercício de 2019.  

 

Direcionador “Visibilidade institucional” 
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Desenvolver ações que transmitam ao público (externo e interno) as 

informações sobre o resultado do trabalho da instituição. 

 

OE 14 – Modernizar a comunicação institucional: fortalecer e mo-

dernizar a imagem institucional, consolidando a credibilidade do co-

nhecimento produzido e difundido pela Fundacentro. 

 

Indicador: Ranking do “Top of Mind” em SST 

Meta para 2020: Ficar entre as três primeiras colocações. 

Resultado alcançado: No ano de 2020 não ocorreu a edição do prê-

mio. 

 

Ações realizadas: 

• Houve o investimento, com o apoio do Ministério da Economia, 

em novos modelos visuais para modernizar a comunicação. 

 

Direcionador “Gestão para Resultados”  

Garantir que os resultados sejam a referência para todo o processo e 

sua gestão. 

 

OE 15 – Implementar mecanismos de governança, controle e ris-

cos: estabelecer um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e 

controle para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas ao 

alcance da missão institucional e à prestação de serviços de interesse 

da sociedade. 

 

Indicador: Índice de fragilidade de controles (TCU) 

Meta para 2020: ≤77%. 

Resultado alcançado: Não houve apuração. Este indicador é disponi-

bilizado pelo TCU que, em razão da pandemia, decidiu por cancelar  

sua apuração no ano de 2020 (https://portal.tcu.gov.br/governanca/

governancapublica/organizacional/levantamento-de-governanca/). 

Apesar do resultado oficial não estar disponibilizado, a Fundacentro 

envidou esforços no sentido de fortalecer os seus controles internos, 

conforme exposto a seguir. 

Ações realizadas:  

• Implementação da política de gestão de riscos; 

• Implementação do programa de integridade; 

• Edição dos normativos sobre conflito de interesses e nepotismo; 

• Adoção do sistema e-Aud e Conecta TCU para acompanhamento 

e reporte das demandas da CGU e do TCU, respectivamente; 

• Edição de norma sobre elaboração e acompanhamento do plane-

jamento operacional (Portaria Fundacentro nº 297/2020); 

• Instituição do Comitê de Governança Digital (CGD); 

• Instituição do Comitê de Difusão de Conhecimento (CDC) e do 

Comitê de Pesquisa Aplicada (CPA) como instâncias de apoio à 

governança (área finalística); e, 

• Elaboração do Regimento interno e do Manual da Auditoria In-

terna. 

44 



 

 

 

 

Para saber mais sobre o Planejamento Estratégico 

da Fundacentro, seus resultados e atualizações, 

acesse: 

https://www.gov.br/fundacentro/pt-br/acesso-a-

informacao/governanca/planejamento-estrategico  
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4.2 TransformaGov 

 O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado 

(TransformaGov), instituído pelo Decreto nº 10.382, de 2020, tem por 

objetivo modernizar a gestão das instituições integrantes da adminis-

tração pública federal. 

 Com o programa, a Fundacentro implementará propostas de 

transformação institucional, englobando ações nas áreas de gestão es-

tratégica, processos de trabalho, arranjos institucionais, estruturas or-

ganizacionais e serviços ao cidadão. 

 A lista completa de ações que compõem o TransformaGov consta 

no Plano de Gestão Estratégica e Transformação Institucional (PGT).  

 Acesse o PGT/Fundacentro e conheça mais sobre as iniciativas 

que estão sendo implementadas. 

 

Ações concluídas: 

• Participar do Programa de Capacitação TransformaGov/ENAP em 

Rede; 

• Cadastrar o Órgão/Entidade no ambiente restrito do Raio-X; 

• Aderir às Redes de Gestão Estratégica e Transformação do Estado 

– TransformaGov; 

• Identificar, atualizar e validar as informações do Painel Raio-X e 

sugerir melhorias; 

• Instituir Comissão Permanente de Avaliação de Documentos 

(CPAD); 

• Realizar o recadastramento das ações judiciais do sistema SICAJ 

no sistema Ações Judiciais (AJ) do SIGEPE; e, 

• Cadastrar as informações de locação de imóveis no Sistema de 

Gerenciamento de Imóveis de Uso Especial da União (SPIUNet). 
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https://www.gov.br/fundacentro/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/transformagov
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Como é notório e ampla-

mente discutido, 2020 foi 

um ano de desafios imensos 

para as pessoas e para a Ad-

ministração. No campo da 

Gestão, a Fundacentro inici-

ou o exercício de 2020 com 

algumas diretrizes muito for-

tes: prosseguir na reestrutu-

ração das suas despesas pa-

ra priorizar gastos nas ativi-

dades finalísticas; reformular 

fluxos e procedimentos para 

também direcionar mais for-

ça de trabalho para a área 

técnica; racionalizar a atua-

ção descentralizada para re-

duzir despesas com a manu-

tenção de sedes próprias em 

outras localidades; sanear a questão da gestão do patrimônio. 

A pandemia da Covid-19 trouxe uma série de desafios inesperados já 

amplamente tratados nos diversos espaços (certamente, também neste 

documento). Sobre o planejamento da gestão, em particular, o com-

prometimento da agenda técnica e o acúmulo de grandes contratações 

em um período singular impediram a consumação do planejamento 

financeiro anteriormente feito. A súbita necessidade de adoção de tra-

balho remoto por praticamente todos os servidores impôs um cenário 

de adaptação de rotinas para que não houvesse comprometimento 

operacional das equipes. E a restrição ao trabalho presencial, um dos 

componentes importantes do distanciamento social requerido para a 

prevenção e o combate à pandemia, impediu o avanço do trabalho de 

saneamento da gestão do patrimônio (atividade essa que passa pela 

constatação in loco de bens nas diversas sedes da Fundacentro. 

 Mesmo com todos os desafios, houve avanços importantes. Duas 

unidades foram migradas para espaços compartilhados (Espírito Santo 

e Bahia), os fluxos revistos das equipes administrativas resultaram em 

processos de contratação mais seguros e céleres, houve um aprendiza-

do importante relativo ao trabalho remoto que será fundamental para 

a implantação, na Fundacentro, do Programa de Gestão. Outra con-

quista de 2020 que merece destaque foi a adesão da Fundacentro ao 

Programa TransformaGov, que visa a impulsionar e a auxiliar órgãos e 

entidades da Administração Federal na adoção das melhores práticas 

para a gestão. O plano, elaborado conjuntamente com a Secretaria de 

Gestão do Ministério da Economia, conta com diversas metas no cam-

po da gestão administrativa que, ao logo e no final da sua execução, 

resultarão em importante salto de qualidade nesse âmbito. 

 Para o próximo exercício, o de 2021, no campo da gestão admi-

nistrativa, a Fundacentro renova os pontos de planejamento que não 

puderam ser alcançados em 2020, devido às consequências da pande-

mia de Covid-19, mas com um aprendizado que permitirá avançar em 

todas as pautas envolvidas e implementar todos os aperfeiçoamentos 

necessários para que a Fundacentro cumpra com a sua missão institu-

cional e cumpra com os seus objetivos técnicos. 

Francisco Rogério Lima da Silva 

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

M e n s a g e m  d o  d i r e t o r  a d m i n i s t r a t i vo  
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5.1 Gestão Orçamentária e Financeira 

 A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2020 consignou à Fundacen-

tro uma dotação inicial de R$ 99,73 milhões. No decorrer do exercício 

houve uma suplementação de R$ 18,14 milhões, totalizando R$ 117,88 

milhões, porém, houve cancelamentos e/ou remanejamentos de R$ 

13,55 milhões, fixando como montante final da dotação orçamentária 

atualizada de R$ 104,32 milhões, fixadas conforme quadro 5.1.1. 

Quadro 5.1.1 - Dotação orçamentária recebida (R$) 

Fonte: SIOP 2020 

Execução orçamentária e financeira 

 Da dotação orçamentária atualizada de R$ 104,32 milhões, a Fun-

dacentro empenhou R$ 100,15 milhões, liquidou R$ 96,65 milhões e 

pagou o montante de R$ 91,34 milhões. O percentual de empenho al-

cançou 96% em relação à dotação orçamentária atualizada e alcançou 

91,2% de despesas pagas. 

 Considerando os grupos Outras Despesas Correntes e Investi-

mentos no quadro 5.1.2, observa-se a redução da dotação orçamentá-

ria atualizada em 8% de 2019 para 2020. Contudo, deve ser considera-

do o cancelamento e/ou remanejamento de 11,5% do total de R$ 

117,88 milhões. 

 Observa-se um aumento significativo de 1.567% nos valores de 

dotação para investimentos em relação ao ano de 2019. Entretanto, o 

percentual de despesas empenhadas em investimento foi de 17,9% 

dessa dotação, tendo em vista a persistência dos efeitos da pandemia 

da COVID-19.  

Figura 5.1.1 - Valores empenhados por Grupo de Despesa em 2020 (R$ 

milhões)  

Fonte: Tesouro Gerencial 

Nota: despesas empenhadas mencionadas neste gráfico somam as despesas discricio-

nárias e benefícios de pessoal.  

Desempenho e variação de resultados 

 A proposta orçamentária da Fundacentro para 2020, refletida na 

dotação inicial, foi elaborada com base no planejamento das iniciativas 

finalísticas para o exercício. Um dado orçamentário relevante quanto a 

isso foi o aumento substancial da dotação em investimento, para 2020, 

em relação ao exercício de 2019. Entretanto, a dificuldade em executar 

todos os projetos finalísticos planejados para o exercício, sobretudo 
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aqueles que empregavam dotações de investimento, resultou na ne-

cessidade de oferecimento de bloqueios ao órgão setorial para rema-

nejamento.  

 A LOA 2020 atribuiu à Fundacentro uma dotação discricionária 

total de R$ 18.565.931,00. Ao longo do exercício, foi aprovada dotação 

suplementar total de R$ 6.024.955,00, resultando em uma dotação or-

çamentária de R$ 24.590.886,00. A pandemia da COVID-19, bem como 

as medidas para sua prevenção e enfrentamento impactaram direta-

mente a possibilidade de realização de diversos projetos finalísticos e 

atividades de apoio da Fundacentro. Periodicamente as equipes de 

gestão avaliaram os impactos e os ajustes orçamentários que seriam 

necessários. A partir dessas avaliações e da definição da dotação que 

não tinha possibilidade de execução, foi indicado para o órgão setorial 

uma dotação de R$ 12.519.792,00 para ser bloqueada e remanejada no 

âmbito do Ministério da Economia. Dessa forma, a dotação discricioná-

ria total com a qual a Fundacentro contou no exercício de 2020 foi de 

R$ 12.071.094,00. 

 A execução do orçamento discricionário no exercício 2020 ficou 

em 83,5% da dotação orçamentária disponível, o que representa uma 

execução abaixo do esperado. O contexto decorrente da pandemia da 

COVID-19 certamente contribuiu para esse desempenho.       

 

Quadro 5.1.2 - Dotação orçamentária recebida em 2019 e 2020 (R$). Fon-

te: Tesouro Gerencial 
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 A tendência para o exercício de 2021 é que a taxa de execução 

seja mais elevada, dentro do esperado pela entidade. Além disso, todas 

as equipes incorporaram ao seu planejamento e às suas rotinas o 

aprendizado decorrente dos efeitos da pandemia da COVID-19, que 

permanece em curso. 

 A figura 5.1.2 indica a evolução da execução orçamentária ao lon-

go dos últimos cinco exercícios. 

Figura 5.1.2 - Evolução da execução orçamentária dos últimos anos 

(R$ milhões) 

Fonte: Tesouro Gerencial 

Nota: despesas empenhadas mencionadas nesta figura referem-se a despesas 

discricionárias.  

Receitas financeiras 

 Acerca das receitas da Fundacentro, cabe destacar que sua arre-

cadação é proveniente do estoque de recursos financeiros disponíveis 

na Conta Única, submetida a uma taxa de rendimento diária e da pres-

tação de serviços como elaboração de pareceres e laudos de EPI, venda 

de livros, entre outros. Observa-se no quadro a seguir que houve uma 

redução de 13,1% na arrecadação total, entretanto houve um incre-

mento de 12,6% na arrecadação de receitas referente à prestação de 

serviços. 

Quadro 5.1.3 - Receitas (R$) 

Fonte: Tesouro Gerencial 

 

Desafios e ações futuras 

São desafios: 

• Aperfeiçoar e mapear os processos de gestão orçamentária e fi-

nanceira; 
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• Aperfeiçoar as ferramentas de controle e transparência do orça-

mento no portal da Fundacentro; 

• Ampliar a alocação de recursos nas atividades finalísticas entre o 

Planejamento Estratégico e Orçamento; 

• Disseminar na cultura organizacional a importância da execução 

das despesas por unidade responsável (por Unidades Gestoras 

Responsáveis — UGRs); e, 

• Reduzir o estoque de restos a pagar inscritos. 

 

São ações futuras: 

• Implantar painel de informações sobre a gestão orçamentária e 

financeira da Fundacentro; 

• Elaborar cadastro de ação orçamentária para o programa de Bol-

sas IDEIA (Integração, Desenvolvimento e Inovação em Pesquisa 

Aplicada) implantado em 2020; e, 

• Criar grupo de trabalho para análise dos registros de convênios 

expirados.  
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5.2 Gestão de Custos 

  

 Atualmente a Fundacentro classifica seus custos de acordo com a 

área de atuação: área finalística e de suporte. O acompanhamento tam-

bém é realizado por ação orçamentária e elementos de despesa. 

 Conforme já mencionado no presente relatório, a proposta orça-

mentária da Fundacentro para o exercício de 2020 baseou-se no plane-

jamento da área finalística. Além de outras diretrizes, a instituição pre-

tendeu iniciar uma trajetória de estruturação de suas despesas de mo-

do a aumentar o peso do custeio da área finalística no conjunto das 

despesas da entidade. A comparação das dotações discricionárias inici-

ais dos exercícios de 2019 e 2020 permite identificar esse esforço, con-

forme quadro a seguir. 

Quadro 5.2.1 - Dotações discricionárias iniciais, em 2019 e 2020, nas 

ações finalística e de apoio administrativo (R$) 

Fonte: Tesouro Gerencial 

 Em 2019 a dotação da ação finalística correspondeu a 10,9% do 

total da dotação discricionária da Fundacentro. Em 2020 essa propor-

ção passou a ser de 42,6%. 

 Mesmo com as limitações para o avanço nos projetos programa-

dos para 2020, conforme já explicado neste documento, a execução 

orçamentária manteve a coerência com a diretriz de, paulatinamente, 

aumentar o peso do custeio da área finalística no conjunto das despe-

sas discricionárias da Fundacentro. O quadro a seguir, que resume os 

principais gastos discricionários por elemento de despesa e por ação, 

mostra que, em 2020, 16,8% dessas despesas foram empenhadas na 

ação finalística. 

Quadro 5.2.2 - Detalhamento das ações orçamentárias por principais ti-

pos de despesa (R$) 

 

 

Fonte: Tesouro Gerencial 
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Fonte: Tesouro Gerencial 

 Com respeito à distribuição da execução segundo os elementos 

de despesa, conforme quadro acima, verifica-se que a maior proporção 

é a relativa à locação de mão de obra. O montante apurado refere-se 

aos contratos de prestação de serviço de vigilância e de limpeza de to-

das as unidades da Fundacentro.  

 De acordo com o apresentado no item anterior, em 2020 uma 

proporção de 16,8% da despesa discricionária da Fundacentro foi em-

penhada na sua ação finalística. Embora as restrições decorrentes da 

prevenção e do combate à pandemia da COVID-19 tenham compro-

metido o cumprimento da agenda técnica da entidade, permanece a 

determinação institucional de atribuir maior peso à aplicação de todos 

os recursos, materiais e financeiros, na sua atividade fim. 

 Na proposta orçamentária para 2021, em coerência com a diretriz 

de fortalecer a área finalística, a dotação planejada para a ação finalísti-

ca representa 23% da dotação discricionária total da Fundacentro. Des-

sa forma, incorporando o aprendizado decorrente da situação de cala-

midade sob a qual operamos no exercício de 2020, ajustando o plane-

jamento aos referenciais orçamentários e ao contexto que ainda se 

mantém, relativamente à pandemia, a entidade seguirá a tendência de 

atribuir maior peso, de concentrar mais energia, à sua atividade fim. É 

dessa forma que a Fundacentro atuará cada vez mais no sentido de 

atender aos interesses da sociedade, dentro das suas atribuições de 

investigar, produzir e disseminar conhecimento no campo da saúde e 

segurança do trabalhador. 

 

 

 

 

Quadro 5.2.3 - Detalhamento da execução dos valores por ação orçamen-

tária (R$). Fonte: Tesouro Gerencial 
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Principais desafios e ações futuras 

 O principal desafio é implementar sistema de gestão de custos 

com as seguintes visões: 

• por grandeza de natureza de despesa (Folha de Pagamento, Tec-

nologia da Informação e demais); 

• por relação entre custos finalísticos e de suporte; 

• por proposta de projetos, atividades, cursos e eventos da Funda-

centro; 

• por macroprocessos e processos que componham a Cadeia de 

Valor do Planejamento Estratégico; 

• por natureza de despesa detalhada; e, 

• por unidade responsável (por Unidades Gestoras Responsáveis – 

UGRs – e por Unidades Organizacionais – UORGs). 
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5.3 Gestão de pessoas 

Conformidade legal 

 Todos os atos de pessoal são realizados em concordância com as 

normas e os regulamentos legais e em atendimento às orientações do 

Sipec. . Em casos de dúvidas em assuntos ainda não regulamentados, 

esta Coordenação de Gestão de Pessoas (CGP) encaminha consultas ao 

Sipec, conforme regulamento. Os atos são sempre publicados no Bole-

tim Interno ou no Diário Oficial da União, de acordo com o assunto. 

Avaliação da força de trabalho 

 A avaliação da força de trabalho é realizada pelo Coordenador de 

Gestão de Pessoas, conjuntamente com a alta administração da Insti-

tuição. São avaliadas demandas das áreas, o currículo dos servidores, a 

experiência prévia, as capacitações realizadas e as habilidades pessoais. 

 Os cargos da Fundacentro são os descritos na Lei n° 8.691, de 28 

de julho de 1993, dentro das carreiras de: Pesquisa em Ciência e Tec-

nologia, Desenvolvimento Tecnológico, e Gestão, Planejamento e Infra-

estrutura em Ciência e Tecnologia. A distribuição da força de trabalho é 

realizada em concordância com as três carreiras e o nível de formação 

exigido para cada cargo, e considerando os servidores integrantes de 

outras carreiras em exercício na Fundacentro.  

Estratégia de recrutamento e alocação de pessoas 

 A estratégia de recrutamento é adotada conjuntamente com ins-

tâncias superiores à CGP, considerando o plano estratégico da Funda-

centro. 

 As aposentadorias, em quantidade acelerada nos últimos dois 

Figura 5.3.2 - Distribuição dos servidores por cargo e por lotação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CGP 

43% 57% 

Figura 5.3.1 - Quantitativo de servidores e distribuição por gênero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Painel estatístico de pessoal 
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anos, conduzem-nos à progressiva diminuição do quadro de servidores 

da Fundacentro. Este cenário tornou urgente a busca por alternativas 

como forma de viabilizar a ampliação da força de trabalho, mitigando a 

carência em áreas estratégicas da instituição. Para isso, a instituição 

publicou o primeiro edital de movimentação de servidores federais por 

meio da Portaria nº 193, de 3 de julho de 2018, que foi revogada, dan-

do lugar à Portaria nº 282, de 24 de julho de 2020. Isso possibilitou 

movimentações de servidores de outros órgãos, que detenham experi-

ência e formação adequada para ocuparem cargos estratégicos em 

nosso quadro. A Fundacentro foi uma das instituições pioneiras a ela-

borar e promover edital de seleção de servidores, já tendo recebido 

servidor(a) através dos critérios da mencionada Portaria. 

 Para além disso, a CGP, em conjunto com a Diretoria de Pesquisa 

Aplicada, promoveu a primeira seleção de bolsistas para pesquisadores 

que possibilitou a parceria em lote inicial com pesquisadores altamente 

capacitados que se dedicarão aos nossos projetos de pesquisa. 

 Ainda, através da Instrução Normativa nº 213, de 17 de dezem-

bro de 2019, que trata da aceitação de estagiários na modalidade Pós-

Graduação no âmbito da Administração Pública Federal, recebemos 

estudantes já profissionais, o que nos trouxe a oportunidade de nos 

oxigenar com as discussão nas fronteiras do conhecimento tratado nas 

universidades, além de garantir mais uma frente para a Fundacentro no 

desenvolvimento de Recursos Humanos. 

Detalhamento da despesa de pessoal 

Ativo 

Figura 5.3.4 - Distribuição % de gastos por situação do vínculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Painel estatístico de pessoal 
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Figura 5.3.3 - Distribuição de servidores por faixa etária 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Painel estatístico de pessoal 
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Quadro 5.3.1 - Distribuição dos servidores por nível de escolaridade 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CGP 



 A evolução dos gastos com pessoal ativo, inativo e pensionista 

mostra que, nos últimos três anos, houve redução do gasto com pesso-

al ativo e aumento com inativos e pensionistas. Aliada ao crescente nú-

mero de aposentadorias, verificamos que essa evolução demonstra re-

dução no quadro de pessoal ativo. 

  

Avaliação de desempenho, remuneração e meritocracia 

 A Fundacentro realiza avaliações de desempenho de seus servi-

dores para o pagamento da Gratificação de Desempenho prevista no 

Plano de Carreiras e para a progressão/promoção funcional. Nesse mo-

mento, eventuais déficits de desempenho e necessidades de capacita-

ção são verificados.  

 O Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, que determi-

nou o planejamento anual das capacitações dos servidores, acelerou o 

processo de levantamento de necessidades de treinamento que já vi-

nha acontecendo. A partir de 2020, a Fundacentro tem realizado com-

pilação das necessidades de capacitação apontadas por todos os servi-

dores de seu quadro. Todos são estimulados a indicar suas necessida-

des e dificuldades. Com o levantamento consolidado a CGP trata com a 

Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal iniciativas globais e 

personalizadas de atuação em desenvolvimento de pessoas. 

 Em 2020, de maneira inovadora, foi publicado edital para seleção 

de candidatos aspirantes a afastamento para pós-graduação. Com isso, 

a Fudacentro pretende estimular, de forma transparente, a capacitação 

dos servidores de forma alinhada aos objetivos institucionais. 

 Encontra-se em andamento proposta para regulamentar o traba-

lho remoto, exigindo novas métricas de produtividade dos servidores 

que aderirem, demandando ações de desenvolvimento. 

Principais desafios e ações futuras 

 Pretendemos impulsionar ainda mais as movimentações através 

da Portaria n° 282, de 24 de julho de 2020, lançando novos editais de 
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Figura 5.3.5  Evolução anual das despesas por vínculo  (R$ milhões) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Painel estatístico de pessoal 

Quadro 5.3.2 Distribuição por elemento de despesa e vínculo (R$) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Painel estatístico de pessoal 
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seleção e estreitando contato com outras instituições que tenham inte-

resse em ceder/receber servidores da Fundacentro.  

 O Programa IDEIA (Integração, Desenvolvimento e Inovação 

em Pesquisa Aplicada) deverá ser avaliado, com perspectiva de ex-

pansão, em conjunto com o preenchimento total das vagas de estágio. 

 Teremos o desafio de implantar o novo Sistema de Registro Ele-

trônico de Frequência (SISREF) para os servidores em trabalho presen-

cial e remoto, aperfeiçoando o controle de frequência, permitindo que 

servidores que hoje se dedicam à tal tarefa possam contribuir em ou-

tros assuntos. Em paralelo, devemos providenciar as condições para 

implementação de teletrabalho, através de Programa de Gestão que 

discipline os resultados efetivamente mensurados. 

 Os avanços no cumprimento de metas pactuadas pelo Programa 

TransformaGov trarão ainda maior otimização da utilização da força de 

trabalho, tanto das atividades que permanecerão acontecendo no âm-

bito da Fundacentro, quanto as que deixarão de ter execução realizada 

pelos nossos servidores, possibilitando rearranjo da distribuição de tra-

balho. 

 Isso posto, destacamos que a crise de saúde instalada demons-

trou com intensidade a importância do acompanhamento e do desen-

volvimento geral da força de trabalho.   

  

 

 Para mais informações relacionadas a gestão de pessoas, acesse 

o Painel Estatístico de Pessoal. 
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https://sei.fundacentro.gov.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=78078&id_orgao_publicacao=0
https://sei.fundacentro.gov.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=78078&id_orgao_publicacao=0
https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/servidores/servidores-publicos/painel-estatistico-de-pessoal


5.4 Gestão de licitações e contratos 

Conformidade legal 

 As normas aplicadas na gestão de licitações e contratos, no âm-

bito da Fundacentro, são principalmente as Leis nº 8.666/1993 e nº 

10.520/2002, Decretos nº 7.174/2010, nº 7.892/2013 e nº 10.024/2019, 

Instruções Normativas nº 05/2017 e nº 73/2020, entre outras. 

  Para todas as modalidades e enquadramentos de aquisição e 

contratação na Fundacentro há uma base de conhecimento (tutorial) 

vinculado ao tipo de processo no Sistema Eletrônico de Informações 

(SEI) com os modelos, normas aplicadas e um passo a passo funda-

mentados em todas as normas aplicáveis. Nessas bases de conheci-

mento são referenciados os modelos padronizados da Advocacia-Geral 

da União (AGU), em todas as hipóteses para as quais há modelos dis-

poníveis. 

Contratações mais relevantes 

 Em 2020, as contratações mais relevantes foram as relacionadas 

às atividades finalísticas da Fundacentro e aquelas destinadas a moder-

nizar o ambiente de TI da entidade. 

  As contratações relacionadas às atividades finalísticas visaram 

dotar a Fundacentro dos insumos e serviços necessários ao alcance dos 

objetivos dos seus projetos técnicos. Já as contratações da área de TI 

visaram a atualizar e a aprimorar o ambiente tecnológico da Fundacen-

tro, uma vez que hoje praticamente todos os processos de trabalho, as 

interações entre servidores e equipes, bem como o processo adminis-

trativo da entidade contam com o emprego intensivo de recursos de 

TI. Dessa forma, é fundamental que a entidade conte com um ambien-

te e com uma infraestrutura de TI atualizada e segura, de modo a per-

mitir que servidores e equipes desenvolvam suas atividades obtendo-

se os resultados esperados de maneira tempestiva. 
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Quadro 5.4.1 - Principais contratações de 2020 com os objetivos estratégicos com os quais se relacionam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

continua> 



 Quantidade de contratações por tipo  

 As aquisições e contratações feitas de forma direta (dispensa e 

inexigibilidade de licitação, com fundamento nos artigos 24 e 25 a Lei 

nº 8.666/1993 no exercício de 2020 representaram cerca de 20% do 

total das novas compras e contratações da Fundacentro nesse exercí-

cio. As contratações com dispensa de licitação foram basicamente de 

baixo valor, fundamentadas na Lei nº 8.666/1993, art. 24, inciso II, que 

visaram ao atendimento de urgências que, dada a relevância da contra-

tação e o valor, tiveram de ser conduzidas com maior celeridade. As 

contratações com inexigibilidade decorreram de situação de exclusivi-

dade do fornecedor ou prestador de serviço. Foram observados em 

todos os casos os fluxos estabelecidos nas normas vigentes, bem como 

nas bases de conhecimento do SEI-Fundacentro que orientam tais con-

tratações. 

 Os quadros abaixo relacionam as contratações e as aquisições 

diretas feitas por todas as unidades da Fundacentro no exercício de 

2020. 
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Fonte: Coordenação de Administração - CAd 

Quadro 5.4.2 - Detalhamento das contratações e aquisições com dispensa 

de licitação em 2020  

continua> 



      >> continuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

continua> 
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Fonte: Coordenação de Administração - CAd 

Quadro 5.4.3 - Detalhamento das contratações e aquisições com inexigi-

bilidade de licitação em 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

continua> 



Principais iniciativas, desafios e ações futuras  

 As principais contratações planejadas para 2020 e não realizadas 

foram a do serviço de apoio administrativo, a do serviço de suporte e 

sustentação de TI, a da reforma hidráulica do prédio da sede da Funda-

centro e a importação de material para os laboratórios. Essas contrata-

ções tiveram questões no curso da instrução cujo enfrentamento impe-

diram que os processos fossem concluídos ainda dentro do exercício 

de 2020. 

  A partir da experiência das contratações pretendidas e não reali-

zadas no exercício de 2020, todas as áreas que atuam nos processos de 

contratação estão revisando os fluxos para aprimorar as bases de co-

nhecimento e otimizar o trabalho a ser feito. O planejamento e o moni-

toramento das contratações estão também sendo aperfeiçoados a par-

tir das dificuldades enfrentadas em 2020. As contratações que não pu-

deram ser feitas no exercício de 2020 estão com a instrução próxima 

da conclusão, de modo que serão finalizadas em data breve em 2021, 

considerando haver disponibilidade orçamentária. 
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>> continuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coordenação de Administração - CAd 



5.5 Gestão de patrimônio e infraestrutura 

Conformidade legal 

 No âmbito interno, a gestão de patrimônio na Fundacentro é dis-

ciplinada pela Portaria Fundacentro nº 12, de 14 de janeiro de 2020.  

 Com o objetivo de promover o saneamento dos registros de 

bens patrimoniais, a fim de implantar o sistema estruturante de patri-

mônio da administração federal, a entidade determinou um amplo in-

ventário de bens patrimoniais, por meio da Ordem de Serviço nº 03, de 

4 de fevereiro de 2020. O planejamento nesse campo foi o de realizar 

um profundo trabalho em 180 dias para obter a conformidade dos re-

gistros físicos e contábeis dos bens. O cronograma de realização dos 

trabalhos previstos, que em grande parte requer a realização de tarefas 

presenciais, foi comprometido pelas medidas de prevenção e combate 

à pandemia da COVID-19. Quando da retomada do trabalho presenci-

al, o cronograma será refeito e o trabalho do inventário retomado. 

Principais investimentos de capital 

 No exercício de 2020, o principal investimento de capital da Fun-

dacentro foi na aquisição de computadores portáteis (notebooks) para 

renovação do parque de equipamentos de TI à disposição da entidade. 

O investimento feito nesse componente foi de R$ 174.648,00 em 2020. 

  A Fundacentro vem avançando nos últimos anos no emprego 

intensivo de recursos de TI em todas as suas atividades, tanto finalísti-

cas quanto de apoio administrativo. Esse é um movimento que tende 

ainda a se aprofundar brevemente devido à perspectiva de implanta-

ção, na entidade, do Programa de Gestão a que se refere a Instrução 

Normativa SGP/ME nº 65/2020 (compromisso assumido pela Funda-

centro no âmbito do Programa TransformaGov). Portanto, os investi-

mentos feitos pela Fundacentro na atualização do seu parque de TI se-

rão revertidos em ganhos de produtividade e qualidade do trabalho 

em todas as áreas e equipes da instituição. 

Desfazimento de ativos 

 Em decorrência da vedação contida nas normas eleitorais, não 

foram promovidos desfazimentos de ativos da Fundacentro durante o 

exercício de 2020. 

Locações de imóveis e equipamentos 

 A Fundacentro mantém a locação de 

dois imóveis, originalmente destinados à 

operação de unidades descentralizadas. 

Um deles é localizado no município de Cu-

ritiba/PR, com valor mensal de locação de 

R$ 18.233,29 e valor anual de R$ 

218.799,48. O outro é localizado no municí-

pio de Vitória/ES, com valor mensal de alu-

guel de R$ 20.629,00 e valor anual de R$ 

247.548,00. Ambas as locações estão com perspectiva de encerramento 

em momento breve, uma vez que as unidades que neles operavam es-

tão em migração para espaços compartilhados com outros órgãos fe-

derais, no âmbito do Programa Unifica, do Ministério da Economia. 

Mudanças e desmobilizações relevantes 

 Durante o exercício de 2020 não houve mudanças e desmobiliza-

ções patrimoniais. Mais próximo do final do exercício, porém, foram 

iniciados processos para cessão de uso de imóveis da Fundacentro pa-

ra outros órgãos, considerando que os imóveis em questão entraram 

em ociosidade devido à adesão maior da Fundacentro ao Programa 

Unifica. Estão em processo de cessão de uso não onerosa para órgãos 

públicos: um terreno localizado no município de Porto Alegre/RS, um 

prédio localizado no município de Florianópolis/SC e outro localizado 

no município de Salvador/BA. A perspectiva é de que os processos se-
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jam concluídos no exercício de 2021. 

Principais desafios e ações futuras 

 No campo da gestão patrimonial, os desafios principais para o 

exercício 2021 são a conclusão do inventário que saneará os registros 

patrimoniais, a conclusão de processos de desfazimentos que deem 

destinação aos materiais inservíveis e irrecuperáveis e destinação de 

imóveis da Fundacentro que se encontram sem uso. 

  Quanto ao inventário, à medida em que se aproximar a retomada 

gradual do trabalho presencial, o cronograma do inventário geral em 

curso será refeito e as atividades retomadas. Em relação aos desfazi-

mentos, passado o ano eleitoral, as comissões de desfazimento das 

unidades serão reconstituídas para a conclusão dos processos. Sobre a 

destinação de imóveis, além das iniciativas já em curso, mencionadas 

no item anterior, foi enviada consulta à Secretaria de Coordenação e 

Governança do Patrimônio da União (SPU) acerca do tema. A consulta, 

que está sob análise, é o primeiro passo para que a Fundacentro for-

mate decisões e iniciativas no sentido de destinar adequadamente os 

seus imóveis ociosos, a fim de reduzir despesas de manutenção e cus-

tos de transação. 
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5.6 Sustentabilidade 

Critérios de sustentabilidade nas contratações 

e aquisições 

 A Fundacentro, em todos os seus processos 

de aquisições e contratações, aplica de forma 

estrita os critérios do Guia Nacional das Licita-

ções Sustentáveis. 

Ações para a redução do consumo de recursos naturais 

 A Fundacentro vem, historicamente, substituindo as lâmpadas 

fluorescentes por Lâmpadas LED, o que reduz tanto o consumo quanto 

a geração de resíduos. Porém a redução do consumo de energia elétri-

ca e de água tratada em 2020, 36% e 30%, respectivamente, é devida à 

pandemia de COVID-19, que levou os servidores ao trabalho remoto. 

 Mesmo com os computadores ligados, para acesso via VPN, a 

não utilização da iluminação e dos equipamentos de ar-condicionado, 

bem como a diminuição do uso dos equipamentos dos laboratórios 

foram suficiente para uma redução significativa no consumo. 

 Quanto ao consumo de água, a redução é decorrente, em especi-

al, da diminuição do uso das instalações sanitárias e das copas por 

conta da COVID-19, mas também em decorrência do fim do contrato 

de apoio administrativo, ativo até outubro de 2019. Em função desse 

contrato, a Fundacentro chegou a alocar 90 funcionários no CTN. As-

sim, a ausência destes profissionais também contribuiu significativa-

mente para a redução no consumo tanto de energia quanto de água 

tratada. 

 Portanto, espera-se que, havendo uma melhora no quadro sani-

tário nacional que resultaria no retorno das atividades presenciais dos 

servidores da instituição, o consumo em 2021 tenha um acréscimo. 

Redução de resíduos poluentes 

 Os principais resíduos poluentes resultantes da operação da Fun-

dacentro são os materiais descartáveis, sobretudo copos. No exercício 

de 2020, também em decorrência da redução do trabalho presencial, 

houve um declínio de 87% no uso de copos descartáveis. 
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5.7 Gestão de TIC 

Conformidade legal 

 O Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) e o 

Serviço de Tecnologia – Desenvolvimento e Negócios (STDN) executa-

ram suas ações observando as regras e diretrizes aplicadas pelo Gover-

no Federal, além de seguir as normas e os procedimentos internos.  

 Desta forma, os serviços evoluíram constantemente seus padrões 

referentes à governança digital, interoperabilidade, acessibilidade, se-

gurança da informação, licitação e fiscalização de contratos.  

 As aquisições e contratações de informática seguem as recomen-

dações da Instrução Normativa nº 01, de 04 de Abril de 2019, quando 

aplicáveis.  

Modelo de Governança de TIC 

 Os serviços do STIC e STDN têm como diretrizes o exposto na 

Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 2019/Ministério da Econo-

mia.  A partir da Portaria Fundacentro nº 189, de 10 de junho de 2014, 

foi estabelecido o Comitê de Tecnologia da Informação (CTI) da Funda-

centro, que atuou até sua data de revogação, sendo substituída pela 

Portaria Fundacentro nº 208, de 20 de julho de 2020, que instituiu o 

Comitê de Governança Digital (CGD) da Fundacentro. 

 O CGD é um colegiado de natureza deliberativa e de caráter per-

manente, e composto por membros da alta administração e pelos ser-

vidores de TIC. Dentre suas principais atribuições, destacam-se a priori-

zação de execução de projetos de tecnologia da informação e comuni-

cação (TIC), e a definição de diretrizes de contratações de soluções de 

TIC que culminam na elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (PDTIC).  

 O PDTIC é um instrumento de diagnóstico, planejamento e ges-

tão de recursos e processos de TIC, com o objetivo de atender às ne-

cessidades finalísticas. As contratações de soluções de TIC cujas esti-

mativas de preço sejam superiores ao disposto no art. 24, inciso II da 

Lei nº 8.666, de 1993, devem constar no PDTIC. Tais contratações deve-

rão estar alinhadas ao planejamento estratégico da instituição e priori-

zadas pela equipe designada pelo Comitê de Governança Digital (CGD) 

para elaboração do PDTIC. Dentre as práticas da elaboração de um 

PDTIC, cabe citar o recebimento de demanda das áreas finalísticas no 

prazo de até 15 dias anteriores à data prevista no art. 7º da Instrução 

Normativa SEGES/ME nº 1, de 2019, para planejamento de contrata-

ções no ano subsequente. Após isso, são realizadas as fases de planeja-

mento da contratação, seleção de fornecedores e finalmente a gestão 

de contrato. O gerenciamento de riscos deverá ser realizado durante 

todas as fases do processo de contratação. Após a contratação, a avali-

ação da qualidade é feita de acordo com métricas estabelecidas em 

Figura 5.7.1 - Estrutura de governança em TI  
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cada contrato. 

 O PDTIC foi publicado por meio da Resolução CGD nº 1, de 7 de 

julho de 2020. 

  Como forma de aferir os resultados e serviços prestados, os servi-

dores de TIC desenvolvem constantemente ferramentas de monitora-

mento que auxiliam na prestação de serviços, como o monitoramento 

de link do CTN e das UDs e o monitoramento de recursos computacio-

nais com os softwares Nagios e Grafana. Tais ferramentas ajudam tam-

bém na fiscalização e acionamento das empresas contratadas. 

Montante de recursos aplicados em TI 

Contratações mais relevantes de recursos de TI 

 Dentre os contratos de TI em vigência, destacam-se: 

 

Quadro 5.7.2 - Principais contratos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  STIC/STDN 
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Quadro 5.7.1 - Distribuição dos recursos aplicados por grupo de despesa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COF   (1) Despesas empenhadas para o ano; (2) Despesas pagas relaciona-

das às despesas empenhadas para o ano 



Segurança da informação 

 O STIC e o STDN tomam diversas ações para garantir a segurança 

das informações, que compreendem, mas não se limitam a: 

• Uso de equipamento AntiSpam para filtrar e-mails indesejados, 

reduzindo os incidentes relacionados a malwares; 

• Uso de firewalls em todas as localidades da Fundacentro para 

manter a segurança lógica e análise profunda de pacotes, estabe-

lecer conexão VPN (criptografada) entre CTN e UDs, combater 

ataques e invasões e filtrar conteúdo para acesso à internet, entre 

outras funções; 

• Uso de software antivírus em todos os computadores (estações 

de trabalho e servidores de aplicação) com gerência centralizada, 

notificações de computadores com definições de vacinas desatu-

alizadas e aplicação de políticas em lote; 

• Aplicação das atualizações de sistema operacional conforme sua 

disponibilização, em todas as estações de trabalho; 

• Uso de Diretiva de Grupo (Group Policy—GPO) que limitam o 

acesso dos usuários em suas estações de trabalho, impedindo 

ações como a instalação de programas ou realização de altera-

ções avançadas; 

• Sistemas internos com níveis de acesso conforme área de lotação 

e perfil; 

• Controle de acesso aos diretórios compartilhados; 

• Controle de acesso físico à sala de servidores de aplicação; 

• Monitoramento 24x7 para detecção de anomalias e serviços in-

disponíveis; 

• Realização de backup diário em fitas LTO; 

• Diagramação e mapeamento do ambiente físico/lógico; 

• Definição de novas políticas de senha para o login único 

(Intranet, ambiente de rede, e-mail e SEI); 

• Atendimento (dentro das limitações técnicas e orçamentárias da 

Fundacentro) das recomendações de segurança da Secretaria de 

Governo Digital (SGD). 

Desafios e ações futuras 

 O acompanhamento tecnológico demanda investimento finan-

ceiro e conhecimento técnico para a escolha das melhores soluções 
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Figura 5.7.2 - Gastos em TIC por natureza de despesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: STIC 



Principais iniciativas 

Quadro 5.7.3 - Principais iniciativas e resultados na área de TI por cadeia de valor 
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que possam atender às necessidades da Fundacentro. 

 Há a necessidade de aquisição de novos servidores de aplicação, 

para sustentação dos serviços mantidos pelo STIC/STDN, e de equipa-

mentos de rede para comunicação interna e externa de dados. 

 Os servidores de aplicação e equipamentos de rede, ainda que 

funcionais, não estão mais cobertos por garantia, o que eleva o risco 

de interrupção caso ocorram problemas de qualquer complexidade, 

pois até mesmo a substituição de algum componente simples não po-

de ser efetuada. 

  A atualização tecnológica pode ser estrategicamente efetuada, 

ao se trocar os desktops utilizados pelos colaboradores da Fundacen-

tro por notebooks, uma vez que estes permitem melhor adesão ao te-

letrabalho.  
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Quadro 5.7.4 - Principais ações da área de TI para 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

continua > 
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Fonte: STIC/STDN 



Informações financeiras e 
contábeis 
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 O Serviço de Contabilidade da Fundacentro integra o rol de ser-
viços subordinados à Coordenação de Orçamento e Finanças que, 
por sua vez, está subordinada à Diretoria de Administração e Finan-
ças. Sua atividade consiste no acompanhamento da execução finan-
ceira, patrimonial e orçamentária de todas as 14 unidades gestoras 
da entidade; no registro da Conformidade Contábil; e, em análises 
norteadas por princípios e normas contábeis. Para tanto, segue as 
diretrizes do Decreto nº 6.976, de 7 de outubro de 2009, que dispõe 
sobre o Sistema de Contabilidade Federal, do plano de contas da 
União, da conformidade de registro de gestão, do Manual Siafi, de 
Demonstrativos Contábeis Aplicados ao Setor Público e demais prin-
cípios e normas contábeis aplicáveis ao setor público.  

 

Ressalvas apresentadas 

 
 A seguir apresentamos pontos a serem implementados ou aper-
feiçoados na Fundacentro para resultar em melhora das informações 
contábeis: 

• Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos direitos e das 
obrigações em atendimento ao princípio da competência; 

• Realização de inventários com finalidade de corrigir os registros 
de bens móveis. Contratação de sistema para cálculo de depre-
ciação. Efetuar reavaliação e redução ao valor recuperável; 

• Reconhecimento, mensuração, evidenciação e individualização 
de Softwares, Marcas, Patentes, Licenças e congêneres, classifi-
cados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e 
redução ao valor recuperável; e, 

• A implantação do Sistema de Informação de Custos do Setor 
Público (SICSP) conforme previsto na Resolução CFC nº 
1.366/2011, que aprova a NBC T 16.11, e Portaria STN nº 

634/2013. 

 Diante do exposto, declaro que as informações constantes das 
Demonstrações Contábeis do Siafi, ou seja, Balanços Orçamentário, 
Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoni-
ais, do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, regidos 
pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e pelas Normas Brasileiras 
de Contabilidade do Setor Público e pelo Manual de Contabilidade 
Aplicado ao Setor Público, relativos ao exercício de 2020, refletem a 
situação orçamentária, financeira e patrimonial da Fundação Jorge 
Duprat Figueiredo de Medicina e Segurança do Trabalho, na exceção 
do tocante às ressalvas apontadas acima. 

 As notas explicativas foram elaboradas levando-se em conta o 
cálculo da materialidade conforme anexo II à Instrução Normativa-
TCU nº 84, de 22 de abril de 2020. 

 

São Paulo, 27 de janeiro de 2021.  

 

Daniel de Freitas Bertolino  

CRC SP 1SP304261 

D e c l a r a ç ã o  d o  C o n t a d o r  
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6.1 Demonstrações contábeis 

Balanço patrimonial 

 

Quadro 6.1.1 - Apuração do balanço patrimonial (R$ milhares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIAFI 
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Demonstração das variações patrimoniais - DVP 

Quadro 6.1.2 - Demonstração das variações patrimoniais - DVP (R$ mi-

lhares) 

Fonte: SIAFI 
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Demonstração dos Fluxos de Caixa—DFC 

Quadro 6.1.3 - Demonstração dos Fluxos de Caixa—DFC (R$). Fonte: SIAFI. 
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Balanço financeiro 

Quadro 6.1.4 - Apuração do resultado financeiro (R$ milhares)  

Fonte: SIAFI. 
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Balanço orçamentário 

Quadro 6.1.5 - Apuração do resultado orçamentário (R$) 

Fonte: Siafi 2020 
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Balanço orçamentário 

Anexo 1 - Demonstrativo de execução dos restos a pagar não processa-

dos (R$) 

Anexo 2 -  Demonstrativo de execução dos restos a pagar processados e 

não processados liquidados (R$) 

Fonte: Siafi, 2019 e 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 



 

 

81 

6.2 Notas explicativas 

Nota Explicativa 1 – Caixa e equivalentes de caixa 

 O item Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório 

dos valores disponíveis na Conta Única, que representam recursos com 

livre movimentação para aplicação nas operações da entidade. 

Quadro 6.2.1 — Tabela Caixa e equivalentes de caixa (R$) 

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019. 

 Subconta Tesouro Nacional – Compreende os valores da conta 

única depositados no Banco Central do Brasil. É composto pelas contas 

contábeis Conta Única – Subconta Tesouro Nacional, Demais Contas – 

Caixa Econômica Federal, Limite de Saque com Vinculação de Paga-

mento - OFSS e Limite de Saque c/ Vinculação de Pagamento – Ordem 

Pagamento – OFSS.   

Nota Explicativa 2 - Imobilizado 

 O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reco-

nhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou 

produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação, 

amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem co-

mo redução ao valor recuperável e reavaliação. 

 

 Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são 

incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem 

a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos 

futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconheci-

dos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período. 

 Em 31/12/2020, a Fundacentro apresentou um saldo líquido de 

R$ 62,8 milhões relacionados a imobilizado. Na tabela a seguir, é apre-

sentada a composição do Subgrupo Imobilizado, para 31/12/2019 e 

para 31/12/2020. 

Quadro 6.2.2 — Imobilizado – Composição (R$ milhares) 

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019. 

 Na conta bens imóveis houve uma variação negativa de R$ 2,2 

milhões sendo R$ 953 mil de acerto realizado em 16 de julho referente 

a benfeitorias realizadas no imóvel da Baixada Santista, o qual foi 

transferido para a Superintendência de Patrimônio da União em 2019 e 
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R$ 1,254 milhão referente a lançamento de 10 de dezembro de desva-

lorização e reclassificação do imóvel da UG 264013 – Unidade Descen-

tralizada em Extinção do Rio Grande do Sul. 

Bens Móveis 

 A depreciação dos bens móveis não tem sido apropriada mensal-

mente conforme prevê a Macrofunção STN 020343 - bens móveis. O 

sistema de patrimônio em uso na Fundacentro não realiza a deprecia-

ção de forma correta e, portanto, as variações da subconta de depreci-

ação são registradas apenas nas baixas de bens. A conta Bens Móveis 

da Fundacentro em 31/12/2020 totalizava um valor bruto de R$ 33,69 

milhões, distribuídos em várias contas contábeis conforme detalhado 

na tabela a seguir. 

Quadro 6.2.3 – Bens Móveis – Composição (R$) 

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019. 

 

Bens Imóveis 

 A conta Bens Imóveis em 31/12/2020 totalizava um valor bruto 

de R$ 57,5 milhões, distribuídos em várias contas contábeis, conforme 

demonstrado na tabela abaixo. A depreciação tem sido realizada men-

salmente pela Coordenação Geral de Contabilidade do Ministério da 
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Economia.  

Quadro 6.2.4 — Bens Imóveis – Composição (R$) 

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019. 

 (a) Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, 

amortização e exaustão 

 Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor 

recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração 

Pública Direta da União, suas autarquias e fundações tem como base 

legal a Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, NBCASP, 

MCASP e Lei nº 10.180/2001. Os procedimentos contábeis estão des-

critos, de maneira mais detalhada, no Manual SIAFIWeb, Macrofunção 

020330, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 

3/2014. 

 (a.1) Reavaliação 

 A instituição não tem adotado a política de reavaliação de bens 

imóveis constante da Portaria Conjunta SPU-STN Nº 703/2014. 

 

 (a.2) Redução ao valor recuperável de ativos - Impairment 

 A metodologia de avaliação dessa indicação de redução ao valor 

recuperável, bem como a mensuração do valor são orientadas pelo 

MCASP (Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais) e estão des-

critas de forma mais detalhada no Manual SIAFIWeb, Macrofunção 

020330, disponível no sítio da STN. A instituição não vem realizando a 

metodologia no momento. 

 
 (a.3) Depreciação, amortização 

 A base de cálculo para a depreciação, amortização e exaustão é o 
custo do ativo imobilizado, compreendendo tanto os custos diretos 
como os indiretos. O método de cálculo dos encargos de depreciação 
a ser utilizado para toda a administração pública direta, autárquica e 
fundacional para os bens imóveis que não são cadastrados no SPIUnet 
e para os bens móveis é o das quotas constantes. 

 A Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014, dispõe sobre procedi-
mentos e requisitos gerais para mensuração, atualização, reavaliação e 
depreciação dos bens imóveis da União, autarquias e fundações públi-
cas federais, controlados pelo SPIUnet.  

 O SPIUnet é um sistema de cadastro e controle de imóveis da 
União e de terceiros utilizados pelos Órgãos Federais, que mantém 
atualizado o valor patrimonial dos imóveis. O sistema é interligado ao 
SIAFI para o reconhecimento contábil das adições, baixas e transferên-
cias, exceto a depreciação, que por sua vez é registrado no SIAFI por 
meio de um arquivo que é encaminhado pela SPU à STN, para que seja 
contabilizado no SIAFI. 

 O valor depreciado dos bens imóveis da União, autarquias e fun-
dações públicas federais é apurado mensal e automaticamente pelo 
sistema SPIUnet sobre o valor depreciável da acessão, utilizando-se 
para tanto o Método da Parábola de Kuentzle e a depreciação será ini-
ciada no mesmo dia que o bem for colocado em condições de uso. 

 O Método da Parábola de Kuentzle distribui a depreciação ao 
longo da vida útil da benfeitoria, segundo as ordenadas de uma pará-
bola, apresentando menores depreciações na fase inicial e maiores na 
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fase final, o que é compatível com o desgaste progressivo das partes 
de uma edificação. O cálculo é realizado de acordo com a seguinte 
equação: 

Kd = (n² - x²) / n², onde: 
Kd = coeficiente de depreciação 
n = vida útil da acessão 
x = vida útil transcorrida da acessão 
 
 A vida útil será definida com base no informado pelo laudo de 
avaliação específico ou, na sua ausência, por parâmetros predefinidos 
pela SPU, segundo a natureza e características dos bens imóveis. Nos 
casos de bens reavaliados, independentemente do fundamento, a de-
preciação acumulada deve ser zerada e reiniciada a partir do novo va-
lor. 
 
 
Ajustes de Exercícios Anteriores realizados em contrapartida no 
Imobilizado 
 
 São considerados os ajustes decorrentes de efeitos da mudança 
de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado 
exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequen-
tes, devendo ser reconhecidos à conta do patrimônio líquido. 
 
 
 
Nota Explicativa 3 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e as-
sistenciais a pagar 
 
 As principais variações foram o aumento na conta de férias a pa-
gar (R$ 2,8 milhões) e na conta de precatórios a pagar (redução de R$ 
2,4 milhões), essa última movimentada é acompanhada pelo Tribunal 
Regional Federal. 

 

 

 

Quadro 6.2.5 — Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assisten-
ciais a pagar (R$) 

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019. 

 

Nota Explicativa 4 – Patrimônio Líquido 
 
 Em relação ao Patrimônio Líquido, a principal conta é a de supe-
rávits ou déficits de exercícios anteriores que acumulam R$ 100,5 mi-
lhões no final de 2020. A seguir, o detalhamento do Patrimônio Líqui-
do. 
Quadro 6.2.6 — Patriômio Líquido (R$) 

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019. 
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 A conta de ajustes de exercícios anteriores totalizou R$ 1,951 mi-
lhão, e os seguintes lançamentos foram os principais que formaram o 
saldo: 

1. Em 09/01/2020, baixa de R$ 526,9 mil de valor registrado em 
exercícios anteriores indevidamente a receber de Jorge Luiz Ra-
mos Teixeira (processo 156/14). 

2. Revisão das contas de ativos intangíveis em 1, 2, 3, 7 e 8 de abril 
resultando em baixa de R$ 957,7 mil e em 11, 15 e 30 de setem-
bro resultando em baixa de R$ 217,4 mil. 

 
Nota Explicativa 5 – Remuneração das aplicações financeiras 

 
 Em 2020, a Fundacentro obteve R$ 2,2 milhões em remuneração 
sobre aplicações financeiras, o que representa uma redução de R$ 402 
mil em comparação a 2019. Essa queda ocorreu em contraste com a 
evolução no saldo da conta de Recursos da Conta Única Aplicados, 
com um aumento de R$ 1,051 milhão.  A redução nos rendimentos 
ocorreu, principalmente, em razão da queda da taxa Selic, que é a base 
para essa remuneração, essa iniciou 2020 fixada em 4,5% ao ano e fina-
lizou fixada em 2% ao ano. 

Quadro 6.2.7 — Remuneração das aplicações financeiras (R$) 

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019 

 
Nota Explicativa 6 – Transferências intergovernamentais 
 
 Demonstra os recursos financeiros que foram repassados pelo 

Ministério da Economia para a Fundacentro para custear suas despe-
sas. Foram repassados R$ 95,28 milhões em 2020, sendo que R$ 92,48 
milhões foram utilizados pela UG 264001 (97% do total), que centraliza 
toda a folha de pagamento de ativos, aposentados e pensionistas. Os 
R$ 2,8 milhões restantes foram transferidos pela UG 264001 às unida-
des descentralizadas para suas despesas de manutenção e investimen-
tos. Os dados estão discriminados por UG na tabela a seguir.  

Quadro 6.2.8 —  Transferências intergovernamentais (R$). 
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Fonte: SIAFI, 2020 e 2019 

 As despesas foram reduzidas em todas as unidades, seja por re-
dução de contratos seja por transferência da unidade para espaços 
compartilhados em outros órgãos. No total das despesas, a redução foi 
de 7,5%. Se forem desconsideradas as despesas vinculadas à folha de 
pagamentos, que representaram em 95% das despesas em 2020, a re-
dução chega a 61% nas despesas discricionárias. Da mesma forma, a 
execução de restos a pagar também teve uma redução substancial, 
conforme demonstrado na tabela a seguir.  

Quadro 6.2.9 —  Transferências para pagamento de RP (R$) 

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019 

 
Nota Explicativa 7 – Ganho com desincorporação de passivos 
 
 Do valor de R$ 2,79 milhões em desincorporação de passivos, 
destaca-se o valor de R$ 2,77 milhões referente à transferência de um 
passivo da UG 264001 para o TRF (UG 090047) realizado pelo próprio 
tribunal em 22 de junho. 
Quadro 6.2.10 —  Ganho com desincorporação de passivos (R$) 

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019 

 



 

 

Nota Explicativa 8 – pessoal e encargos, benefícios previdenciários 
e assistenciais 
 
 Essas contas registram as despesas com pessoal ativo e inativo. 
As despesas com servidores ativos somada à Remuneração de Pessoal 
e Encargos Patronais sofreram redução nominal de R$ 50,7 milhões em 
2019 para R$ 47,8 milhões em 2020, -5,7% em termos percentuais. 
Considerando a inflação oficial medida pelo IBGE IPCA que foi de 
4,52% no último ano, houve redução real de 10,49% na despesa com 
servidores ativos. 
 
Quadro 6.2.11 —  Remuneração a Pessoal (R$). 

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019 

 Dentre as despesas com aposentados e pensionistas houve uma 
evolução nominal de R$ 40,1 milhões em 2019 para R$ 42,7 milhões 
em 2020, um aumento 6,4% em termos percentuais. Considerando a 
inflação oficial medida pelo IBGE-IPCA, que foi de 4,52% no último ano, 
houve um aumento real de 1,79% na despesa. As principais contas es-
tão detalhadas nos quadros 6.2.13 e 6. 2.14. 

 

Quadro 6.2.12 —   Encargos Patronais (R$). 

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019 

Quadro 6.2.13 —   Aposentadorias e reformas (R$). 

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019 

87 



 

 

Quadro 6.2.14 —  Pensões (R$). 

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019 

 
Nota Explicativa 9 – Serviços 
 
 Nas despesas com serviços, o destaque fica para a redução de 
61% nas despesas discricionárias ocorrida em 2020. A revisão de con-
tratos ocasionou diminuição no comparativo com 2019. A conta de 
apoio administrativo, técnico e operacional, que inclui os principais 
contratos da Fundacentro tais como apoio administrativo, limpeza e 
manutenção, teve uma redução de 75%. Com um montante de R$ 
14,39 milhões em 2019, passou para R$ 3,58 milhões em 2020. Essa 
redução de R$ 10,8 milhões representa uma diminuição de 92% do 
grupo serviços. 
 
Quadro 6.2.15 —  Serviços (R$). 

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019 
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Nota Explicativa 10 – Transferências e Delegações concedidas 
 
 Essas contas registram as transferências financeiras dentro do 
próprio órgão pela conta sub-repasse concedido e pela conta transfe-
rência concedida para pagamento de Restos a Pagar. São movimenta-
das pelas transferências de recursos do CTN da Fundacentro para suas 
unidades descentralizadas e registram transferências para outros ór-
gãos e entidades do Orçamento Fiscal e Seguridade Social (OFSS). 
 

Quadro 6.2.16 —  Transferências e Delegações concedidas (R$). 

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019 

 

Nota Explicativa 11 – Receitas e Despesas Orçamentárias 

 
 A Fundacentro tem pequena receita própria em comparação com 
as transferências recebidas do Ministério da Economia (Nota Explicativa 
6). Em 2020 as receitas próprias representaram R$ 2,3 milhões, das 
quais R$ 2,25 milhões (97%) são oriundos de remuneração financeira 
conforme nota explicativa 5. 

Quadro 6.2.17 —  Receitas (R$). 

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019 

 Em relação às despesas, a instituição concentra 99,85% em des-
pesas correntes. Utilizou apenas 0,15% em investimentos, quantia insu-
ficiente para reposição de seus ativos, tendo em vista que apenas a de-
preciação com imóveis representou R$ 262,3 mil em 2020.  

Quadro 6.2.18 —  Despesas (R$). 

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019 

Quadro 6.2.19 —  Despesas discricionárias (R$). 

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019 
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Nota Explicativa 12 – Execução de Restos a pagar 
 
 Com relação aos restos a pagar, a Coordenação de Orçamento e 
Finanças monitora e controla os saldos que constam das contas 
63110.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR, 
63151.00.00 – RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS POR DECRETO e/ou 
63152.00.00 – RPNP A LIQUIDAR EM LIQUIDAÇÃO BLOQUEADOS, se-
guindo as orientações da DFC/ME, bem como Decreto nº 93.872, de 
1986, Decreto nº 9.428, de 28 de junho de 2018 e demais orientações 
quanto aos desbloqueios previstas no item 6.2 da Macrofunção 
02.03.17 do Manual SIAFI, considerando o processo SEI 
47648.000109/2020-57. 
 
 É oportuno destacar que em face da publicação do Decreto nº 
9.428, de 28 de junho de 2018, que estabelece que os restos a pagar 
não processados desbloqueados têm o prazo máximo de um ano e 
meio, após seu desbloqueio, para serem liquidados, foram cancelados, 
em 2020, 6,4% do montante dos restos a pagar não processados. 
 
 Contudo, o estoque da conta 63110.00.00 RESTOS A PAGAR NAO 
PROCESSADOS A LIQUIDAR está elevado devido aos contratos de 
apoio administrativo, limpeza e vigilância, pois estão em análise dos 
cálculos de repactuações/reajustes. 

Quadro 6.2.20 —  Restos a Pagar (R$). 

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019 

 

 
 
Cálculo de materialidade 
 

Quadro 6.2.21 —  Cálculo de materialidade (R$ milhares). 

Fonte: Serviço de Contabilidade 
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A n e xo s  e  a p ê n d i c e s   

 

 

Declaração de integridade do relato integrado 

 O Comitê Interno de Governança, Riscos e Controles (CGRC), que 

tem a finalidade de estabelecer um ambiente adequado de controle e 

gestão de riscos e garantir que as boas práticas de governança se de-

senvolvam e sejam apropriadas pela instituição de forma contínua e 

progressiva, conforme previsto na Portaria nº 489, de 16 de dezembro 

de 2019, reconhece sua responsabilidade em assegurar a integridade 

deste relatório integrado e declara que sua construção é resultado do 

esforço coletivo. 

 Os integrantes da alta administração da Fundacentro declaram 

ainda que estão sendo incorporados os princípios e diretrizes definidos 

no Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, que dispões sobre a 

política de governança na administração pública federal direta, autár-

quica e fundacional  



CRÉDITOS 

Participaram da elaboração desse Relatório 

de Gestão todas as diretorias, com suas coor-

denações e serviços subordinados, e unida-

des de assistência direta e imediata da presi-

dência.  

Assim, este relatório é produto da construção 

coletiva e orientado pelas boas práticas pros-

pectadas em organizações públicas e priva-

das. 

O resultado desse esforço, espera-se, é o de 

levar à sociedade de maneira inteligível e ob-

jetiva o valor gerado pela instituição . 
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Felipe Mêmolo Portela 
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