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MENSAGEM DO
PRESIDENTE

Apresentar o 
Relatório de Gestão é 

uma obrigação que encerra em 
si também a oportunidade dos ges-

tores promoverem uma divulgação das 
ações e resultados da empresa  ao longo do 

período sob avaliação. 

O Relatório Gestão do Centro Nacional de Tecnologia 
Eletrônica Avançada S.A. – CEITEC está alinhado às dire-

trizes estabelecidas na Decisão Normativa TCU 178/2019, 
que orienta a elaboração do Relatório na forma de Relato In-

tegrado, sendo assim, reafi rmamos nosso compromisso de ser 
transparentes e socialmente responsáveis, envidando esforços 

para assegurar a integridade das informações aqui relacionadas, 
que foram construídas com base em relatos das diversas áreas da 
empresa, o que refl ete o pensamento coletivo na preparação e 
apresentação deste documento. 

Embora o cerne desse documento seja pautado num relatório 
anual, consideramos primordial estabelecer marcos facilitadores 
da compreensão das informações nele consignadas, a exemplo da 
contextualização do setor em que o CEITEC está inserido. A in-
dústria de semicondutores representa a base da inovação da in-
dústria de eletroeletrônica tradicional e é nesse papel transfor-
mador que o CEITEC está inserido. Não se trata, portanto, de 

uma evolução de tecnologias pré-existentes e sim um novo 
conjunto de tecnologias habilitadoras capaz de propiciar 

o surgimento de novas aplicações revolucionárias, cons-
truídas sobre conhecimentos avançados, viabilizando 

um tipo de indústria totalmente inovador, com no-
vos insumos e produtos diferenciados. 

A complexidade desse setor é frequen-
temente subestimada. A indústria 

de semicondutores é consi-
derada uma das in-

dústrias 

m a i s 
c o m p l e x a s 
existentes atualmente. 
Existem mais de 500 etapas de 
processamento envolvidas na fabrica-
ção de um chip, desde a matéria-prima de 
silício até os chips semicondutores fabricados. 
Qualquer falha ou desvio em uma destas etapas 
compromete a qualidade do produto fi nal. Há de se 
destacar, ainda, que a produção de semicondutores se 
constitui em uma das atividades mais intensivas em P&D, 
com percentuais de investimentos acima dos setores de 
produtos farmacêuticos, fabricação de aeronaves e veículos 
espaciais e desenvolvimento de software.

Por isso, especialistas do setor reconhecem que são necessá-
rios vários anos para o desenvolvimento de capacidades locais 
de pesquisa e desenvolvimento no setor de semicondutores, 
e o sucesso em iniciativas dessa natureza depende, além de 
signifi cativos investimentos, da aquisição ou formação de pessoal 
com sólidas competências em P&D e da criação de vínculos com 
as redes globais de produção e serviços do setor. Dada a comple-
xidade técnica, a curva de maturação tecnológica necessária ao 
domínio de sua produção é longa (tipicamente de 10 a 15 anos) 
e para trilhar-se esse caminho, além da visão estratégica, exi-
gem-se substanciais investimentos, muita competência técnica 
e persistência. O conjugado de todos esses fatores se traduz 
em um setor de alto risco de investimento, mas com poten-
cial de agregação de valor elevado. Razão pela qual ele 
desperta forte interesse de vários países, dada a sua 
importância estratégica. 

A implantação de uma indústria de semicon-
dutores em uma localidade desprovida de 
tradição industrial nesse segmento é 
caracterizada por uma baixa atrati-
vidade para o setor privado, 
pois, além do risco 
q u e 

Eng. Paulo de Tarso Mendes Luna
presidente do CEITEC S.A.

O CEITEC é a única
empresa da América do Sul

com capacidade comprovada
de projetar e prover, em larga
escala, chips para responder
às demandas de mercado.
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lhe é inerente,  trata-se de atividade que exige alocação 
intensiva de investimentos. Por isso, em todos os países 
onde essa indústria foi implantada e se mantém, houve e 
há forte intervenção ou apoio dos governos para a manu-
tenção, consolidação do setor. 

Em nosso país não foi diferente, tendo sido concebido no 
âmbito do Programa Nacional de Microeletrônica (PNM), 
em 2002, o CEITEC nasceu, como uma das iniciativas do 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico das 
Indústrias de Eletrônica e de Semicondutores, importante 
programa do Plano de Ação 2007-2010 de Ciência, Tecno-
logia e Inovação para o Desenvolvimento Nacional – PAC-
TI.  No PACTI, além da ampliação das ações Previstas 
no PNM (que previa em especial: a formação 
de recursos humanos, o fi nanciamento à 
P&D para o setor, e a desonerações 
e incentivos, via marco regulatório) 
dois macro objetivos do PPA foram 
endereçados por essa iniciativa: 

(i) implementar uma infraestrutura 
de P&D e Inovação efi ciente e inte-
gradora, distribuída pelo território na-
cional e 

(ii) elevar a competitividade dos diferentes setores in-
dustriais pela incorporação de circuitos integrados nos 
mesmos.

Atualmente, o Brasil tem uma razoável competência esta-
belecida no que diz respeito à pesquisa acadêmica em se-
micondutores e microeletrônica. São quase 190 gru-
pos de pesquisa distribuídos em cerca de 
80 universidades e institutos de P&D. No 
entanto, a referência nacional em termos 
de concepção local de projetos específicos 

de circuitos integrados para atendimento 
a demandas de mercado e sua produção 
em larga escala continua a ser o CEITEC. 

Além de enfrentar o desafi o da complexidade inerente 
do desenvolvimento de circuitos integrados (chip) em si, 
é preciso auxiliar potenciais clientes diretos na concepção 
de produtos e ou serviços, visando à ampliação da oferta 
no mercado de produtos com agregado de valor tecnoló-
gico baseados no uso de chips. Neste contexto, o CEITEC 
tem se colocado como um parceiro para agregação de va-
lor em diversas verticais de negócio. Estas ações comple-
mentam o atendimento de seus objetivos estratégicos de 
“Desenvolver soluções que contribuam para o progresso 

e o bem-estar da sociedade brasileira, 
explorando comercialmente tec-

nologias de microeletrônica 
e áreas correlatas”, e ao 
mesmo tempo “Buscar 
a autossustentabilidade 
fi nanceira” e “Potenciali-
zar valor de mercado da 

empresa”. A empresa vem 
enfrentando todos esses desa-

fi os ao longo dos últimos anos. 

Outro fator relevante a considerar para caracterizar o con-
texto no qual o CEITEC está submetido são as contas pú-
blicas nacionais. A partir de 2016, em resposta à profunda 
crise econômica que assolava o país, o poder Executivo, 
com o apoio do Congresso Nacional, tomou diversas me-
didas a fi m de buscar respostas a essa crise, com destaque 
para a Emenda Constitucional nº 95, em 15 de dezembro 
de 2016 (Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públi-
cos), para instituir o Novo Regime Fiscal. Com tal alteração 
constitucional houve uma grande contenção no aumento 
dos gastos e uma grande redução de espaço fi scal para 

gastos com empresas públicas. A pressão pela busca de 
autossustentabilidade, diretamente no mercado privado, 
sem o apoio do poder de compra do Estado, aumentou. 

Na empresa, a ampliação de portfólio de produtos e clien-
tes e incrementos de faturamento ano a ano ocorreram, 
mesmo com a intensifi cação da discussão sobre uma possí-
vel desestatização da empresa. 

Essa discussão culminou em 21 de agosto de 2019, quando 
o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, 
por meio de sua Resolução Nº 66, opinou pela inclusão 
do CEITEC no Programa de Parcerias de Investimentos 
da Presidência da República. Tal sugestão foi implementa-
da por meio do Decreto Nº 10.065, de 14 de outubro de 

2019, publicado no DOU de 15/10/2019, iniciando 
o processo formal que culminaria, mais tarde, 

com o Decreto Nº 10.297, de 30 de março de 
2020, que aprovou a inclusão do CEITEC no 
Programa Nacional de Desestatização, e na 
Resolução Nº 130, de 10 de junho de 2020, 
que recomendaria a dissolução societária da 
companhia. 

A perspectiva de desestatização, 
sinalizada desde 2016, fez com que o 

CEITEC adotasse uma estratégia cons-
ciente dessa perspectiva de futuro para 
enfrentar os desafios citados. Para isso, 
foi preciso desenvolver produtos, serviços, 
negócios e, sobretudo, competências que 
pudessem ser percebidas como adequadas 
para explorar mercados futuros com gran-
de potencial de expansão. Dentro deste contex-
to, em 2019 conclui-se a fase inicial do Programa Marlim, 
que foca no desenvolvimento, com melhor posicionamento 
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d) o desenvolvimento de soluções inovadoras para 
a incorporação de tags RFID em pneus e da cadeia 
de fornecedores para a implementação de processos 
produtivos em larga escala; 

e) o desenvolvimento/seleção de produtos e serviços 
complementares para estimular a expansão do seg-
mento de etiquetas para controle de patrimônio.

A maioria desses segmentos tem potencial de geração 
expressiva de re- ceita, mas exige 
um processo longo entre 
a concep- ção do 
p r o d u - to, pas-
s a n d o pela sua 
val ida- ção e 
h o m o - logação 
nos po- tenciais 
cl ientes e qua-
l i f i c a ç ã o de for-
necedores , até a sua co-
mercialização em escala. Previa-se 
que alguns desses segmentos já trouxessem incrementos 
de receita substanciais em 2019, como é o caso do seg-
mento logístico, em especial no setor de correspondências 
e encomendas, o que de fato não ocorreu. Apesar disso,
houve um aumento de quase 60% no fatu-
ramento da empresa com relação ao ano 
anterior e, em todos os segmentos, os pro-
cessos de homologação e desenvolvimento 
de cadeia de valor de produtos avançaram 
de forma muito consistente. Por isso, espera-se 
que nos próximos anos, a maior parte das soluções desen-
volvidas para esses segmentos comece a gerar volumes 
expressivos de receita.

Finalmente, é importante destacar que o CEITEC tem 
uma missão que vai além da sua mera atuação comercial, 

de mercado (mais competitivo), de novo chip para área de 
logística (com potencial de ser usado em grande número 
de produtos do portfólio da empresa) e que se prevê que, 
dentro de uma estratégia de desenvolvimento de longo 
prazo, sirva de base para novos chips (gerando uma gama 
ainda maior de produtos derivados). Além disso, foi pre-
ciso consolidar os produtos existentes e suas cadeias de 
fornecimento, para que a desejada agregação de valor em 
produtos e serviços pudesse ser percebida e a comercia-
lização em grande escala, possível. Com essa visão, a em-
presa priorizou seu posicionamento de mercado, mais do 
que seu faturamento. 

Com tal perspectiva, o CEITEC reforçou sua atuação no 
apoio à criação e/ou ao desenvolvimento de diversas ca-
deias de fornecimento, bem como sua participação na ho-
mologação de produtos desenvolvidos junto aos clientes 
fi nais, em vários segmentos, por meio de demonstrações e 
implementações pilotos das soluções desenvolvidas, volta-
das a convencer os potenciais clientes fi nais dos benefícios 
da apropriação das tecnologias de RFID propostas. Alguns 
dos principais destaques, em 2019, foram: 

a) a nacionalização de todo o processo de fabricação 
do brinco de identifi cação animal (chip, inlay, e inje-
ção em plástico); 

b) a homologação em uma das principais empresas 
do setor ferroviário das tags especiais desenvolvidas 
para esse segmento em parceria com uma empresa 
de injeção de plásticos especiais (para apoio à manu-
tenção preditiva); 

c) a implementação de testes pilotos de campo para 
as etiquetas e tags para o setor de correspondências 
e encomendas, com sucesso; 

consubstanciada nas suas competências complementares 
defi nidas em sua lei de criação, Lei nº 11.759, de 31 de ju-
lho de 2008, e nas pesquisas, desenvolvimentos e exten-
sões tecnológicas que vem executando. Entre essas 
pesquisas mereceram destaque em 2019 
as pesquisas relacionadas aos nanobios-
sensores (para a quantificação de marca-
dores biológicos – para o diagnóstico de 
doenças em pessoas, animais ou plantas e/
ou químicos – para avaliar contaminações 
específicas) e as aplicações de microfluídi-
ca , bem como as relativas as técnicas de encapsulamento 
avançado como RDL (Redistribution Layer), WLCSP (Wa-
fer Level Chip Scale Packaging) e FOWLP (Fan Out Wafer 
Level Packaging).

É nesse desafi ador contexto, que o CEITEC tem produ-
zido produtos e pesquisas de alta tecnologia, destinados 
a mercados ainda em desenvolvimento e consolidação 
no Brasil. Trata-se de produtos e pesquisas que podem 
contribuir signifi cativamente para a automatização, racio-
nalização e garantia de maior segurança e simplicidade 
para usuários de diversos procedimentos que impactam 
diretamente nossa economia e vida em sociedade. Alguns 
desses produtos já são conhecidos do público em geral, 
como: as etiquetas de identifi cação veiculares afi xadas no 
para-brisa para pagamento de pedágios (mercado no qual 
o CEITEC tem mais de 30% de participação), os crachás 
para controle de acesso em instalações comerciais, as so-
luções de identifi cação animal com chip (importantes para 
o controle de produção e garantia de sanidade animal), ou 
as etiquetas RFID para controle de patrimônio e de produ-
tos no varejo.

A companhia possui Certifi cação de Qualidade ISO 
9001:2015  para todos os seus processos e Certifi cação 
Common Criteria para produtos seguros, além de outras 
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de registro de modelo de utilidade e 4 (quatro) registros 
de desenho industriais (antenas). Alcançou, assim, em 2019, 
um total de solicitações de mais de 40 (quarenta) submis-
sões ao INPI e organismos internacionais similares, de re-
gistro de propriedade intelectual e modelos de utilidade. 
Além disso, estreitou discussões técnicas com vários pos-
síveis parceiros privados para a viabilização de negócios 
de interesse mútuo. Tais iniciativas se se revelaram espe-

cialmente importantes tendo em vista a inclusão 
da empresa no Programa de Parcerias de In-

vestimentos da Presidência da República.

Sob o aspecto institucional, o CEITEC 
se destacou ao demonstrar aderência 
com as melhores práticas de gestão, 
fato este que pode ser comprovado com 

a manutenção da certifi cação ISO9001 e 
com a manutenção do nível 1 da certifi ca-

ção do IG-SEST, atingindo no 4º ciclo a nota 10.

A empresa é hoje a única da América do 
Sul com capacidade comprovada de desen-
volver, projetar e fabricar, em larga esca-
la, semicondutores (chips) para responder 
às demandas de mercado. Cerca de 90 milhões 
de chips já foram produzidos pela empresa, sendo mais 
da metade nos últimos três anos. Além disso, a empresa 
presta também serviço ao mercado de encapsulamento de 
chips, já tendo alcançado cerca de 35 milhões de unida-
des produzidas para terceiros e cerca de 3 milhões de tags 
próprias com seus chips.  Para conquistar tal capacidade, a 
empresa adquiriu conhecimento e relacionamento com as 
principais empresas internacionais que fornecem insumos 
e equipamentos para esse setor, bem como os prestadores 
de serviço internacionais (como é o caso das fábricas dedi-
cadas, ou foundries) em diversas tecnologias. Tal domínio 
permitiu ao CEITEC desenvolver produtos de qualidade e 
certifi cá-los junto a importantes órgãos internacionais. A 

certifi cações específi cas (como a EPC Global para seu 
chip para o segmento logístico) e de qualidade de gestão, 
como o IGSEST – índice de Governança das Estatais, ava-
liação na qual pela segunda vez, o CEITEC foi classifi cado 
como de melhor nível (Nível 1), desta feita com nota máxi-
ma (10,0).

O Planejamento Estratégico da empresa, 
em 2019, contou com 52 indicadores de 
desempenho, que envolvem todos os 
processos da empresa, dos quais 33 (o 
equivalente a 63% do total) atingiram a meta 
estipulada. 

No âmbito da gestão, os esforços realizados 
resultaram na melhoria signifi cativa de resulta-
dos como a redução da dependência fi nanceira 
de recursos do Tesouro Nacional, calculada pela 
relação entre valor arrecadado (Fonte Recursos Pró-
prios) e valores pagos LOA (incluindo despesas com pes-
soal). Nos anos anteriores a média estava acima de 93% e, 
em 2019, passou para 89%.

Este resultado foi alcançado com a redução de tempos 
nos processos de contratação, redução das despesas, dos 
valores de contratos e, principalmente, devido aos resul-
tados comerciais positivos. Neste aspecto, o CEITEC teve 
um aumento de 57% no faturamento em relação ao ano 
de 2018, chegando à marca de R$9.049.091,63. Este cresci-
mento foi impulsionado pela atuação comercial da empre-
sa por meio das mais de 190 propostas enviadas a clientes 
e parceiros. Já o índice de satisfação dos clientes também 
apresentou uma evolução signifi cativa chegando ao nível 
de 92,2% de satisfação.

Em 2019, a empresa desenvolveu 14 (quatorze) novos pro-
dutos ou processos e submeteu 9 (nove) solicitações de 
registro de patentes (uma das quais no exterior), 1 (uma) 

certifi cação Common Criteria (obtida para o chip do pas-
saporte), conferida a menos de dez empresas desse setor 
no mundo, é a mais relevante entre todas já obtidas.

A existência do CEITEC, em conjunto com 
as demais iniciativas que integraram o 
Plano Nacional de Microeletrônica, confe-
riu ao Rio Grande do Sul e ao Brasil sólida 
base tecnológica e de conhecimentos nes-
se setor, contribuindo para dar ao país a 
credibilidade necessária para atração de 
várias empresas e projetos nesse setor, ao 
longo da última década. 

Além disso, como já citado, o CEITEC tem atuado como 
indutor de crescimento de cadeias produtivas de diversos 
outros setores econômicos, que se benefi ciam pela incor-
poração das tecnologias da empresa em seus produtos.

Os circuitos integrados respondem, hoje, por uma parcela 
crescente do custo de bens e equipamentos em setores 
como automobilístico, equipamentos médicos, bens de 
capital, telecomunicações, meios de transportes, dentre 
outros, e têm permitido, por meio de novos processos de 
negócios, profundas transformações também no setor de 
serviços.  Os efeitos da incorporação dessas tecnologias 
têm gerado produtos de alto valor agregado, cada vez mais 
efi cientes e essenciais, tanto pela viabilização de novas 
funcionalidades, quanto por meio da criação de novos mo-
delos de negócios. Temas como: Internet das Coisas (IoT), 
Cidades Inteligentes (Smart Cities) e Indústria 4.0 ajudam 
a perceber a crescente importância e potencial dessas tec-
nologias no presente e no futuro. 

Os crescentes indícios não apenas de desindustrialização, 
como também de reprimarização (com o predomínio cada 
vez maior da exportação de produtos agrícolas e minerais) 
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apontam para consequências negativas para a sociedade brasileira, no futuro, na hipótese 
desta abrir mão do domínio de algumas das tecnologias que podem contribuir para mudar 
essa tendência aumentando a competitividade de outros setores, como é o caso da micro 
e da nanoeletrônica.

O país já promoveu investimentos para dominar tal tecnologia, a 
qual serve de base para a inovação em uma ampla gama de pro-
dutos, em todos os setores da sociedade, e é fundamental para a 
modernização da base produtiva, para a garantia da cibersegu-
rança e para a melhoria da competitividade e qualidade de vida 
da população. Por isso, esse Relatório, em conjunto com os demais documentos 
disponibilizados pela empresa, em seu site na internet (www.ceitec-sa.com), além de um 
mecanismo de prestação de contas à sociedade, é também um convite a potenciais in-
vestidores do mercado para que conheçam as conquistas e o potencial do CEITEC no 
mercado nacional e internacional de semicondutores e microeletrônica.

Eng. Paulo de Tarso Mendes Luna
Presidente do CEITEC S.A.
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VISÃO GERAL
ORGANIZACIONAL
E AMBIENTE EXTERNO
Este capítulo apresenta as fi nalidades e competências do 
CEITEC, suas normas e regulamentos, uma descrição acerca dos 
ambientes de atuação relacionados à pesquisa e à extensão, o 
organograma, modelo de negócios e a identifi cação das partes 
interessadas.

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 
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1.1.- Identificação da Unidade

O CEITEC é uma iniciativa estratégica do Brasil para garantir o domínio tecnológico com-
pleto da fabricação de circuitos integrados (chips) no país. A empresa fomenta e con-
tribui para agregar valor e competitividade à economia nacional e está apta a desenvolver 
produtos com a máxima proteção da informação em projetos estratégicos relacionados 
à sober ania e segurança nacionais. A empresa tem por fi nalidade explorar diretamente 
atividade econômica no âmbito das tecnologias de semicondutores, microeletrônica e 
de áreas correlatas. Suas competências específi cas foram estabelecidas em sua Lei de 
Criação e em seu Estatuto Social. O desenvolvimento de uma indústria de semicondu-
tores e o adensamento da cadeia produtiva que utiliza tais tecnologias são estratégicos 
para o desenvolvimento da microeletrônica no país. A microeletrônica, por sua vez, é o 
elemento central que possibilita o oferecimento de produtos e sistemas com cada vez 
maior valor agregado para diferentes setores da sociedade e viabiliza tecnologias habil-
itadoras para as principais aplicações que contribuirão para a competitividade e suste-
ntabilidade futura de nossa sociedade, como: Internet das Coisas, Cidades Inteligentes, 
Indústria 4.0, Agro negócio 4.0, Saúde 4.0, dentre outras.

1.2. - Normas e regulamentos de criação, alteração e funciona-
mento

O CEITEC é uma empresa pública, organizada sob a forma de sociedade anônima de 
capital fechado, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), auto-
rizada na Lei 11.759, de 31 de julho de 2008, alterada pela Lei nº 12.745, de 19 de dezembro 
de 2012, regida pelo estatuto aprovado pelo Decreto nº 6.638, de 07 de novembro de 
2008, atualizado em conformidade com a Lei 13.303 de 30 de junho de 2016. Seu funcio-
namento está regulamentado em Regimento Interno e seus procedimentos internos são 
estabelecidos por meio do Sistema de Gestão da Qualidade o qual desenvolve, analisa, 
aprova e publica Instruções de Trabalho (ITs), Orientações (ORs) e Procedimentos Ope-
racionais (POs).

1.3. - Estrutura organizacional 

A Diretoria Executiva da companhia compreende: Presidência; Diretoria de Administra-
ção e Finanças; Diretoria de Negócios; Diretoria Técnica; Diretoria de Governança, Risco 
e Conformidade. A Figura 1 detalha a estrutura organizacional do CEITEC.

Estrutura organizacional 

Fig.1: Estrutura organizacional do CEITEC
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A Diretoria de Administração e Finanças é responsável 
pela orientação e execução dos atos de gestão adminis-
trativa e fi nanceira da companhia. A gestão administrativa 
compreende as atividades relacionadas ao planejamento, 
coordenação e supervisão de todos os assuntos da com-
panhia que estejam relacionados a almoxarifado, contra-
tação de bens e serviços, documentação e arquivo, lo-
gística, conservação e manutenção patrimonial, recursos 
humanos, segurança predial, serviços gerais, tecnologia 
da informação e telecomunicações. Já a gestão fi nanceira 
compreende as atividades relacionadas ao planejamento, 
coordenação e supervisão de todos os assuntos da com-
panhia que possuam caráter contábil, econômico ou fi nan-
ceiro.

A Diretoria de Negócios responde pelo desenvolvimento 
de novos mercados, pela prospecção de oportunidades 
de negócios e pela gestão das atividades pertinentes ao 
relacionamento da empresa com seus clientes.

A Diretoria Técnica é a unidade responsável pela concep-
ção, projeto dos produtos da companhia, realização de 
pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, proces-
sos e tecnologias, e fabricação dos produtos.

A Diretoria de Governança, Risco e Conformidade se 
responsabiliza por propor políticas de conformidade e 
gerenciamento de riscos as quais deverão ser revisadas e 
aprovadas pelo Conselho de Administração, e comunica-
das ao corpo funcional da companhia.

1.4.- Modelo de Negócio

A partir da nova defi nição de mapa estratégico aprovada 
pelo Conselho de Administração do CEITEC, a estratégia 
de longo prazo e o Plano de Negócios da empresa foram 
atualizados visando o alinhamento com as novas diretrizes 
e considerando resultados obtidos no ano de 2018.  Como 

estratégia de longo prazo, busca-se reposicionar o CEI-
TEC no mercado visando cumprir seu papel central nas 
ações na área de semicondutores e microeletrônica e tor-
ná-la uma empresa líder no segmento brasileiro de semi-
condutores habilitadores para o mercado de Internet das 
Coisas (IoT), identifi cação eletrônica e cidades inteligen-
tes, tanto para o mercado nacional quanto para a América 
Latina. Iniciativas foram defi nidas como norteadoras das 
ações para o atingimento das estratégias, tanto do ponto 
de vista institucional quanto do ponto de vista de merca-
do, algumas delas listadas abaixo:

a) Criar nos potenciais clientes de governo e na socieda-
de em geral uma imagem positiva com relação ao CEI-
TEC e suas competências;

b) Consolidar apoios institucionais;

c) Atuar junto aos órgãos na defi nição das regulamenta-
ções necessárias para alavancar mercados regulados;

d) Viabilizar projetos pilotos de demonstração visando 
à divulgação e à consolidação da capacidade técnica do 
CEITEC;

e) Demonstrar a transparência e a segurança necessá-
rias para os agentes reguladores, quanto ao conteúdo e 
à funcionalidade incorporada nos chips desenvolvidos 
pelo CEITEC;

f) Demonstrar excelência em governança e gestão;

g) Atuar na articulação do “ecossistema” brasileiro de 
microeletrônica;

h) Aumentar a capacidade e efetividade das inovações 
da empresa:

(i) criando uma rede de parceiros com foco em nichos 
de mercado e competência visando aumentar a agili-
dade de acesso ao mercado;
e (ii) aumentando a capacidade de inovação de par-
ceiros da empresa para dispor de mais especialistas e 
infraestruturas.

i) Aumentar a inteligência de mercado da empresa;

j) Diversifi car a matriz de produtos com agregação de 
valor;

k) Consolidar cadeias de valor ágeis, competitivas e dife-
renciadas em relação à concorrência;

l) Estabelecer parcerias nacionais e internacionais para 
atendimento aos mercados alvo;

m) Buscar alternativas de recursos extraorçamentários.

Nesse contexto, o Modelo de Negócios, de forma geral, 
visa consolidar a posição do CEITEC como provedor de 
soluções em tecnologia, não somente sob o ponto de vista 
de projeto e fabricação de circuitos integrados e inserção 
desses em outros produtos derivados, mas também sob o 
enfoque de desenvolvedora de novas soluções para aten-
dimento a demandas em áreas estratégicas como Agro-
negócio e Saúde. Esses desenvolvimentos ocorrem  tanto 
por demanda interna de novos produtos, como principal-
mente em parceria com instituições de pesquisa e desen-
volvimento de referência no país que buscam no CEITEC 
seu parceiro tecnológico. Sobre esse último ponto, cabe 
ressaltar que a demanda para prototipação e posterior 
fabricação, em muitos casos, é plenamente atendida pela 
infraestrutura instalada no CEITEC e pela qualifi cação 
técnico-científi ca de seus colaboradores. Dessa forma, 
o CEITEC atua como propulsor do desenvolvimento de 
soluções em áreas estratégicas, oferecendo ao mercado 
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nacional capacidades e infraestrutura que, não fosse por 
sua operação, estariam disponíveis somente em empresas 
no exterior e, consequentemente, atrelados a altos custos 
e tempos de resposta longos, impactando nos tempos de 
mercado (‘time to market’) dos desenvolvimentos nacio-
nais.  As fi guras 2 e 3 ilustram o domínio da cadeia logística 
internacional necessária à produção do portfólio do CEI-

TEC e o seu Modelo de Negócio em comparação com os 
demais modelos das empresas de semicondutores.

A estratégia de pesquisa e desenvolvimento está alicer-
çada no modelo de negócio e com o movimento global 
de grandes empresas tecnológicas que focam no desen-
volvimento verticalizado para potencializar e singularizar 
as oportunidades que a as aplicações de IoT, ciência de 
dados (machine learning - ML), inteligência artifi cial (IA) e 
estruturas de dados abertas como blockchain, por exem-
plo, habilitam. 

Poucos produtos no mundo têm a capacidade e a força 
para habilitar a inovação como os da indústria de semicon-
dutores. Ao mesmo tempo em que esta força habilitadora 
os torna estratégicos, tanto para o crescimento econômi-
co como para segurança, seu processo de fabricação é 
complexo e só encontra paralelo em poucas outras áreas 
tecnológicas.

O crescimento das empre-
sas neste setor está apoia-

do justamente na capa-
cidade de habilitação 
de novos modelos de 
negócios centrados na 
melhoria da experiência 
do usuário, agregando 
vantagem competitiva 
e negocial. O CEITEC 
foca sua estratégia de 
desenvolvimento futuro 
na captura de oportuni-
dades nas quais a tecno-
logia de semicondutores 

é habilitadora, com potencial mercadológico e valor para 
a sociedade, alinhada com o Plano Nacional de IoT  (em 
especial, suas verticais de Saúde e Agronegócio seguidas 
pelos setores industrial e logística avançada). Este alinha-
mento também ocorre com o Planejamento Estratégico 
MCTIC 2020-2030 - EstratégiAção MCTIC.

A rota de desenvolvimento técnico foca na ampliação das 
linhas de produtos consolidadas de logística (vertical de 
Indústria 4.0), identifi cação veicular (segurança embar-
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cada) e meios de pagamento automático (vertical de Ci-
dades Inteligentes). Este segmento tem como requisitos 
a operação de forma passiva (sem bateria) com consumo 
muito baixo de energia para os elementos de segurança 
e identifi cação utilizados, tecnologia dominada pelo CEI-
TEC. A incorporação de segurança criptográfi ca e senso-
res em produtos de identifi cação por radiofrequência será 
ampliada e complementada justamente para atender de-
mandas mapeadas da Indústria 4.0 e logística avançada. 
Estes novos produtos atenderão cenários como manuten-
ção inteligente e manufatura avançada. 

Desde 2018, a companhia vem buscando ações técnicas 
efetivas e complementares para ampliar o leque de dis-
positivos passíveis de fabricação em sua planta industrial. 
Estas ações focam em olhar o conjunto de processos e 
equipamentos existentes como um leque de processos 
que podem ser recombinados a fi m de viabilizar a ma-
nufatura de nano e microdispositivos com elevado valor 
estratégico e aderentes às verticais do Plano Nacional de 
IoT, Saúde e Agronegócio primariamente, e sintonizadas 
com a rota de desenvolvimento para os próximos cinco 
anos. Visando maior efetividade nestas ações, bem como 
cumprir seu objetivo social de auxiliar o desenvolvimento 
tecnológico nacional, a companhia complementou esta 
estratégia com a construção de parcerias com univer-
sidades e centros de pesquisa para desenvolvimento e 
fabricação de sensores. Tais sensores utilizam diferentes 
mecanismos de detecção, como eletroquímicos, e pos-
suem aplicações que vão desde o diagnóstico precoce 
de patogêneses como o câncer, até o auxílio do controle 
de pragas em plantações. 

A consistência desta estratégia está suportada no fato 
que, em muitos casos, os produtos e pesquisas desenvol-
vidas no CEITEC são complementares e incrementais, ou 
seja, o desenvolvimento de um produto ajuda a economi-

zar tempo e dinheiro para a próxima pesquisa e produto, o 
que leva a uma evolução orgânica e consistente.

A visão estratégica para 2025 é ser um provedor de solu-
ções IoT, em especial para as verticais de Saúde e Agrone-
gócios, cuja microeletrônica e nanotecnologia sejam habi-
litadoras. As soluções tecnológicas a serem desenvolvidas 
agregam à comercialização de novos produtos possível 
valor recorrente na forma de serviços. Este movimento é 
também observado por vários segmentos industriais clás-
sicos como aço e material elétrico.

Para suportar a estratégia de novos produtos também es-
tão em desenvolvimento novas famílias de chips para RFID 
EPC Global com segurança e sensores. Complementan-
do esta estratégia, está na rota de desenvolvimento um 

conjunto de Chips com arquitetura aberta (royalty free) 
voltado a Smart-sensing, Biossensor e IoT. 

O desenvolvimento de novos produtos tem sido acompa-
nhado por resultados sólidos de proteção dos ativos in-
tangíveis na forma de propriedade intelectual alinhados 
a demandas mapeadas no mercado. A Figura 4 sintetiza 
para cada patente depositada o produto de seu grau de 
visibilidade (grau 3 – alta visibilidade) versus sua aplica-
bilidade em um produto (grau 2 – Aplicada em produto 
comercial). Uma patente com grau 6 signifi ca que ela pode 
ser facilmente detectada e está diretamente aplicada a um 
produto comercializado. Cada barra no gráfi co representa 
esta fi gura de mérito para cada patente. Em 2019, foram 
depositadas três patentes com alto grau de visibilidade e 
diretamente associadas com produtos no portfólio comer-
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cial. Portanto, há uma correlação sólida entre a estratégia 
de desenvolvimento e o Modelo de Negócio. 

A estratégia comercial do CEITEC, também alicerçada no 
Modelo de Negócios, segue premissas claras, com metas 
em um patamar competitivo privilegiado. Relações co-
merciais duradouras e novas oportunidades de negócios 
e parcerias tecnológicas que surgem são indicadores do 
sucesso no Modelo de Negócio e na estratégia  técnico-
-comercial implantada.

1.5 Relação entre Políticas e Programas de 
Governo e Objetivos e Metas do CEITEC

As políticas públicas resultam de um processo político de 
escolhas de prioridades para o governo, pois a limitação 
dos recursos públicos pressupõe essa análise de priori-
dades. No caso do CEITEC, os compromissos associados 
às políticas públicas que caracterizam o atendimento ao 
interesse coletivo (Art. 8º, Inciso I, da Lei nº 13.303, de 30 
de junho de 2016) estão formalizados na Orientação Geral 
dos Negócios, cuja defi nição é uma das competências do 
Conselho de Administração, estabelecida no inciso XX, 
Art. 36 do Estatuto da companhia. Tal orientação deve ser 
observada para o estabelecimento da Estratégia de Longo 
Prazo adotada, que por sua vez estabelece diretrizes para 
as diversas iniciativas (pesquisas, negócios, gestão, etc.) a 
serem executadas pela empresa, ao longo dos anos. 
Para que essas orientações e as estratégias de longo pra-
zo defi nidas sejam implementadas e acompanhadas ano a 

FIGURA - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES RELACIONADOS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS

ano, considerando a realidade da empresa e seu contexto, 
são defi nidas formas de acompanhamento baseadas no 
Mapa Estratégico e no Plano de Negócios. 
Informações detalhadas sobre a relação entre politicas 
públicas – programas de governo - orientação geral de 
negócios – Objetivos estratégicos e outras encontram-se 
detalhadas na Carta Anual de Políticas Públicas e Gover-
nança Corporativa – 2019, disponível no site do CEITEC 
(www.ceitec-sa.com).

1.6. - Cadeia de Valor

A cadeia de valor do segmento de semicondutores é glo-
bal e há interdependência dos países, os quais têm foco 
em “especialidades”. Por exemplo, a cadeia pode come-
çar com os Estados Unidos executando pesquisa e de-
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Os três processos foram mapeados por 
meio de Diagramas de Processos que têm 
como principal objetivo dar maior visibilida-
de e facilitar o entendimento e interpreta-
ção para as partes interessadas.  De forma 
exemplifi cativa, a Figura 7 mostra o Diagra-
ma do Processo de Comercialização de for-
ma detalhada onde, entre outras coisas, é 
possível observar as entradas (requisitos) e 
as saídas (entregas).

Os oito processos previstos na Cadeia de 
Valor são os responsáveis por atender às 
demandas e interagir com as partes inte-
ressadas do CEITEC, conforme

senvolvimento (P&D), passando por 
Taiwan, que fabrica componentes de 
silício, e indo até a China, onde os 
chips são embarcados nos aparelhos 
eletrônicos e depois exportados para 
os países os comercializarem (Figura 
5). 

No caso do CEITEC, que tem como 
macroprocesso explorar diretamente 
atividade econômica no âmbito das 
tecnologias de semicondutores, mi-
croeletrônica e de áreas correlatas, os 
principais processos são: Processo de 
Comercialização, Manufatura e De-
senvolvimento.

Já a Cadeia de Valor do CEITEC con-
templa três tipos de processos: Prin-
cipal, de Gestão e Apoio, conforme 
mostrado na Figura 6.

Com o quê
(materiais,
equipamentos)

Competência,
Habilidades,
Treinamentos)

Diretor de Negócios Data: 04.04.19

Itens da norma abordados:
4.2, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1.4,

7.1.6, 7.3, 7.5, 8.2, 8.5.5, 9.1.1,
9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3

Necessidades e expectativas 
das partes interessadas:

Atendimento
à Norma

ISO 9001:2015 
Atendimento

a prazos
Atendimento

às especificações
dos clientes

Cliente: atendimento a prazos e
requisitos de conformidade

Alta Direção: aumentar faturamento

Indicadores(Principais Métodos,
Processos, Técnicas)

DESCRIÇão 
do processo

processo de comercialização

COM QUEM

SaÍDA

resultados

entrada

COMO

Intranet e internet
Softwares: SAP, Sales Force e Sharepoint

Contato telefônico e e-mails
Reuniões presenciais

Visitas

:
Documentos com

os seguintes códigos
435 e 440

  

Proposta para clientes   
Estudo de viabilidade aprovado/reprovado 
Vendas efetivadas   
Relacionamento com clientes potenciais e 
efetivos    
Novos clientes conquistados   
Satisfação do clientes atuais gerenciada 
Reclamações tratadas   
Programas de governo ingressados

Vendas | Número de Propostas Enviadas 
Alinhamento da Estratégia Técnico-comercial
Satisfação do Cliente  
Margem de Contribuição dos
Produtos Comercializados  

Sondagem realizado por clientes
(e-mail, telefone, Salesforce®)
Meta anual de Faturamento
Retorno de proposta enviada confirmada
Definição de mercado-alvo (Plano de Negócios)
Resultado da Pesquisa de Satisfação de Clientes
Reclamação de Clientes
Especificação do Cliente

3.210.022 PO Perfil de Competências
3.210.023 PO Levantamento de
Necessidades de Treinamento
3.210.024 PO Treinamento e desenvolvimento

Requisitos do ProcessoRequisitos do Processo Necessidades e expectativas
das partes interessadas:

Prospecção de Negócios   
Estudo de  viabilidade  
Elaboração de Propostas de Negócios 
Efetivação de Vendas  
Planej. F Vendas
Realização de Entrega e Faturamento  
Pós-vendas (suporte e acompanhamento) 
Tratamento de reclamações  
Participação em Programas de Governo  

inanceiro de Operações e 

(defi nição de uma propriedade ou comportamento 
que um processo deve atender}

Pesquisa e
desenvolvimento

Wafers processados 
são subdivididos
em chips (dies)

Os chips são testados, encapsu-
lados, montados e embalados

Lingote
de silício é
cortado em
wafers

Produto fi nal
é enviado para

o estoque

Fabricante 
integra o chip ao 

produto fi nalClientes adquirem
o produto fi nal

Processa-
mento do 

wafer puro

Fig.5 - Cadeia de Valor do mercado global de semicondutores 
(fonte: Semiconductor Industry Association, 2020)
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Considerando o segmento global de semicondutores, as 
projeções do período são positivas. O mercado de se-
micondutores movimentou em vendas, durante o ano de 
2018, 481 bilhões de dólares (Figura 10) e a expectativa 
é que chegue a 542 bilhões de dólares em 2022, sendo a 

pode ser verifi cado de forma resumida na Figura 8 e, de-
talhada, na Figura 9.

1.7. - Ambiente Externo

O ano de 2019 foi marcado pelo início de uma nova admi-
nistração no Governo Federal, o que trouxe incertezas e 
expectativas do mercado com relação ao cenário políti-
co e econômico, como em geral ocorre em trocas de go-
verno. Foi um momento de cautela do mercado privado, 
fato agravado no caso do CEITEC pela divulgação, pela 
imprensa, logo no mês de janeiro, de que a empresa seria 
fechada (operações encerradas) até o mês de março. Esse 
fato gerou apreensão nos clientes, impactou projetos que 
estavam em prospecção e qualifi cação, exigindo que a 
empresa ampliasse os esforços para reverter os impactos 
negativos da notícia, que por fi m não se confi rmou. Infe-
lizmente, ao longo de 2019, diversas outras notícias sobre 
o tema foram divulgadas, prejudicando os resultados da 

empresa no mercado. Além disso, foi um ano de contin-
genciamento de recursos por parte do setor público, o 
que também retardou alguns projetos que o CEITEC vi-

nha conduzindo. 

Desde o início do novo governo, as 
notícias indicavam a continuidade das 
privatizações no setor público, e o 
CEITEC sempre fez parte da lista de 
empresas candidatas ao processo. Em 
outubro ocorreu a formalização pelo 
Governo Federal do ingresso do CEI-
TEC no Programa de Parcerias para In-
vestimentos (PPI), por meio do Decreto 
nº 10.065, de 14 de outubro de 2019, o 
que novamente gerou apreensão entre 
os clientes a respeito dos próximos 
passos. Nesses momentos, o CEITEC 
se posicionou claramente frente aos 

seus clientes, provendo os esclarecimentos necessários 
e buscando minimizar os impactos negativos que esse 
tipo de notícia e movimentação gerava no seu mercado 
consumidor. Graças à credibilidade de seus colaborado-
res, o CEITEC se manteve atuante no mercado.

ALGUMAS NOTÍCIAS SOBRE O FIM DA EMPRESA:
Na matéria do Estadão, intitulada “Governo vai fechar suas primeiras Estatais: uma de fer-
rovia e outra de chips de boi”, de 09 de janeiro de 2019, foi afi rmado que CEITEC teria suas 
portas fechadas até março de 2019, quando todos os funcionários seriam demitidos e os 
ativos vendidos para pagar dívidas (destaque-se que o CEITEC não tem dívidas no mercado 
até hoje) https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-vai-fechar-as-portas-de-
-estatais-de-ferrovias-e-chips-de-boi,70002673172 
Jornal Zero Hora (Coluna “+ Economia”, jornalista Marta Sfredo) - 13/02/2019 - Governo 
federal dá mais sinais de que Ceitec pode ser extinta - https://gauchazh.clicrbs.com.br/
colunistas/marta-sfredo/noticia/2019/02/governo-federal-da-mais-sinais-de-que-ceitec-
-pode-ser-extinta-cjs3khtgd00z601mry36vuf39.html 
Jornal Zero Hora – coluna + Economia (Marta Sfredo) 05/03/2019 - Estatais federais do RS 
estão na mira do secretário de Desestatização de Guedes - https://gauchazh.clicrbs.com.br/
colunistas/marta-sfredo/noticia/2019/03/estatais-federais-do-rs-estao-na-mira-do-secreta-
rio-de-desestatizacao-de-guedes-cjsw8p7nk00kz01uj1ivu0hx2.html 
Jornal Gazeta do Povo - 11/05/2019 Dinheiro público escoa pelo ralo de estatais defi citárias. 
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/estatais-dependentes-tesouro-governo/ 
Jornal do Comércio - 21/08/2019 - Trensurb e Ceitec estão em lista de privatizações para 2019
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/economia/2019/08/699198-trensurb-e-ceite-
c-estao-em-lista-de-privatizacoes-para-2019-diz-site.html 
DECRETO Nº 10.065, DE 14 DE OUTUBRO DE 2019

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS
DA CADEIA DE VALOR CEITEC

PROCESSOS  PRINCIPAIS

Comerciali-
zação

Responsável pela identifi cação de novos
 negócios, prospecção de clientes poten-
ciais e parcerias

Manufatura Responsável pelo processamento dos 
produtos ofertados pela empresa

Desenvolvi-
mento

Responsável pelo desenvolvimento de 
novos produtos e tecnologias

PROCESSOS DE GESTÃO

Estratégia e 
liderança

Responsável por defi nir as estratégias e 
metas da organização

Melhoria

Responsável pela implantação, manuten-
ção e melhoria do Sistema de Gestão da 
Qualidade e por propagar a cultura da 
excelência em toda a empresa

PROCESSOS DE APOIO

Pessoas

Responsável pelas atividades relaciona-
das ao dia a dia dos colaboradores (con-
tratação, desligamento, férias, pagamen-
tos, capacitações, avaliações, segurança 
e saúde)

Infraestru-
tura

Fornecer infraestrutura para a operação 
e desenvolvimento das atividades fi ns

Aquisições
Atende às demandas de todos os setores 
da empresa no que se refere às aquisi-
ções e contratações de bens e serviços

GOVERNO
MCTIC

ESTRATÉGIA
E  LIDERANÇA SOCIEDADE

CLIENTES

ÓRGÃOS 
DE CONTROLE

FORNECEDORES

ÓRGÃOS
FISCALIZADORES

MELHORIA

COMERCIA-
LIZAção

manufatura

aquisiçõesinfraestru-
tura

pessoas

desenvolvi-
mento
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Tecnologia

nos  Merca dos 
China /  Í nd ia  / 

I ndonésia

maior parte do mercado voltada para eletrônicos de pro-
cessamento de dados e de comunicação. 

Nesse cenário de perspectiva de crescimento do 
segmento, destaca-se o mercado de identifi cação por 

radiofrequência (RFID), um dos ramos de atuação do 
CEITEC. Este mercado movimentou 4,91 bilhões de 
dólares em 2017 e possui expectativa de crescimento anual 
superior a 15%, com projeção de chegar a 18,2 bilhões de 
dólares em 2026, indicando assim que os investimentos 
do CEITEC nesse segmento estão de acordo com as 
tendências de mercado. 

Uma aplicação que utiliza tags RFID na essência de seu 
funcionamento são os sistemas eletrônicos de pagamento 
de pedágio. Apesar de ainda ser baixa a penetração no 
Brasil, a expectativa é que esses sistemas movimentem 
mundialmente 9,1 bilhões de dólares em 2027 . Por outro 
lado, segundo empresários do setor, a expectativa é que o 
Brasil chegue ao patamar de 70% de cobranças eletrôni-

4 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/technology-media-tele-
communications/deloitte-cn-tmt-semiconductors-the-next-wave-en-190422.pdf
5 https://www.prnewswire.com/news-releases/18-2-billion-rfi d-tags-markets---global-outlook-
-report-2017-2026--300939791.html
6 http://cantarinobrasileiro.com.br/blog/sistemas-eletronicos-de-pagamentos-em-pedagios-
-devem-movimentar-us-91-bi-em-2027/
7 https://valor.globo.com/empresas/noticia/2019/07/25/pedagio-automatico-cresce-com-
-concessoes.ghtml

* fonte: Gartner/iFAST

(Realizado)

(Estimativa)
* fonte: Gartner/iFAST

* fonte: Newzoo/iFAST

+58%

5G

+35%

CRESCIMENTO
CONTÍNUO

DO MERCADO

ESTATÍSTICAS MUNDIAIS

APLICAÇÕES EM IOT

DEMANDA GERADA 
POR WIRELESS 

+13,4%
em 2 01 8

em 2 017

em 2 02 0

USD 476 Bi

cas em praças de pedágio em 4 anos. Algumas das proje-
ções relevantes consideradas, com a respectiva avaliação 
de risco, são:

• Projeção de crescimento da Produção Industrial em 
torno de -0,5, em 2019, com tendência de alta a par-
tir de 2020 (alto);

• Crescimento do PIB, passando de 0,92, em 2019, 
para 2,08 em 2020, com tendência de alta a partir 
de 2020 (médio-alto); 

• Investimento Estrangeiro estável entre 2019 e 2020, 
em US$ 80 bilhões, com tendência de alta a partir de 
2021 (médio-alto); 

• Recuperação da confi ança propiciando uma retoma-
da mais signifi cativa dos investimentos nos próximos 
anos, com destaque para o setor de infraestrutura 
(alto);

• Retomada da economia com melhor desempenho no 
mercado de trabalho e de crédito o que impacta po-
sitivamente para o consumo das famílias (alto);

• Ociosidade na indústria, que nos próximos anos per-
mitirá expansão do setor sem necessidade de novos 
investimentos (alto);

• Crescimento mais robusto, que será limitado pela 
produtividade, fazendo com que processos de au-
tomação, como os baseados em RFID, ganhem mais 
importância e disseminação (alto);

• Evolução do adensamento de cadeias no setor de 
semicondutores e suas aplicações (médio alto).

1.7.1. -  Cenário Internacional e Nacional

Os semicondutores são a base para quase todas as tecno-
logias modernas e estão presentes em praticamente todos 
os aparelhos e dispositivos eletrônicos. Os semiconduto-
res são encontrados, por exemplo, nos bens digitais dos 
quais dependemos para comunicação, transporte, assis-
tência médica, negócios, segurança nacional e inúmeras 
outras aplicações.

segmento, destaca-se o mercado de identifi cação por 
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GOVERNANÇA,
ESTRATÉGIA
E ALOCAÇÃO
DE RECURSOS
Este capítulo mostra a direção estratégica, as 
estruturas que contribuem para a boa governança 
no CEITEC, áreas de controles e principais canais de 
comunicação com a sociedade.

2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 
Os principais campos de avanço na Quarta Revolução Industrial são, além dos já citados 
IoT e IA, robótica, veículos autônomos, impressões 3D, nanotecnologia, biotecnologia, 
ciência dos materiais, armazenamento de energia e computação quântica. O que vale 
destaque é que a microeletrônica é horizontal a todos eles. 

Segundo estimativas da Consultoria Gartner, somente o mercado de IoT alcançará um 
total de dispositivos de 20,4 bilhões de unidades em 2020. Diversos segmentos, como 
indústria, varejo e governo, são consumidores destes produtos. E em todos esses seg-
mentos o CEITEC tem tido alguma estratégia de atuação. 

Na maioria dessas áreas, já há produtos em desenvolvimento ou sendo ofertados ao 
mercado e, em outras áreas, a demanda por tais produtos poderá ser suprida por meio 
de parcerias que estão sendo desenvolvidas pela empresa. A incorporação de tais tec-
nologias tem gerado produtos de alto valor agregado, cada vez mais efi cientes, tanto pela 
viabilização de novas funcionalidades, quanto por meio da criação de novos modelos de 
negócio para o CEITEC.

1.8 – Contratos de Gestão Firmados 

O CEITEC não teve, no decorrer de 2019, contratos de gestão fi rmados com órgãos da 
Administração Indireta ou organizações sociais.

1.9 Participações em Outras Sociedades

O CEITEC não tem capital social e participação em outras sociedades.
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Ordinária para um mandato de dois anos, permitidas, no 
máximo, duas reconduções consecutivas.

O Conselho de Administração (CAD) é o órgão que, junto 
com a Diretoria Executiva, é responsável pela administra-
ção do CEITEC, fi xando e orientando as atribuições e es-
tratégias da empresa. O CAD é composto por sete mem-

2.1. - Estrutura de Gover-
nança

A estrutura de governança do CEI-
TEC, mostrada esquematicamente 
na Figura 11, é composta pela As-
sembleia dos Acionistas, Conselho 
Fiscal, Conselho de Administração, 
Auditoria Interna, Ouvidoria, MCTI, 
TCU, CGU, SEST, Presidência, Dire-
torias, Superintendências e Gerên-
cias.

A Assembleia Geral dos Acionistas 
é o órgão máximo do CEITEC, tem 
poderes para deliberar sobre todos 
os negócios relativos ao seu objeto e 
é regida pela Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, sobre as Socieda-
des por Ações, inclusive quanto à sua 
competência para alterar o capital 
social e estatuto social do CEITEC, 
bem como eleger e destituir seus
conselheiros a qualquer tempo. As 
atribuições da Assembleia Geral 
são as previstas no Estatuto Social 
da empresa, supletivamente, na re-
ferida Lei, e na Lei 13.303, de 30 de 
junho de 2016, que dispõe sobre o 
estatuto jurídico da empresa públi-
ca, sendo disciplinadas em seu Regi-
mento Interno.

O Conselho Fiscal (CF) é o órgão fi scalizador dos atos dos 
administradores, verifi cando o cumprimento dos seus de-
veres legais e estatutários, para proteção dos interesses 
da Companhia. O CF é composto por três membros efeti-
vos e respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia Geral 

bros titulares, de acordo com o disposto no 
art. 35, incisos I ao VI, do Estatuto Social.

Um dos comitês que compõem as instâncias 
internas de apoio à governança é o Comitê 
de Auditoria Estatutário (COAUD). Criado 
em junho de 2018, o COAUD é o órgão co-
legiado que se reporta ao CAD e tem por 
fi nalidade assessorar o referido Conselho 
no que concerne ao exercício de suas fun-
ções de auditoria, supervisão e fi scalização. 
Atualmente o COAUD é composto por três 
membros efetivos independentes.

Outro comitê, nestas instâncias, é o Comitê 
de Elegibilidade (CE). O CE visa auxiliar os 
acionistas na verifi cação da conformidade 
do processo de indicação e avaliação dos 
administradores (Alta Direção e Conselho 
de Administração) e conselheiros fi scais.

2.2. - Alinhamentos Estratégicos

O CEITEC atua no segmento de semicon-
dutores projetando, fabricado e comercia-
lizando circuitos integrados para aplicações 
diversas, como identifi cação de animais, pes-
soas e veículos, além de autenticação, ges-
tão de inventário, controle de ativos, entre 
outras. Os artigos 2º e 3º da Lei 11.759/08, 
que autorizou a criação da empresa, defi nem 

duas missões prioritárias:
“Art. 2o  O CEITEC terá por função social o desenvolvi-
mento de soluções científi cas e tecnológicas que con-
tribuam para o progresso e o bem-estar da sociedade 
brasileira.”
“Art. 3o  O CEITEC terá por fi nalidade explorar dire-
tamente atividade econômica no âmbito das tecno-
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logias de semi-
c o n d u t o r e s , 
microeletrôni-
ca e áreas cor-
relatas.”

Dentro do seu 
escopo de atuação, 
as atividades e compe-
tências do CEITEC estão 
alinhadas com a ESTRATÉGIA 
NACIONAL DE CIÊNCIA, TEC-
NOLOGIA E INOVAÇÃO - 2016-
2022 (Encti) e apresentam 
potenciais contribuições 
diretas para quatro dos 
onze temas em CT&I tidos 
como estratégicos para o desenvolvimento, autonomia e 
soberania nacional previstos na Estratégia. São eles:

• A garantia da segurança hídrica, alimentar e energéti-
ca da população brasileira; 
• A segurança e defesa cibernética e consolidação do 
País na economia e sociedade digital; 
• O domínio científi co e tecnológico em áreas críticas 
para a inovação empresarial e competitividade nacio-
nal;
• O desenvolvimento, autonomia e soberania nacional 
em tecnologias duais.

2.3. - Diretrizes Estratégicas

Os chips são a base para aplicações de identifi cação, lo-
calização, criptografi a e diversas outras tecnologias de 
uso dual. Como mencionado, estão no cerne da indústria 
4.0, da efi ciência logística, da IoT e nas chamadas cidades 
inteligentes. Assim, a área de semicondutores é uma área 
crítica para a inovação empresarial e competitividade na-
cional.

Dentro deste contexto, foram defi nidas as 
Diretrizes Estratégicas da organização, 

que objetivam expressar para todas 
as partes interessadas, o propósito, a 

visão de futuro e os princípios que 
regem as ações e comportamentos 

dos indivíduos da organização (Figura 
12). Para defi nir as estratégias a serem ado-

tadas no médio e longo prazo, é fundamental 
que sejam analisados o ambiente externo e inter-

no da organização. Nesse sentido, o CEITEC realiza 
nos ciclos anuais de revisão do Planejamento Estratégico, 

a Análise SWOT, para verifi car as forças e 
fraquezas da empresa, naquilo que se re-
fere ao ambiente interno, e ao olhar para 
fora da organização – ambiente externo 

- busca verifi car quais as oportunidades e ameaças que 
se apresentam dentro do seu escopo de atuação. A título 
exemplifi cativo, a Figura 13 mostra algumas saídas após a 
análise do ambiente externo da organização.

Fig. 12 – Diretrizes Estratégicas do CEITEC

* Competição Internacional nas commodities
* Cortes governamentais
* Pequena dimensão e baixo grau de inovação 

da indústria eletroeletrônica
* Definição de padrões incompatíveis com as 
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criação de mercados específicos
* Reservas de mercados por meio de patentes
* Contexto econômico adverso
* Volatilidade cambial adversa
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tecnologia nacional

*  Atrair investidores e parcerias estratégicas
* Expandir mercado
* Agregar valor às soluções e aos modelos de 

negócio
* Ampliar venda consultiva de projetos
* Contribuir na definição de padrões junto ao 

governo
* Desenvolver novas tecnologias
* Ampliar capacidade de desenvolver protótipos
* Comercializar com órgãos públicos sem a ne-

cessidade de licitar
* Implantar inteligência de mercado
* Explorar ativos intangíveis
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2.4 - Partes Interessadas

As partes interessadas na organização e suas principais 
necessidades e expectativas podem ser verifi cadas na Fi-
gura 14.

De posse das informações relativas à lei de criação do 
CEITEC, das Diretrizes Estratégicas, do ambiente externo 
e interno, e das necessidades e expectativas das partes 
interessadas, é necessário defi nir as estratégias da orga-
nização. A Alta Direção do CEITEC realiza anualmente a 
revisão do ciclo do Planejamento Estratégico, onde utiliza 
a metodologia Balanced Scorecard - BSC (Figura 15), que 
é baseada na defi nição de objetivos estratégicos para que 

PARTE INTERESSADA NECESSIDADES E EXPECTATIVAS

ACIONISTAS - ASSEMBLEIA GERAL
DOS ACIONISTAS 

(GOVERNO FEDERAL)

* Estratégias de negócio;
* Resultados;
* Transparência e Análise de Risco;
* Resposta a demandas nos prazos.

SOCIEDADE

* Soluções inovadoras relacionadas ao progresso e bem-estar 
da população;
* Informações sobre produtos e ações da empresa;
* Manutenção do capital intelectual no país.

ÓRGÃOS DE CONTROLE (TCU E CGU)

* Conformidade dos processos;
* Resposta a demandas nos prazos;
* Preparação pró-ativa;
* Transparência.

CLIENTES

* Qualidade das entregas;
* Comunicação adequada;
* Preço;
* Agilidade;
* Soluções; 
* Inovações.

COLABORADORES

* Qualidade de vida;
* Organização do trabalho;
* Objetivos e metas;
* Reconhecimento;
* Plano de carreira;
* Comunicação.

FORNECEDORES
* Especifi cações claras;
* Negócios relevantes;
* Aderência as práticas de mercado.

ÓRGÃOS FISCALIZADORES
 (FEPAM, BOMBEIROS, POLÍCIA FEDERAL, 

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO, IBAMA)

* Atendimento a requisitos legais e normativos.

Fig.14 –  Principais  necessidades e expectativas da partes interessadas
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detalhamento da LOA, os mesmos devem ser utilizados 
para realizar investimentos na implantação, operação e 
manutenção das atividades do CEITEC. Estão inclusos a 
aquisição ou licenciamento de tecnologias, ferramentas 
de desenvolvimento, equipamentos e insumos para proje-
tos, fabricação, afi namento, corte, testes, encapsulamen-
to, comercialização, e serviços diversos de apoio a essas 
atividades, tanto para a produção de dispositivos semicon-
dutores ou de microeletrônica e áreas correlatas, quanto 
de dispositivos e produtos que os incorporem, realizados 
nas instalações do CEITEC ou de terceiros. Também são 
fi nanciados com esses recursos o apoio e assessoria ao 
mercado no desenvolvimento e implantação de soluções 
que usem os produtos citados.
Além desses recursos oriundos da venda de produtos e 
serviços relacionados ao processo produtivo, a empresa 

também aufere recursos decorrentes da prestação de 
serviços de pesquisa e desenvolvimento. Nesse sentido, 
há contrato celebrado, no fi nal de 2019, com a Compa-
nhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, 
hoje em fase de execução, em valor pouco superior a R$ 
600 mil. Entretanto, este recurso é parte integrante do 
Orçamento anual do CEITEC, autorizado pelo Governo 
Federal. 

OBJETIVO 01
Desenvolver soluções que contribuam para 
o progresso e o bem-estar da sociedade 
brasileira, explorando comercialmente 
tecnologias de microeletrônica e áreas 
correlatas
Para o CEITEC, desenvolver soluções científi cas e tec-
nológicas para o progresso e o bem-estar da sociedade 
signifi ca atender à sua função social e estar alinhada com 
as políticas e estratégicas públicas desenvolvidas pelo 
MCTI. Signifi ca, também, contribuir para diminuição do 
défi cit da balança comercial neste segmento; apresentar 
soluções para diversos desafi os do Governo Federal, que 
estão relacionadas às áreas de saúde, segurança, educa-
ção e infraestrutura; e desenvolver a indústria de semi-
condutores no país.

OBJETIVO 02
Buscar a autossustentabilidade financeira
A busca da autossustentabilidade fi nanceira está associa-
da à fi nalidade econômica do CEITEC, defi nida em sua 
lei de criação. Com a evolução de sua operação e com a 
crescente contribuição de seus produtos para a Socieda-
de, o CEITEC  busca conseguir um nível cada vez maior de 
independência proveniente de seu faturamento  próprio, 
reduzindo, cada vez mais, a necessidade de subvenção 
pública.

a partir deles, se determine ações estratégicas que devem 
ser executadas e os indicadores que medirão o alcance 
desses objetivos. A metodologia abrange quatro pers-
pectivas: fi nanceira; mercadológica; processos internos; 
e aprendizado e conhecimento, sendo todas elas relacio-
nadas entre si através de uma relação de causa e efeito. 
Contudo, no contexto do CEITEC foi acrescentada uma 
5ª perspectiva denominada “Sociedade”, e que visa aten-
der à função social prevista no Art.2º da lei de criação do 
CEITEC (Figura 16). 

2.5. - Planejamento de recursos necessá-
rios para o alcance dos objetivos estabe-
lecidos.

A Orientação Geral dos Negócios é um instrumento di-
recionador que faz parte da estratégia de Longo Prazo, 
a qual defi ne as regras que devem ser observadas para 
o estabelecimento das diversas iniciativas (pesquisas, ne-
gócios, gestão, etc.) a serem executadas pela empresa, ao 
longo de cada ano. A defi nição de tais orientações leva em 
conta a necessidade de que tais iniciativas estejam alinha-
das às políticas públicas relacionadas à sua área de atua-
ção, em especial àquelas que justifi caram a sua criação. 
Além dele o CEITEC elabora o Plano Estratégico, Plano 
de Vendas, Plano de Metas e Resultados e utiliza o Balan-
ce Scored Card – BSC como ferramenta de planejamento 
e gestão.

A partir desse ferramental de planejamento são defi nidas 
as macroestratégias, objetivos e indicadores. Após priori-
zação e aprovação no Conselho de Administração, alinha-
mos nossos Recursos Orçamentários para executá-los, 
que quase na sua totalidade são oriundos de fonte gover-
namental (LOA = Tesouro + Recursos Próprios). Especifi -
camente com relação aos recursos relacionados à Ação 
6432 - Pesquisa, Desenvolvimento, Fabricação e Comer-
cialização de Componentes Semicondutores, conforme 



R E L AT Ó R I O 
D E G E STÃO 

2 0 1 9
28

 OBJETIVO 03
Potencializar valor de mercado da empresa
A busca por esse objetivo visa elevar o valor de mercado 
da empresa, bem como torná-la mais competitiva e atrati-
va a investidores externos.

OBJETIVO 04 
Fortalecer o posicionamento
Ao defi nir este objetivo, o CEITEC busca aprimorar a co-
municação com as partes interessadas da empresa a fi m 
de torná-la mais conhecida e reconhecida no mercado 
interno e externo; desenvolver relações robustas e dura-
douras com o seu público alvo; além de desenvolver ações 
no contexto público e privado.

OBJETIVO 05 
Reter e ampliar clientes e fornecedores
A conquista de mercados específi cos de circuitos integra-
dos vem da necessidade de médio prazo de diversifi cação 
e ampliação de receita, em especial, no mercado priva-
do. A captação e retenção destes clientes é fundamental 
para a perenidade e sucesso do negócio. Como grande 
parte dos recursos e insumos adquiridos pela empresa é 
oriunda de poucos fornecedores e, em grande parte, de 
origem internacional, é fundamental o auxílio para o de-
senvolvimento de uma rede de fornecedores aptos para 
comercializar com o CEITEC.

OBJETIVO 06
Implementar inteligência de mercado
O CEITEC, ao implementar a inteligência de mercado, 
busca analisar e elaborar estudos que compreendam a 
utilização de informações relativas a mercados específi -
cos. Com este objetivo a empresa objetiva atuar de forma 
preventiva e proativa na prospecção de mercados, produ-
tos e clientes.

Fig. 16 – Mapa Estratégico do CEITEC 2019-2023
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OBJETIVO 11
Divulgar a capacidade téc-
nica e portfólio de produtos
Para o CEITEC atingir a consolidação 
no mercado de microeletrônica, é ne-
cessário um nível de interação com o 
mercado, de acordo com demanda e tam-
bém por procuras proativas por parte da empre-
sa. Além disso, o objetivo também é ter um nível de visi-
bilidade através da mídia, stands em feiras e palestras, de 
modo a se posicionar como referência em conhecimento 
e soluções. Logo, esse objetivo comunica a necessidade 
se desenvolver relacionamento como mercado.

OBJETIVO  12
Desenvolver modelos de negócios com alto 
valor agregado
Ao desenvolver modelos de negócios com alto valor agre-
gado, o CEITEC busca se posicionar em mercados atrati-
vos e rentáveis com maior margem de lucro e/ou potencial 
de valorização.

OBJETIVO 13
Buscar a excelência no planejamento e 
execução da operação com processos de 
gestão integrados
Conseguir um nível excelente de integração entre pro-
cessos de gestão e operação é fundamental para que o 
CEITEC cumpra requisitos básicos como prazo e preço, 
em produtos dentro do seu planejamento, desde o nível 
estratégico até o operacional. Assim, através da identifi ca-
ção e implementação dos processos fabris de gestão ade-
quados a cada ano, se construirá excelência na entrega 
de valor proposto pelo CEITEC. Este objetivo dá ênfase 
na performance dentro dos seguintes temas: Qualidade, 

Compliance, Ambiental, Segurança, Riscos, Ética, 
Responsabilidade Social e Racionalização de 
Processos.

OBJETIVO 14
Consolidar apoios institucionais

Ao consolidar apoios institucionais o CEITEC 
visa aumentar sua participação nas discussões 

técnicas e políticas;  aprimorar a percepção da ima-
gem e relevância da organização; e elevar a participação 
da empresa no mercado.

OBJETIVO 15
Contribuir na definição de padrões junto 
ao Governo
Este objetivo visa aumentar a participação do CEITEC 
nas discussões políticas e regulamentadoras, destacando 
o papel social da organização perante os entes públicos, 
bem como atuar em articulações políticas que impactam 
ações em compras, recursos humanos, desenvolvimento 
de negócios e aspectos jurídicos. Esse objetivo dá base 
para que o CEITEC possa alcançar o nível de desempe-
nho almejado por meio da evolução dos normativos vigen-
tes defi nidos pelo  Legislativo, Executivo e demais Órgãos 
Governamentais.

OBJETIVO 16
Atrair investidores e parceiros estratégi-
cos
Para apoiar o desenvolvimento de negócios, soluções e 
interações com diversos protagonistas do setor de micro-
eletrônica, este objetivo comunica e impulsiona esforços 
para a concretização de parcerias que agreguem valor de 
relacionamento, representatividade ao CEITEC e custo-
mização de soluções.

OBJETIVO 07
Adequar as competências fabris às neces-
sidades do negócio
Desde a fundação do CEITEC, muitos esforços têm sido 
realizados para colocar a Fábrica completamente em ope-
ração, viabilizando o modelo de negócios que integra De-
sign House e Fábrica. Desta forma, este objetivo almeja 
adequar as operações às necessidades mercadológicas 
prospectadas.

OBJETIVO 08
Desenvolver processos produtivos habili-
tadores para novos mercados
Com este objetivo, a Manufatura do CEITEC propõe pro-
cessos e produtos observando as possibilidades tecnoló-
gicas já existentes dentro da empresa, com vistas a abrir 
novas possibilidades de negócios.

OBJETIVO 09
Desenvolver soluções em microeletrônica
O desenvolvimento de produtos e aplicações, da mesma 
forma que o objetivo anterior, visa abrir as possibilidades 
de mercado. Porém este objetivo compreende aspectos 
relacionados às atividades específi cas de Pesquisa e De-
senvolvimento.

OBJETIVO 10
Propor soluções com diferenciais competi-
tivos
Para que o mercado reconheça que o CEITEC é um pro-
vedor de soluções customizadas e que a integração De-
sign House e Fábrica dê resultado, é fundamental que 
internamente haja um ambiente propício para a geração 
de ideias que visem o desenvolvimento de produtos e pro-
cessos inovadores e competitivos.
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OBJETIVO 20
Desenvolver cultura empresarial
Desenvolver nos colaboradores e gestores a cultura em-
presarial é fundamental para a evolução dos negócios do 
CEITEC, onde o foco das ações desenvolvidas pelos seus 
colaboradores deve ter como meta as melhores soluções 
para os cliente , para o mercado e para a sociedade bra-
sileira.

OBJETIVO 21
Aplicar tecnologias na implementação dos 
negócios
Considerando a curva de maturidade em gestão que o 
CEITEC encontrará rumo ao alcance de sua visão, este 
objetivo concentra esforços em identifi car quais são as 
tecnologias aplicáveis para cada necessidade e os res-
pectivos mecanismos de Gestão do Conhecimento e Tec-
nologia da Informação que darão suporte para execução 
dos processos internos, principalmente os relacionados às 
atividades comerciais.

2.6 - Principais programas, projetos e ini-
ciativas
A Lei Orçamentária de 2019 (Lei nº 13.808, de 15 de 
janeiro de 2019), defi niu que o orçamento do CEITEC 

está totalmente inserido no “Programa 2021 - Ciência, 
Tecnologia e Inovação” do Ministério da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comunicações, especifi camente na 
Ação Orçamentária 6432 - “Pesquisa, Desenvolvimento, 
Fabricação e Comercialização de Componentes Semi-
condutores”, que tem por objetivo promover a pesquisa, 
o desenvolvimento e a inovação em tecnologias digitais, 
componentes e dispositivos eletrônicos.

Desta forma, toda a execução orçamentária em 2019, a 
qual totalizou R$ 72,5 milhões (considerando o RAP e as 
vendas realizadas de R$ 10,1 milhões), foram voltadas para 

atender aos objetivos do “Programa 2021 - Ciência, Tecno-
logia e Inovação” com a consecução de projetos e inicia-
tivas tanto de P&D como de comercialização de produtos 
e serviços.
Podemos destacar como principais projetos desenvolvi-
dos em 2019, os seguintes: 

• Pesquisas para o desenvolvimento de prótotipos de 
nanobiossensor (elemento nanobiossensor, dispositivo 
microfl uídico e leitor);

• Pesquisas para desenvolvimento de novos processos 
de manufatura (encapsulamento avançado), baseados 
na mescla de etapas  do front-end e desenvolvimento 
de novos processos: produção de  MCM,  fotolitografi a 
e corrosão úmida de metal,  fabricação de memória não 
volátil e de fl ipchip com contatos de metal líquido (ver 
fi gura 40) ;

• Avaliação de potencial de parceria internacional em 
soluções basedas no padrão CIPURSE;

• Desenvolvimento de Tags especiais baseadas no chip 
logístico CTC13002 - Quintana: a) fi nalização da TAG 
para pneus – CTC 13002/26; b) apoio ao desenvolvi-
mento de família de Tags para o setor ferroviário -  CTC 
13002/11; c) tags para o setor elétrico (em etapa de de-
senvolvimento); d) módulo para etiquetas aplicadas  em 
roupas e equipamentos – CTC 13002/34; dentre outras. 
Além desses produtos, a empresa desenvolveu softwa-
res que auxiliam a demonstração e/ou o desenvolvimen-
to de soluções com esses produtos (ver fi gura 40);

• Desenvolvimento de demonstradores e aplicações de 
uso do microcontrolador seguro programável presente 
na solução CTC 21001 (E-passaporte);  

• Avanço no desenvolvimento da nova família de chips 
para área de logística (Programa Marlim), com melhor 
posicionamento de mercado (mais competitivo), e com 
potencial de ser usado em grande número de produtos 
do portfólio da empresa e de expandir a gama de pro-
dutos derivados;

OBJETIVO 17
Conferir segurança jurídica aos negócios e 
ao patrimônio da empresa
Ao vislumbrar a ampliação dos negócios e a exposição aos 
riscos, o CEITEC busca com este objetivo atribuir segu-
rança jurídica aos contratos e acordos comerciais, bem 
como às demais demandas de origem fi scal, trabalhista, 
civil, penal e ambiental que advém da execução dos seus 
negócios, processos e parcerias.

OBJETIVO 18
Atrair, integrar, desenvolver e reter pesso-
as
Conduzindo a gestão estratégica de pessoas na organiza-
ção, esse objetivo almeja sustentar todos os desafi os pro-
postos em processos internos de mecanismos efi cientes 
na atração, integração, desenvolvimento e retenção dos 
colaboradores do CEITEC, além de buscar atender plena-
mente as exigências legais relativas à gestão de 
recursos humanos.

OBJETIVO 19
Aumentar o nível de com-
prometimento, motivação 
e satisfação das pessoas
Na atual conjuntura do CEITEC, ainda 
há pontos de divergência na consolida-
ção do ambiente e cultura interna. Esse ob-
jetivo posiciona o desafi o de uma organização com raízes 
na esfera pública em se tornar referência em alto desem-
penho e alcance de metas. Tal opção também visa elevar 
a curva de aprendizado dos colaboradores  por meio da 
disponibilidade de crescimento profi ssional e mecanismos 
de comunicação que orientam o CEITEC para resultados. 
Este objetivo tem como principal característica atender e 
desenvolver os valores propostos nas diretrizes estratégi-
cas da organização.

atividades comerciais.

2.6 - Principais programas, projetos e ini-

janeiro de 2019), defi niu que o orçamento do CEITEC 
está totalmente inserido no “Programa 2021 - Ciência, 

Tecnologia e Inovação” do Ministério da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comunicações, especifi camente na 

há pontos de divergência na consolida-
ção do ambiente e cultura interna. Esse ob-
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• Finalização da nova versão de chip para identifi cação 
eletrônica de animais (Pampa), visando ampliar a agre-
gação de valor e competividade através da criação de 
um diferencial funcional que é a gravação de informa-
ções pelo pecuarista em campo. 

• Complementação do portfólio de antenas compatí-
veis com o produto CTC 13010 (Viking).

Para a execução desses projetos foram dispendidos recur-
sos no valor de R$ 19.991.000,00, considerando os gastos 
diretos de pessoal, material, aquisições, suporte, testes, 
lotes pilotos, entres outros. Também deve-se considerar 
que neste dispêndio estão as iniciativas de extensão tec-
nológica e  pesquisa,  que na sua grande maioria, utiliza o 
capital intelectual dos colaboradores da CEITEC.

Entretanto, devido à natureza da empresa CEITEC SA, de-
vemos considerar que as iniciativas 
e projetos estão intrinsicamente 
ligados à prospecção, comerciali-
zação e a fabricação de produtos. 
Para esses processos foram dis-
pendidos recursos adicionais no 
valor de R$ 25.307.000,00, consi-
derando os gastos diretos de pes-
soal, material, aquisições, suporte, 
entres outros.

Ressalta-se que no somatório 
das iniciativas, projetos de P&D, 
comercialização e fabricação, no 
valor de R$45.298.000,00, estão 
inclusas algumas atividades pro-
cessuais e de gestão que impac-
tam diretamente nos resultados e 
alcance de metas, porém não es-
tão sendo considerados os custos 
relacionados ao overhead que dá 

todo o suporte administrativo, jurídico e de compliance ao 
CEITEC.

2.7. - Atuação da Auditoria Interna

A Auditoria Interna (AUDIN) é uma das Unidades Inter-
nas de Governança do CEITEC vinculada diretamente ao 
Conselho de Administração, não possuindo subunidades 
descentralizadas (artigo 60, §1º, do Estatuto Social do 
CEITEC). A AUDIN é regulada pelo Estatuto da Auditoria 
Interna do CEITEC, que pode ser visualizado no sítio ele-
trônico (website) da Companhia em:
http://www.ceitec-sa.com/pt/Regulamento%20
de%20Auditoria%20Interna/Estatuto%20da%20
Auditoria%20Interna.pdf

A nomeação e destituição do titular da AUDIN compete 
ao Conselho de Administração após aprovação do Minis-
tério da Transparência e Controladoria Geral da União 
(artigo 36, inciso XVI, do Estatuto Social e item 1.1 do Re-
gulamento de Auditoria Interna do CEITEC).

A AUDIN executa suas atividades de forma independente 
e objetiva, nos termos do Capítulo II do seu Estatuto, o 
qual estabelece que a conduta do servidor da Auditoria 
Interna, no desempenho de suas funções, deve observar 
“independência” e “objetividade”, entre outros aspectos.

Os trabalhos realizados pela AUDIN são previstos no Pla-
no Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT), que 
é elaborado pela própria AUDIN e aprovado pelo Conse-
lho de Administração, constando a relação das atividades 
a serem executadas no ano, com a respectiva identifi ca-

ção do auditor responsável, a quantidade de horas 
alocadas e o período em que será executado.

Os trabalhos da AUDIN são encaminhados ao Pre-
sidente da empresa, para conhecimento das cons-
tatações e respectivas recomendações, e para 
implementação das medidas corretivas quanto às 
impropriedades ou irregularidades detectadas pela 
AUDIN. Na sequência, os relatórios são encaminha-
dos para as unidades auditadas a fi m de que sejam 
tomadas ações visando à regularização das reco-
mendações prescritas. Por fi m, a AUDIN monitora 
periodicamente os relatórios emitidos e verifi ca o 
estágio de implementação das suas recomendações, 
mantendo informada a alta gerência.

Durante o exercício, sistematicamente a AUDIN tam-
bém dá ciência à Alta Administração, ao Comitê de 
Auditoria e ao Conselho Fiscal, por meio de partici-
pação em reuniões registradas em atas, sobre os tra-
balhos executados, o monitoramento dos Planos de 

RECURSOS ALOCADOS NOS PRINCIPAIS PROJETOS DE 2019

RUBRICA Total Gasto
(R$)

Salários Equipe ligada a todos os projetos e iniciativas 16.325.432,42
Suporte Comum a todos os projetos e iniciativas 473.538,85
P&D Comum a todos os projetos e iniciativas 243.598,85
EDA (Eletronic Design) - so� ware de projeto de circuitos 1.201.841,73 
Testes laboratoriais comum a todos os projetos e iniciativas 125.293,22 
E-Passaporte 1.630,99 
Marlim (nova versão chip logístico) 1.421.975,91 
Quintana (chip logístico) 185.513,73 
Pampa (nova versão de identifi cação animal) 7.531,25 
Módulo UHF - circuito integrado híbrido 4.581,00 
Viking (chip meio de pagamento pedágios e estacionamentos) 97,44 
Total de Recursos 19.991.035,39
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Providências e as medidas implementadas pelos gestores 
em cada um dos itens apontados.

Esses ritos têm possibilitado a criação de ambiente propí-
cio para divulgação dos trabalhos realizados pela AUDIN, 
além de possibilitar que medidas de caráter preventivo e/
ou corretivos possam ser adotadas pelos gestores, não 
restando até o momento nenhum registro da não imple-
mentação das recomendações da AUDIN.

2.8. - Informações sobre a empresa de au-
ditoria independente contratada

Sistemática de Contratação:
A contratação foi efetuada através da modalidade de 
Pregão Eletrônico, registrado sob o nº 031/2019, em 
09/07/2019, no valor de R$6.710,00 (seis mil, setecen-
tos e dez reais), contrato nº 044/19, Processo Adminis-
trativo nº 01213.005880/2019-96. 

Dados da Empresa Contratada:
LG Santos Auditores & Associados S/S 

CNPJ: 07.851.372/0001-70

CRC/RS 4.420/O

Serviços Contratados:
Relatório de Revisões Trimestrais;

Relatório de Revisão Controles Internos;

Relatório Revisão Tributária e Obrigações SPED;

Parecer sobre as Demonstrações Contábeis Anuais;

Comparecimento a Reunião do Conselho de Adminis-
tração, Fiscal e Comitê de Auditoria; Comparecimento 
a Reunião da AGO.

2.9. - Avaliação sobre a estrutura de Go-
vernança no apoio ao cumprimento dos ob-
jetivos estratégicos. 

Em relação à estrutura de governança, o CEITEC 
possui implementadas as Três Linhas de Defesa para o 
Gerenciamento Efi caz de Riscos e Controles, conforme 
declaração de posicionamento do The Institute of Internal 

Auditors – IIA, de janeiro de 2013. Essa estrutura possibilita 
uma defi nição mais assertiva das responsabilidades de cada 
função de risco e controle participante das linhas de defesa, 
permitindo a otimização dos recursos uti lizados nessas ativi-
dades, evitando, assim, lacunas em controles ou duplicações 
des necessárias na cobertura dessas atividades. O modelo 

de Três Linhas de Defesa para o efetivo gerenciamento de 
riscos e controles do CEITEC é representado pela Figura: 
Modelo Três Linhas de Defesa.

O Conselho de Administração aprova, avalia e acom-
panha periodicamente o planejamento estratégico bem como 
as atividades de gestão de riscos, com o objetivo de garantir 
a legalidade, economicidade, efi ciência e a legitimidade de 
atos, processos e procedimentos, por meio deste modelo.

2.10. - Medidas Adotadas em relação aos 
indicadores de governança e gestão. 

A alta gestão busca atender todos os Acórdãos emitidos 
pelo TCU, as constantes melhorias nos seus processos e 
procedimentos tem se refl etido nos indicadores de avalia-

FIGURA: MODELO TRÊS LINHAS DE DEFESA
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ção, conforme demonstrado no quadro abaixo nos resul-
tados de 2017 e 2018 nos Levantamento de Governança 
e Gestão pública realizados pelo TCU e também mais 

recentemente nos Acórdão que monitoram a adequação 
a lei 13.303/16 e a Transparência dos portais que ainda res-
tam poucos pontos a serem atendidos, nos quais envidare-
mos esforços para seu completo atendimento.

2.11. - Atividades de correição e apuração 
de ilícitos administrativos

Para fi ns de apuração de ilícitos administrativos e ativida-
des de correição, o CEITEC dispunha, até 2018, de proce-
dimento de apuração disciplinar, regido pela Portaria nº 
33 de 15 de junho de 2015. No entanto, no ano de 2018, o 
antigo método de apuração disciplinar restou substituído 

por nova forma de averiguação de tais atos, que melhor se 
coaduna com as boas práticas aplicáveis a tais processos. 

De acordo com o novo formato de apuração disciplinar, a 
Comissão de Apuração Disciplinar é designada pela Dire-
toria Administrativa e Financeira, a partir da admissibilida-
de de denúncia eventualmente recebida pela Ouvidoria. 
A Comissão tem a prerrogativa de instaurar Procedimento 
de Apuração Disciplinar ou Sindicância, e emitirá, ao fi nal 
da apuração, com apoio da área jurídica da Companhia, 
relatório contendo suas conclusões. A decisão fi nal caberá 
ao Presidente do CEITEC e desta, em atenção à ampla 
defesa, será garantida a possibilidade de interposição de 
recurso e pedido de reconsideração. 

Registre-se que o novo modelo de apuração disciplinar 
será utilizado, quando pertinente, de forma concomitante 
ao registro de eventuais Procedimentos de Apuração Dis-
ciplinar no Sistema CGU-PAD, que passou a ser aplicado 
a esta empresa a partir de Julho de 2017, em atenção à 
Portaria CGU nº 1.043, de 24 de julho de 2007.

A despeito da adoção do novo sistema de apuração disci-
plinar, no ano de 2019, o CEITEC promoveu processo de 
apuração disciplinar com fundamento no inciso IV do art. 
6º, parágrafo único do art. 10 e art. 11 do Regulamento de 
Apuração Disciplinar do CEITEC em razão do processo nº 
01213.003032/2016-08, referente à Contratação de Em-
presa especializada na Prestação de Serviços de Descarte 
de Resíduos Sólidos (Contrato nº 15/2016).

Resumidamente, tais fatos são relacionados à requisição 
de serviços, permissão de execução sem autorização das 
autoridades superiores e sem previsão contratual, além da 
autorização de pagamento e atesto das Notas Fiscais re-
lacionadas aos serviços (descarte de resíduos sólidos pro-
venientes da demolição de canteiro de obras), cujo quanti-
tativo ultrapassava o limite contratualmente previsto, pela 

fi scalização do contrato. O referido processo ainda está 
em tramitação.

2.12. - Medidas Administrativas para apu-
ração de responsabilidades por danos ao 
Erário

Referente às atividades correcionais, a empresa tem como 
principal mecanismo de apuração e minimização de 
ocorrência de ilícitos administrativos a adoção do Proce-
dimento de Apuração Disciplinar. Através do procedimen-
to em questão, além de apurar eventual dano e efetuar o 
sancionamento do agente, é possível determinar a adoção 
de medidas administrativas para melhoria dos processos 
e redução de condutas irregulares, com amparo na legis-
lação aplicável e no Código de Conduta da Companhia.

Em 2019, a empresa instaurou Procedimento de Apuração 
Disciplinar para averiguação e responsabilização por dano 
ao Erário, processo que ainda se encontra em trâmite, 
conforme informado no item anterior.

2.13. - Principais canais de comunicação 
com a sociedade e partes interessadas

Indo ao encontro de princípios como transparência e 
objetivando estreitar sua relação com a sociedade, pro-
porcionando à comunidade diferentes canais de comu-
nicação com a empresa, o CEITEC vem constantemente 
desenvolvendo e aprimorando ferramentas para melhor 
comunicação. Hoje, a empresa conta com três canais 
principais de comunicação, nos quais os cidadãos podem 
obter informações sobre o CEITEC, enviar dúvidas, recla-
mações e sugestões, além de acompanhar atividades em 
curso e consultar resultados da atual gestão e anteriores: 
o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), o Sistema de 
Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv) e o seu 
site institucional.

INDICADORES DE GOVERNANÇA E GESTÃO 
2017-2018

Indicador Descrição 2017 2018
iGG Índice integrado de gover-

nança e gestão públicas 53% 73%

iGovPub Índice de governança 
pública 55% 72%

iGovPessoas Índice de governança e 
gestão de pessoas 66% 73%

GestãoPes-
soas

Índice de capacidade em 
gestão de pessoas 72% 73%

iGovTI Índice de governança e 
gestão de TI 32% 75%

GestãoTI Índice de capacidade em 
gestão de TI 40% 79%

iGovContrat Índice de governança e 
gestão de contratações 54% 83%

iGovContrat Índice de capacidade em 
gestão de contratações 54% 69%
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Além dos canais mencionados, outras atividades em curso 
contribuem para estreitar e fomentar o relacionamento da 
empresa com a sociedade. O CEITEC possui perfi l ofi cial 
nas redes sociais Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram, 
o que possibilita o compartilhamento de informações e 
conquistas da empresa a um público amplo.

A empresa também realiza, periodicamente, visitas guia-
das de grupos de estudantes, profi ssionais de áreas afi ns, 
clientes em prospecção e interessados da comunidade em 
geral que têm interesse em conhecer o trabalho desenvol-
vido pelo CEITEC. A organização das visitas guiadas é de 
responsabilidade do Departamento de Comunicação & 
Marketing Corporativo, sendo que a atualização dos per-
fi s nas redes sociais fi ca a cargo do mesmo Departamento, 
em conjunto com a Diretoria de Negócios.

Na sequência são apresentadas informações mais deta-
lhadas sobre cada um dos canais de acesso do cidadão.

Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)

O Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) foi instituído 
em maio de 2012 para atender às exigências preconizadas 

pela Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de Aces-
so à Informação. No CEITEC, o Serviço está vinculado 
à Presidência e pode ser acessado por meio de correio 
eletrônico, presencialmente, ou ainda pelo Sistema Ele-
trônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), no 
site www.acessoainformacao.gov.br, cujo gerencia-
mento hoje se encontra sob responsabilida-
de do Departamento de Comunicação & 
Marketing Corporativo. Em 2019 foram 
recebidos e atendidos pelo CEITEC 46 
pedidos de acesso à informação por 
meio desse sistema.

Sistema de Ouvidorias do Po-
der Executivo Federal (e-Ouv)

Em 2017, o CEITEC aderiu ao Sistema de Ou-
vidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv), um 
canal integrado para encaminhamento de manifestações 
(denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elo-
gios) a órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. O 
sistema foi lançado em 2014 pela CGU e e está disponível 
através do site da empresa. No ano de 2019, o CEITEC 
recebeu 14 manifestações por meio do e-Ouv.

Site institucional (www.ceitec-sa.com)

O site institucional do CEITEC pode ser acessado pelo 
endereço www.ceitec-sa.com. Nele é possível encontrar 
informações relativas à empresa, seus negócios, seus ges-
tores, a tecnologia utilizada, produtos e serviços ofereci-
dos, relacionamento com a imprensa e transparência de 
gestão. O site foi totalmente reformulado, apresentando 
um novo layout e novas funcionalidades, como uma área 
de Acesso à Informação muito mais amigável para quem 
navega em busca de informações sobre a empresa.

Na página da empresa na internet,os principais canais de 
relacionamento do CEITEC com a sociedade são repre-
sentados pelas abas Transparência e Contatos, conforme 
o detalhamento a seguir:

Acesso à Informação: nesta aba estão disponíveis 
alguns dos principais dados institucionais so-

bre a empresa, endereço para contato do 
SIC e formulários para encaminhamen-
to de pedidos de acesso à informação, 
bem como reclamações e recursos re-
ferentes aos mesmos. O cidadão pode 
acessar ali informações a respeito de 

ações e programas, participação social, 
auditorias, convênios e transferência, re-

ceitas e despesas, licitações e contratos, 
servidores, informações classifi cadas, SIC, 

perguntas frequentes, dados abertos e conclusões 
dos conselhos.

Contato: esta aba traz o Fale Conosco, que permite o 
envio de sugestões, reclamações e dúvidas por cidadãos 
em geral. Ali estão disponibilizados também dados de 
endereço, mapa, telefone e horário de funcionamento da 
empresa. O espaço ainda tem uma opção de contato dire-
tamente com área de Negócios.

Redes Sociais
(Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram)

O CEITEC possui perfi s ofi ciais nas redes sociais Twitter, 
LinkedIn, Facebook e Instagram, geranciadas pelo Depar-
tamento de Comunicação & Marketing Corporativo, em 
conjunto com a Diretoria de Negócios. Neles são postadas 
periodicamente atualizações de informações a respeito 
da empresa, seus produtos e conquistas, além de informa-
ções de interesse geral, divulgação de eventos internos e 
externos, entre outras informações. Por meio desses ca-

site www.acessoainformacao.gov.br, cujo gerencia-
mento hoje se encontra sob responsabilida-
de do Departamento de Comunicação & 

Em 2017, o CEITEC aderiu ao Sistema de Ou-
vidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv), um 

Acesso à Informação: nesta aba estão disponíveis 
alguns dos principais dados institucionais so-

bre a empresa, endereço para contato do 
SIC e formulários para encaminhamen-
to de pedidos de acesso à informação, 

ferentes aos mesmos. O cidadão pode 

ações e programas, participação social, 
auditorias, convênios e transferência, re-

ceitas e despesas, licitações e contratos, 
servidores, informações classifi cadas, SIC, 

perguntas frequentes, dados abertos e conclusões 
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nais, os internautas podem entrar em contato diretamente 
com o CEITEC, se assim desejarem. No ano de 2019, foi 
criado um indicador estratégico denominado Divulgação 
Institucional e de Produto, em que as publicações nas re-
des sociais são um dos fatores decisivos para o resultado.

Todos os canais de acesso descritos acima podem ser 
acessados por meio dos seguintes endereços:

Site institucional: www.ceitec-sa.com
SIC: acessoainformacao@ceitec-sa.com ou
www.acessoainformacao.gov.br
e-OUV: http://www.ouvidorias.gov.br/
Twitter: www.twitter.com/ceitecsa
Facebook: www.facebook.com/ceitecsa
LinkedIn: www.linkedin.com/ceitec-sa.com
Instagram: @ceitecsa

Além dos canais mencionados, o CEITEC ainda conta com 
mais uma forma de interação com a sociedade, que permi-
te ao público obter mais informações a respeito da empre-
sa: a realização de visitas guiadas, organizadas pelo De-
partamento de Comunicação & Marketing Corporativo.

Essas visitas de grupos de estudantes ocor-
rem entre março e novembro, com uma pe-
riodicidade média de duas visitas por mês, e 
envolvem diversos setores da empresa.

Nelas, os visitantes assistem a uma apresen-
tação institucional sobre o CEITEC e a uma 
demonstração técnica de produtos, além de 
fazer um tour pela Fábrica.

Durante o ano de 2019, o CEI-
TEC recebeu cerca de 120 
estudantes nas visitas 
guiadas. Além de intera-
gir com colaboradores 
ao longo da visita e co-
nhecer a empresa, ao 
fi nal de cada encontro 
os estudantes são con-
vidados a preencher uma 

pesquisa de satisfação,  na qual podem 
dar sua opinião sobre a atividade, apontar ali 
sua avaliação quanto a aspectos positivos e negativos, 
e expressar críticas e sugestões. As respostas são anali-
sadas pelo Departamento de Comunicação & Marketing 
Corporativo e servem como base para o planejamento e 
execução dessa atividade, além de fazerem parte do cál-
culo do índice de um dos indicadores do Planejamento 
Estratégico da empresa, que avalia o nível de reputação 
corporativa.

2.14. - Carta de Serviços ao Cidadão

Não se aplica

2.15. - Aferição do grau de satisfação dos 
cidadãos-usuários

Sob responsabilidade da área Negócios, o CEITEC aplica 
uma pesquisa para medir a satisfação de seus clientes. A 
pesquisa é aplicada anualmente, por e-mail, e é estrutura-
da levando em consideração os seguintes aspectos:

1. Prazo de Entrega;
2. Qualidade no atendimento;
3. Qualidade do produto;
4. Embalagem;

5. Canais de suporte;
6. Nível geral de satisfação.

Depois de respondida, a pesquisa é 
analisada pelo CEITEC. Aos clientes 
que preencherem a pesquisa, o CEI-
TEC responderá agradecendo pela 
participação, fornecendo respostas 
embasadas nas observações e/ou re-
clamações recebidas.

2.16. - Mecanismo de transpa-
rência das informações relevan-

tes sobre a atuação da unidade

No site institucional do CEITEC (www.ceitec-sa.com) é 
possível encontrar informações relativas a negócios, ges-
tores, tecnologia utilizada, produtos e serviços oferecidos 
pela empresa, relacionamento com a imprensa e transpa-
rência de gestão. Para buscar ali dados úteis sobre a atu-
ação do CEITEC e que contribuam para a transparência 
da gestão, o internauta deve navegar principalmente na 
aba Acesso à Informação do menu, seguindo o caminho: 
Home> Acesso à Informação.

des sociais são um dos fatores decisivos para o resultado. partamento de Comunicação & Marketing Corporativo.

fazer um tour pela Fábrica.

Durante o ano de 2019, o CEI-
TEC recebeu cerca de 120 

vidados a preencher uma 
pesquisa de satisfação,  na qual podem 
dar sua opinião sobre a atividade, apontar ali 
sua avaliação quanto a aspectos positivos e negativos, 

5. Canais de suporte;
6. Nível geral de satisfação.

Depois de respondida, a pesquisa é 
analisada pelo CEITEC. Aos clientes 
que preencherem a pesquisa, o CEI-
TEC responderá agradecendo pela 
participação, fornecendo respostas 
embasadas nas observações e/ou re-
clamações recebidas.

2.16. - Mecanismo de transpa-
rência das informações relevan-

tes sobre a atuação da unidade
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2.17. - Medidas para garantir a acessibili-
dade aos produtos, serviços e instalações

Tornar o CEITEC, suas instalações e serviços, acessíveis 
a todos os cidadãos é uma preocupação constante da 
empresa. Com o intuito de facilitar o acesso para cadei-
rantes, uma rampa de acesso liga a portaria à recepção. 
Elevadores possibilitam o acesso dentro das instalações 
da empresa, tanto no prédio administrativo quanto no pré-
dio da Fábrica. Nos banheiros também existem cabines 
reservadas para portadores de alguma defi ciência física. 
O Serviço de Acesso à Informação ao Cidadão (SIC) foi 
instalado no térreo do prédio administrativo, facilitando o 
acesso de cidadãos cadeirantes e demais portadores de 
necessidades especiais às instalações em caso de pedido 
presencial de acesso à informação.

Em seu site de internet, foram implantadas ferramentas 
de acessibilidade, possibilitando o acesso a universal aos 
conteúdos disponíveis no ambiente virtual.

2.18.- Carta Anual de Políticas Públicas e 
de Governança Corporativa

A Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Cor-
porativa concentra as informações relevantes a respeito 
do CEITEC, como sua função, fi nalidade e competências, 
principais resultados, Políticas e Práticas de Governança 
Corporativa, entre outros tópicos de interesse. O docu-
mento de 2018 pode ser acessado na web. A versão 2019 
da Carta está em processo de redação e será disponibili-
zada em breve no website do CEITEC.
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3.1. - Gestão de Riscos e Controles Internos

O mapeamento de riscos e oportunidades foi realizado sobre todos os macroprocessos 
da cadeia de valor da empresa. Este mapeamento de riscos e oportunidades nos macro-
processos foi conduzido, entre outros, para atendimento aos requisitos legais, como a Lei 
13.303/16 e a certifi cação da empresa na Norma ABNT NBR ISO 9001:2015. 

O 1º ciclo do levantamento de riscos do CEITEC foi realizado entre 2017 e 2018 no esco-
po do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da empresa. Neste trabalho os riscos fo-

GESTÃO DE RISCOS
E CONTROLES
INTERNOS
O capítulo apresenta o mapeamento de riscos e 
oportunidades, realizado sobre todos os macroprocessos da 
cadeia de valor do CEITEC, em atendimento aos requisitos 
legais. 

VARIÁVEIS INTERNAS VARIÁVEIS EXTERNAS

Infraestrutura
Recursos financeiros

Recursos humanos
Parceiros e fornecedores

Processos internos
Conformidade 

Reputação

Político
Econômico-financeiro
Sociocultural
Tecnológico
Legal-regulatório 
Ambiental
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PANORAMA DA EXPOSIÇÃO 
RISCOS

PANORAMA DA EXPOSIÇÃO 
OPORTUNIDADES

Panoramas da qualidade da exposição ao risco e à oportunidade resumem a proporção (em termos de probabi-
lidade e impacto) para todos os riscos e oportunidades identifi cados em todos os macroprocessos corporativos.

5
100 RE
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PROBABILIDADE PROBABILIDADE

ram abordados no escopo dos principais macroprocessos 
corporativos, considerando-se apenas riscos relacionados 
a consequências adversas ou negativas (Figura 17). Foram 
identifi cados 210 itens de risco, os quais foram avaliados 
por análise qualitativa tomando o nível de risco como o 
produto entre probabilidade e impacto.

Oportunidade Externos

Proporção entre
riscos e oportunidades

Proporção entre
 riscos /oportunidades
internos e externos

Proporção da quantidade de 
riscos /oportunidades
na categoria de tipo externos

Risco Internos

Econômico- fi nanceiro

Legal-regulatório Sociocultural

Político

Tecnológico

Ambiental

22% 21%

16%
7%

6%

28%
73%

27%

83%

17%

Os gráficos a seguir apresentam a proporção entre os riscos e oportunidades
identificados neste processo, classificados como riscos internos e externos, bem 

como a proporção do número de itens de riscos e oportunidades identificados.

Fig. 20 – Proporção entre riscos e oportunidades
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O 2º ciclo do levantamento de riscos, mais abrangente 
e representativo do contexto do CEITEC, foi realizado 
pela área de Conformidade e Gestão de Riscos vincula-
da à Diretoria de Governança, Risco e Conformidade em 
2019 e continua neste ano de 2020. No trabalho, foram 
abordados no escopo de todos os macroprocessos cor-
porativos, sete variáveis internas (infraestrutura, recursos 
fi nanceiros, recursos humanos, parceiros e fornecedores, 
processos internos, conformidade e reputação) e seis va-
riáveis externas (político, econômico-fi nanceiro, sociocul-
tural, tecnológico, legal-regulatório e ambiental), conside-
rando-se eventos negativos (riscos) e os eventos positivos 
(oportunidades), mostrado na Figura 18. Nesse 2º ciclo, 
foram identifi cados 778 itens de risco e 287 itens de opor-
tunidade, os quais foram avaliados por análise qualitativa 
tomando o nível de risco como o produto entre probabili-

dade e impacto. A Figura 19 sumariza os dois ciclos de le-
vantamento de riscos e a Figura 20 apresenta a proporção 
entre riscos e oportunidades identifi cados e classifi cados 
como riscos internos e externos, bem como a proporção 
do número de itens e oportunidades identifi cados. 

Além do aperfeiçoamento da gestão de Riscos em 2019, 
foram destacadas as seguintes ações realizadas para 
fortalecimento das práticas de controles internos e in-
tegridade:

a) A nomeação dos titulares das Unidades Internas de 
Governança da empresa (Gerência de Auditoria Inter-
na, Gerência da Área de Conformidade e Gestão de 
Riscos e da Ouvidoria), através da Portaria CEITEC nº 
18, de 19/03/2019; e

b) a instituição do Programa de Integridade, por meio 
da Portaria CEITEC nº 36, de 17/07/2019, em que foi 
designado a Diretoria de Governança, Risco e Confor-
midade como responsável pela coordenação da Unida-
de de Gestão da Integridade (UGI) e os titulares da
áreas de Conformidade e Gestão de Riscos, Ouvido-
ria, Auditoria Interna, Recursos Humanos, Consultoria 
Jurídica e Comitê de Ética, para implementarem o pro-
grama de Integridade.

Vale destacar que a Gestão de Riscos é ferramenta funda-
mental para o aperfeiçoamento dos mecanismos de pre-
venção, detecção e remediação de práticas de corrupção, 
fraudes e desvios de conduta.

Fig. 20 – Proporção entre riscos e oportunidades

Somando todos os riscos ou oportunidades referentes 
a cada nível de risco obtemos o seguinte resultado:

Desenvolvimento
Melhoria

Pessoas

Aquisições

Comercialização
Infraestrutura

Manufatura

Estratégia e Liderança

16%

13%
12%

9%

4%
3%

23%

20%

Tomando-se apenas os riscos classifi cados como 
de nível alto, apresentamos no gráfi co a seguir a 
distribuição destes itens de risco em relação aos 

macroprocessos corporativos onde se observa que 
grande parte dos riscos/oportunidades de nível alto 

foi identifi cada no macroprocesso Estratégia e Li-
derança, que inclui, dentre outras funções, a gestão 
fi nanceira e contábil, a comunicação corporativa, a 

auditoria interna e a consultoria jurídica. 

O gráfi co a seguir apresenta o nível médio de ris-
co para cada macroprocesso corporativo, onde se 
observa uma distribuição relativamente uniforme e 
com nível médio de risco ligeiramente mais alto nos 
macroprocessos Comercialização e Manufatura.
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3.1.1. - Processo de gestão corporativa de 
riscos
O processo de gestão de riscos no CEITEC, na primeira 
linha de defesa, é composto por seis etapas, conforme 
mostrado na Figura 21.

1ª) IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS:
A primeira etapa da gestão de riscos consistiu em identifi -
car os riscos em cada um dos oito processos da cadeia de 
valor do CEITEC. Gestores e representantes das áreas e 
dos processos realizaram esta atividade levando em con-
sideração a cultura, estrutura, estratégias, necessidades e 
expectativas de suas partes interessadas com a fi nalida-
de de obter riscos relevantes e alinhados a realidade da 
empresa. Ao fi nal deste processo, foram identifi cados 778 
riscos e 287 oportunidades.

2ª e 3ª) ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS:
 Nesta etapa, todos os 1.065 riscos e oportunidades iden-
tifi cados foram analisados e priorizados levando em con-

do o produto da análise destes riscos fi cou igual ou menor 
a 9,9, o risco foi classifi cado como baixo; se o produto re-
sultou em 10 a 39,9, o risco foi classifi cado como médio; se 
o resultado do produto foi 40 a 79,9, o risco foi classifi cado 
como alto; e, por fi m, se o produto resultou em 80 a 100, o 
risco foi considerado extremo (Quadro 2). 
Com relação ao tratamento dos riscos e oportunidades le-
vantados, após a defi nição do apetite a risco, restaram 118 

riscos e 56 oportunidades a serem tratados. É importante 
mencionar que foram considerados para tratamento, to-
dos os riscos e oportunidades com pontuação extrema e 
os riscos e oportunidades classifi cados como altos, neste 
caso, com pontuação igual ou maior que 50. A pontuação 
do apetite a risco foi defi nida pelos responsáveis pelo le-
vantamento dos riscos e oportunidades em cada macro-
processo, revisado e aprovado pelos superintendentes 
das áreas durante a etapa de levantamento.

5ª) TRATAMENTO DE RISCOS:
O tratamento do risco ou oportunidade envolve a seleção 
de uma ou mais opções para mitigar os riscos e a imple-
mentação destas opções. Para cada um dos riscos/opor-
tunidades a serem tratados foi defi nido um responsável, 
que teve como atribuição defi nir ações com vistas a evitar, 
eliminar, reduzir ou alterar probabilidade e/ou impacto.

sideração a probabilidade do risco ocorrer e o impacto/
consequência caso ele ocorra. Foram estabelecidos crité-
rios (probabilidade e impacto) para esta análise e atribuí-
dos cinco níveis de pontuação para cada um dos fatores. 
Para riscos improváveis foi atribuído peso 1, para riscos 

raros foi atribuído peso 2, para riscos possíveis foi atribu-
ído peso 5, para riscos prováveis foi atribuído peso 8 e 
para riscos praticamente certos foi atribuído peso 10. O 
mesmo processo ocorreu para o fator impacto e para as 
oportunidades. A partir do resultado do cálculo, o risco 
ou oportunidade pode ser classifi cado dentro das faixas 
mostradas no Quadro 2.

4ª) AVALIAÇÃO DOS RISCOS:
A avaliação dos riscos compreendeu comparar o nível de 
risco encontrado durante o processo de análise com os 
critérios de risco estabelecido. A classifi cação dos riscos é 
o produto do grau defi nido para a probabilidade e para o 
impacto (probabilidade x impacto/consequência). Quan-

Classificação Faixa
Risco baixo - RB 0 a 9,99
Risco Médio- RM 10  a 39,99
Risco Alto -RA 40 a 79,99
Risco Extremo- RE 80 a 100

Identificação
dos riscos

PROCESSO
DE GESTÃO
DE RISCOS

CEITEC

Análise e
classificação

dos riscos

Análise e
classificação

dos riscos

Avaliação
dos riscos

Tratamento
dos riscos

Monitoramento 
e análise crítica
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6ª) MONITORAMENTO E ANÁLISE CRÍTICA:

 O monitoramento e a análise crítica são defi -
nidos conforme a peculiaridade de cada risco 
e processo. As responsabilidades e os prazos 
foram defi nidos no Plano de Ação propostos 
na etapa anterior. Quando todas as 
ações relativas a determinado risco 
são fi nalizadas, procede-se com a 
análise crítica e verifi cação da efi cá-
cia das ações tomadas. No 2º ciclo 
os planos de ações foram inseridos 
pelos responsáveis pelos 118 riscos e 56 oportunidades 
no sistema Redmine para controle e monitoramento pela 
Gerência de Conformidade e Gestão de Riscos (Figura 
22). A implementação deste sistema gerou uma melhoria 
no controle e monitoramento de todas as etapas do le-
vantamento dos riscos e oportunidades, principalmente 
na etapa de tratamento, possibilitando o rastreamento e 
acompanhamento das ações para abordar riscos. Após 
a fi nalização deste ciclo inicia-se um novo ciclo onde 
as etapas de identifi cação, análise, avaliação e 
tratamento de 
as etapas de identifi cação, análise, avaliação e 
tratamento de 

41

6ª) MONITORAMENTO E ANÁLISE CRÍTICA:

 O monitoramento e a análise crítica são defi -
nidos conforme a peculiaridade de cada risco 
e processo. As responsabilidades e os prazos 
foram defi nidos no Plano de Ação propostos 

riscos são novamente executadas. O processo da gestão 
corporativa de riscos é mostrado na Figura 23. 

3.1.2. - Riscos Estratégicos mais relevantes

Os riscos estratégicos identifi cados como mais relevantes 
são mostrados na Figura 24. Os riscos são apresentados 
de acordo com seu macroprocesso e subprocesso. Por 
exemplo, o macroprocesso Manufatura tem dois subpro-
cessos: Desenvolvimento & Front-end e Back-end. Para 
este último, foram identifi cados três riscos estratégicos e 
as correspondentes mitigações para contorná-los ou eli-
miná-los.
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3.3 Logística Mitigação

Não ter procedimento para 
homologação de fornece-
dores leva ao risco de cada 
compra ter  custo adicional de 
desenvolvimento, conjugado à 
possibilidade de receber itens 
não conformes

- Criar Procedimento Operacional de homo-
logação de materiais/serviços e fornecedores 
com critérios de seleção e homologação de fa-
bricantes ;
- Determinar responsabilidade de cadastro de 
itens bem como formato (SAP);
- Determinar responsabilidade de cadastro do 
BOM de cada projeto/produto (SAP).

3.2 Laboratório Mitigação

Perda de capital intelectu-
al por saída de funcioná-
rios da empresa 

- Mapeamento dos colaboradores chaves e fu-
ções críticas e/ou estratégicas (com os gestores);
- Identifi cação de Plano de Sucessão;
-Identifi cação de Procedimentos documentados.

Durante o desenvolvimen-
to de produtos há o risco 
de violação de patentes

- Criar procedimento para pesquisas de proprie-
dade intelectual.

DESENVOLVIMENTO

3.1 Projetos Mitigação

Inefi ciência na execução dos 
projetos pela defasagem 
da versão (2013) e baixa 
adequação com novas meto-
dologias) da ferramenta de 
gerenciamento de projeto

- Atualização da ferramenta corporativa de ges-
tão de projetos por meio de contratação de li-
cença e de treinamento de uma ferramenta que 
atenda às demandas do CEITEC. 
- Alinhamento com o MCTIC para verifi car a pos-
sibilidade de compartilhar o processo de contra-
tação de ferramenta de gestão de projetos.

Falta de entendimento da 
direção dos benefícios e dos 
padrões de gestão de proje-
tos aplicados no PPD

- Alinhamento com os membros da diretoria de 
Negócios/Técnica por meio de reunião presen-
cial para apresentação da metodologia do PMO 
e dos benefícios e resultados;
- Defi nição se outras diretorias deverão partici-
par. 

2.2 Back-End Mitigação

Parada na produção por 
atrasos na calibração externa 
(probe)

- Revisar plano de calibrações e desenvolver 
calibrações internas com desvio e processo de 
compras para calibração externa (módulos NI 
PXI) para manter calibrações em dia conforme 
exigido pela ISO9001.

Não conformidades de produ-
to por utilização de receitas 
incorretas

- Pesquisa no banco de dados mês e máquinas; 
Repositório de receitas e implementar controle 
no MES. 

Não conformidades de produ-
to por falhas de detecção nos 
controles do processo

- Utilizar PFMEA da área para manter falhas sob 
controle.

MANUFATURA

2.1 Desenvolvimento e Front-End Mitigação

Redução da equipe levando à falta de 
pessoas habilitadas para realizar os 
processos de fabricação  ou atuar nos 
novos desenvolvimentos (afastamen-
tos ou exonerações)

- Atualizar planilha de áreas, responsá-
veis e substitutos;
- Melhorar a forma de controle dos 
treinamentos nos documentos da 
área.

COMERCIALIZAÇÃO

1.1  Negócios Mitigação
Não alcançar as metas 
previstas no plano de 
negócios

- Fazer análises dos números de vendas
- Tomar ações preventivas com base nas análises dos 
números de vendas e retroalimentar o resultado des-
tas ações de maneira a determinar as mais efi cazes.

Atraso na entrega de 
clientes por atrasos no 
desembaraço adua-
neiro

- Se tornar cada vez menos dependente de produtos 
importados. 
- Inlay Local para identifi cação animal e máquina para 
fabricação do wet inlay

clientes por atrasos no 
desembaraço adua-
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3.5 Aplicação Mitigação

Indefi nição sobre atuação 
do CEITEC no mercado de 
software para sistemas de 
RFID.

- Levantamento de cenários para desenvolvimen-
to de softwares;
- Defi nir as estratégias de alto nível do CEITEC 
quanto ao mercado de software; 
- Criar infraestrutura, capacitar pessoal, estabele-
cer modelo de negócios, Roadmap e controle da 
Estratégia.

Obsolescência de projetos 
congelados há muito 
tempo

- Identifi cação de projetos e produtos sem ativida-
de através do histórico;
- Avaliação das consequências do congelamento e 
recomendação para EOL dos projetos inativos;
- Decisão por continuidade ou descomissionamen-
to;
- Criar rotina de controle (p.ex. POs).

3.4 Produto Mitigação
Durante o desenvolvimen-
to de produtos há o risco 
de violação de patentes

- Criar procedimento para pesquisas de proprie-
dade intelectual.

3.6. Design Mitigação
Ausência de posiciona-
mento estratégico de lon-
go prazo claro em termos 
de produtos e serviços 
limita o desenvolvimento 
de projetos.

- Durante a elaboração do plano estratégico da 
empresa fazer/comprar estudo de mercado, para 
auxiliar na defi nição do posicionamento da empre-
sa.

 A seguir informamos,
 entre os riscos classificados como Estratégicos, 

os que foram indicados como mais relevantes de acordo 
com seu Macroprocesso e Subprocesso:

COMERCIALIZAÇÃO

1.1  Negócios Mitigação

Atender número maior de 
clientes por conta do ama-
durecimento da equipe

- Medir o número de leads gerados e o número de pro-
postas enviadas; 
- Medir o resultado de vendas por representante co-
mercial.

Defi nir parcerias

- Identifi car parceiros comerciais para desenvolvimento 
de software;
- Identifi car parceiros comerciais para comercialização 
de produtos com antenas , leitores e portais.

Proporcionar atendimen-
to diferenciado por ser 
empresa nacional

- Suporte Técnico de Excelência  Pré-Venda e no Pós-
-Venda para fazer a diferença na prestação de serviços 
para o cliente, tornando a venda uma experiência  po-
sitiva para o cliente.

MANUFATURA
2.1  Desenvolvimento

e Front-End Mitigação

Utilização da infraestru-
tura existente para outras 
áreas de microfabricação 
(sensores, microfl uídica, 
fotônica ou Wafer Level 
Packaging)

- Realizar reuniões de abertura de novos projetos em 
conjunto com as equipes de Processo e Manutenção; 
- Manter equipes atualizadas sobre os projetos em an-
damento; 
- Aumentar a parceria técnica  e preparar plano de re-
cuperação das máquinas da ISO 5.

Aumentar a parceria 
técnica com centros de 
pesquisa, universidades 
e empresas para troca 
de experiências sobre 
processos de fabricação 
e cooperação nos novos 
desenvolvimentos

Proporcionar atendimen-
to diferenciado por ser 
empresa nacional
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3.2 Laboratório Mitigação
Há a oportunidade de se fazer parcerias 
com empresas que desenvolvem leitores 
para projetar circuitos RFID com diferen-
ciais competitivos

-Deixar as atividades como estão, 
não adotando qualquer medida.

Participação em feiras e eventos melhora 
a imagem do CEITEC

DESENVOLVIMENTO

3.1  Projetos Mitigação

Divulgar para os colabora-
dores do PPD os processos 
do PMO

- Revisão da documentação do PMO;
- Apresentação no auditório da estrutura e da 
metodologia do PMO baseada no Redmine.

com empresas que desenvolvem leitores 
para projetar circuitos RFID com diferen-
ciais competitivos

3.6 Design Mitigação

Participações em congres-
sos e seminários técnicos 
traz visibilidade para a 
empresa, melhorando sua 
reputação

- Disponibilizar tempo para que a equipe do PPD 
possa escrever artigos e patentes;
- Incentivar a participação da equipe em congres-
sos e seminários.

3.4 Produto Mitigação

Possibilidade de formar 
várias parcerias locais 
pois o RS é uma área rica 
em tecnologia

- Acompanhamento da oportunidade e atuali-
zação constante da sua probabilidade, impacto, 
estratégia de tratamento e status atualizados;
- Monitorar eventuais sinais que possam indicar 
a concretização iminente da  oportunidade.

Participações em congres-
sos e seminários técnicos 
traz visibilidade para a 

Fig. 24– Macroprocessos, subprocessos, riscos estratégicos e mitigações

Fig. 25 – Ajuizamentos (2017-2019)

3.2. - Gestão Jurídica 

3.2.1. - Informações sobre ações Trabalhis-
tas contra a entidade

No âmbito jurídico contencioso, o CEITEC integra o polo 
passivo de aproximadamente 113 ações judiciais, movidas 
por empregados, ex-empregados, colaboradores terceiri-
zados e Sindicatos, no âmbito da Justiça do Trabalho. As 
ações trabalhistas ajuizadas em face do CEITEC são con-
duzidas diretamente pela Superintendência Jurídica, que 
conta, ainda, com o apoio de escritório de advocacia es-
pecializado na área, para realização de audiências e acom-
panhamento processual. Não obstante à participação do 
escritório de advocacia trabalhista contratado nos feitos 
em questão, a defi nição da estratégia técnica, a coleta de 
subsídios técnicos para as defesas, bem como a escolha e 
instrução de prepostos e a elaboração de modelos para 

as peças judiciais, são ações integralmente capitaneadas 
pela Superintendência Jurídica. 

No ano de 2017, verifi cou-se um sensível aumento no nú-
mero de ajuizamentos de feitos, como consequência da 
entrada em vigor da reforma trabalhista, em novembro 
daquele ano. Como resultado também dos esforços contí-
nuos para melhora geral na elaboração de defesas e atua-

ção em processos trabalhistas, ocorreu a manutenção da 
redução no número de ajuizamentos.

Enquanto o número de ajuizamentos de ações trabalhistas 
em face da Companhia antes da entrada em vigor da nova 
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judiciais. São 
também ativi-
dades da Supe-
rintendência, 
a atuação con-
sultiva interna 
e coordena-
ção dos atos 
concernentes 
à Secretaria 
Corporativa. A 
empresa, atual-
mente, é parte 
(ativa ou passi-

va) em aproximadamente 130 processos judiciais, con-
sistentes em demandas trabalhistas e cíveis. Tais ações 
são objeto de rigoroso controle por parte da equipe ju-
rídica interna, com o apoio de escritórios de advocacia 

contratados para acompanhamentos específi cos.
A estrutura de gestão e controle demandas judi-
ciais, mostrada na Figura 27, é detalhada na sequên-
cia, e compreende a gestão e controle de demandas 
judiciais trabalhistas, judiciais cíveis e o preventivo 

judicial.

a) Gestão e controle das demandas 
judiciais trabalhistas 

Quanto às demandas trabalhistas, a 
CONJUR, além dos controles internos, 

contratou, por meio de processo licitatório 
(pregão eletrônico), escritório de advocacia especializado 
na área, para condução dos processos e representação 
em audiências. A CONJUR é responsável pela gestão e 
fi scalização de tal contrato, por meio de atuação de com-
ponente da equipe formalmente designada para tanto. Na 
prática, todos os atos processuais a serem praticados por 
tal escritório são previamente acordados com a CONJUR, 

legislação alcan-
çou o expressivo 
número de 55 
reclamatórias tra-
balhistas, preser-
va-se a redução 
anual, a qual não 
ultrapassa 
a marca 
de 11 ações 
a j u i z a d a s 
no ano de 
2019. 

Além da redução percentual no número total de ajui-
zamentos de ações trabalhistas, o CEITEC tem obti-
do êxito, total ou parcial, em um elevado número de 
ações. Tal circunstância se deve ao fato de que a 
Superintendência Jurídica vem, desde o ano de 
2017, atuando juntamente às 
áreas para identifi car, mapear 
e adotar medidas preventivas 
aos riscos trabalhistas, bem 
como aprimorado seus contro-
les e estratégias processuais com 
vistas a reduzir o número de senten-
ças desfavoráveis. 

Todas as ações com resultado desfavorável, total 
ou parcial, têm sido objeto de interposição de recursos 
cabíveis e ainda, de todas as medidas aptas a esgotamento 
das instâncias.

3.2.2. -  Estruturas de Gestão e controle de 
demandas judiciais

A CONJUR, que conta além do Superintendente Jurídico, 
com equipe de dois advogados, uma assistente adminis-

trativa e uma estagiária, é a área responsável pela coorde-
nação das estruturas de gestão e controle de demandas 

elaboração
das estratégias 

técnicas
e coleta de subsídios

para defesas

conjur

Gestão e controle 
das demandas judiciais

trabalhistas 

pareceres, notas técnicas, 
despachos e outras manifes-

tações preventivas (aquisições,
negócios, contratos, etc)

 contato com as áreas, 
através da realização de 
reuniões para resolução
de dúvidas jurídicas.

controle,
acompanhamento, 
condução e  a atuação 
nos processos judiciais

medidas preventivas :
junto às demais superintendên-
cias, gerências e ao RH, nas
diretrizes quanto à política de 
pessoal e gestão de pessoas

Gestão e
controle do

preventivo
judicial 

conjur

sistemas de gest
e controle de
demandas judiciais
(PREVENÇÃO)

Gestão e controle
das demandas judiciais

Cíveis 

Workshops 
gestão e

fiscalização
contratual

orientações 
sobre melhores 

práticas

Secretaria
Corporativa 
para o Conselho

de Administração e
Assembleias Gerais

Interlocução com
órgãos de 

fiscalização
 e controle
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que orienta e conduz a sua atuação, consoante as diretri-
zes internas de mitigação de riscos trabalhistas. A estraté-
gia técnica de defesa é igualmente defi nida pela CONJUR 
e comunicada ao escritório contratado para que a trans-
ponha ao processo judicial.

A CONJUR atua, ainda, na seleção e preparação dos 
prepostos, coleta de provas e outros subsídios junto às 
áreas técnicas, além da revisão individual de todos os atos 
praticados nos autos, como forma de garantir a adequada 
exposição da estratégia defensiva e assegurar a qualidade 
dos serviços prestados pelo escritório contrata-
do.

 Ademais, para garantir melhores resul-
tados nas ações trabalhistas das quais 
faz parte, através de uma quantifi ca-
ção mais adequada de eventuais dis-
pêndios fi nanceiros. 

b) Gestão e controle das demandas ju-
diciais cíveis

No que é pertinente às demandas cíveis, o controle, acom-
panhamento, condução e a atuação nos processos judi-
ciais é feito exclusivamente pela CONJUR da empresa. A 
atuação da equipe jurídica interna em tais ações ocorre 
em todos os graus de jurisdição, através da apresentação
de todas as manifestações pertinentes ao momento pro-
cessual, produção de provas, comparecimento às audiên-
cias e todos os demais atos que se fi zerem necessários 
para o alcance dos resultados esperados nos processos.

Dentre as demandas judiciais cíveis, apenas uma, de natu-
reza tributária, é conduzida por escritório especializado 
na área e contratado por meio de processo administra-
tivo. Tal contratação se deveu ao fato de que a demanda 
representa, potencialmente, um dos maiores passivos da 

empresa, que decorre de cobrança administrativa de tri-
buto, por parte da Receita Federal do Brasil. Assim, enten-
deu-se necessária e adequada a contratação de escritório 
com expertise na área tributária, de modo a permitir a me-
lhor construção da estratégia de defesa em Juízo.

Por se tratar de cobrança de suposto débito tributário 
cuja origem é discutível, adotou-se, como estratégia téc-
nica, o ajuizamento de Mandado de Segurança, com o 
objetivo de desconstituir o crédito tributário. A estratégia 
judicial é debatida e estabelecida entre o escritório espe-

cializado e a CONJUR, que também subsidia os es-
pecialistas com as provas necessárias ao anda-

mento do feito. Ressalta-se que em outubro 
de 2018, o CEITEC obteve êxito na tutela 
pleiteada, sendo determinada a suspensão 
da exigibilidade dos créditos tributários 
até o julgamento fi nal do Mandado de Se-
gurança, obstando o prosseguimento das 

medidas de cobranças relativas ao mesmo. 
O processo ao fi nal de 2019 se encontrava no 

TRT4, para julgamento de recurso interposto 
pela União.

c) Gestão e controle do preventivo judicial

Como parte dos sistemas de gestão e controle de deman-
das judiciais, a CONJUR atua, internamente, na preven-
ção de situações que possam ensejar riscos jurídicos. Para 
tanto, utiliza-se de suas funções consultivas, oferecendo 
às áreas a orientação jurídica necessária a afastar possí-
veis demandas judiciais, por meio da prolação de parece-
res, notas técnicas, despachos e outras manifestações ca-
bíveis, através das quais opina sobre aquisições, negócios,
contratos e demais atuações gerenciais com refl exos nas 
relações de trabalho. Quanto às principais razões enseja-
doras do ajuizamento das ações trabalhistas, a CONJUR 
aprimorou as medidas de controle preventivo de riscos 

trabalhistas. Tal ação foi realizada conjuntamente com as 
demais superintendências, gerências e ao Departamento 
de Recursos Humanos para traçar diretrizes mais adequa-
das quanto ao trato de questões vinculadas à política de 
pessoal e gestão de pessoas capazes de gerar riscos tra-
balhistas.

À vista da ampla atuação da equipe jurídica interna, que 
ultrapassa as demandas judiciais decorrentes das ques-
tões trabalhistas, eventuais conduções equivocadas em 
processos de licitação e em contratos fi rmados, por exem-
plo, também podem redundar em passivos judiciais. Por 
esta razão, a CONJUR se utiliza da faculdade de mani-
festar-se em processos internos para tentar mitigar pos-
síveis riscos aos quais o CEITEC estará exposta em todos 
os âmbitos, sempre buscando orientar as áreas envolvidas 
em tais processos quanto à possibilidade de redução de 
eventuais riscos jurídicos. Como parte das medidas pre-
ventivas de riscos, a CONJUR aprimorou o contato com 
as áreas, através da realização de reuniões para resolução 
de dúvidas jurídicas, estreitando, assim, o relacionamento 
com todos os envolvidos nos processos internos. Ainda, 
adotou como prática a realização de Workshops relativos 
à gestão e fi scalização contratual (para grupos de 15 cola-
boradores, das mais diversas áreas do CEITEC), de modo 
a orientar as partes envolvidas quanto às melhores práti-
cas para afastamento de potenciais riscos jurídicos.

Relevante destacar, ainda, que é parte das atribuições 
da CONJUR a função de Secretaria Corporativa para as 
reuniões do Conselho de Administração e Assembleias 
Gerais. Tal função, ainda que não diretamente, também 
está ligada à estratégia de afastamento de eventuais riscos 
judiciais, na medida em que a atuação permite o melhor 
atendimento à legislação aplicável, em especial a Lei nº 
6.404/76, a Lei nº 13.303/16 e o Decreto nº 8.945/16. Do 
mesmo modo, ainda que indiretamente, a CONJUR visa 
mitigar possíveis riscos jurídicos à empresa ao fazer parte 
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da interlocução com órgãos de fi scalização e controle (Ministérios de Estado, Ministério 
Público, Tribunal de Contas, Corregedoria-Geral da União, etc.). 

Através de tal atuação, objetiva garantir maior transparência quanto às razões jurídicas 
relacionadas a decisões adotadas pela administração do CEITEC, bem como colabo-
rar, da melhor forma, com os aludidos órgãos, permitindo, assim, o aprimoramento da 
relação entre estes e o CEITEC. Com base no trabalho preventivo acima destacado, a 
CONJUR constatou a redução no número de ajuizamentos, cuja queda signifi cativa pode 
ser verifi cada no ano de 2018, e que se manteve durante o ano de 2019.

Em conclusão, a gestão e o controle das demandas judiciais, bem como a prevenção aos 
riscos jurídicos, têm sua coordenação centrada na CONJUR, com o apoio de escritórios 
externos, contratados para fi ns específi cos.

RESULTADOS
E DESEMPENHO
DA GESTÃO
O capítulo mostra os resultados alcançados referentes ao 
exercício 2019, tanto com relação à missão institucional, 
quanto com relação aos objetivos estratégicos fi nalísticos. 
Também são sintetizadas as principais perspectivas para os 
próximos anos. 
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4.1.- Indicadores de Desempenho alinha-
dos com Objetivos Estratégicos

Na metade do ano de 2018, foram iniciados os debates 
e alinhamentos para a defi nição do planejamento para o 
próximo ciclo, que compreende os anos de 2019 a 2023. 
Foi aprovada junto ao Conselho de Administração a revi-
são das Diretrizes Estratégicas (Missão, Visão e Valores), 
bem como a readequação do Mapa Estratégico com o 
objetivo de alinhar as estratégias da empresa diante dos 
novos desafi os. O resultado dessa revisão foi o estabeleci-
mento de 21 Objetivos Estratégicos e 54 Indicadores.

As estratégias adotadas pela empresa no ciclo 2019/2023 
estão alinhadas com as sete orientações gerais para ne-
gócios (Figura 28). Essas orientações defi nem princípios 
gerais que devem ser levados em consideração para o 
estabelecimento dos modelos de negócio adotados pela 
empresa. Tais orientações derivam, inicialmente, da ne-
cessidade de se defi nir modelos de negócio que sejam 
adequados à consecução das fi nalidades públicas que jus-
tifi caram a criação da empresa.

4.1.1. - Relação objetivos estratégicos x in-
dicadores

Os objetivos, os indicadores e as metas de desempenho 
defi nidos para o exercício, sua vinculação aos objetivos es-
tratégicos, à missão da UPC e, se for o caso, ao PPA e aos 
planos nacionais e setoriais do governo e dos órgãos de 
governança superior.

4.1.2 – Monitoramento das metas
A CEITEC gerencia seus indicadores estratégicos através 
do sistema Qualiex, um software específi co para este fi m. 
Cada vez que o resultado de um indicador estiver fora da 
meta, uma ocorrência é aberta e atribuída ao responsável 
por este indicador, que procederá a análise de causa e de-

01
02

03
04

05
06

07

“Ampliação economicamente sustentada do acesso
de consumidores aos produtos e serviços”, por meio 
da criação de cadeias de valor, que viabilizem 
produção em escala a preços de venda reduzidos, 
bem como a existência de empresas que forneçam 
os produtos complementares que possibilitem a 
oferta de soluções completas aos consumidores. 

Estimular a criação de cadeias
de valor e produtos/serviços 

complementares sustentáveis

Desenvolvimento ou emprego de tecnologia 
brasileira para produção e oferta de produtos e 
serviços da empresa pública. 

Criar ou difundir 
tecnologia nacional 

Alocação socialmente eficiente por meio da 
atuação em áreas socialmente impactantes, que 
não se encontram, hoje, totalmente atendidas. 

Atuar em áreas de 
socialmente impactantes 

Realização do interesse coletivo, configurado nos termos 
de seu objetivo social como sendo o desenvolvimento de 
soluções científicas e tecnológicas (baseadas em 
microeletrônica e áreas correlatas) que contribuam para o 
progresso e o bem-estar da sociedade brasileira.

Desenvolver soluções para 
o progresso e bem-estar 

Atendimento das demandas da 
Administração Pública, nas atividades 
relacionadas a seu objeto.

Tornar disponível a infraestrutura tecnológica e 
oferecer suporte ao setor produtivo eletroeletrônico, 
necessária à elaboração e produção em pequena 
escala de circuitos integrados. 

Atender demandas 
públicas estratégicas

Apoiar o setor produtivo

Contribuição para o “bem-estar econômico”, por 
meio do fortalecimento das competências nacionais 
em sua área de atuação e sua apropriação pelo 
mercado nacional, contribuindo para a competitivi-
dade futura de nossa economia em todos os setores 
econômicos e dimensões de empresas. 

Contribuir para a competitivi-
dade econômica futura 
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fi nirá o plano de ações que concorrerão para a melhora da 
performance atuando sobre a(s) causa(s) identifi cada(s).
O sistema tem um processo de análise padronizado que 
garante a correta abordagem da ocorrência, passando 
pela identifi cação da causa raiz da baixa performance 
chegando na elaboração de plano de ação coerente com 
a causa identifi cada.
Entre outros recursos, o sistema oferece relatórios onde é 
possível monitorar o andamento da análise e da execução 
das ações. A efetividade das ações é verifi cada no período 
seguinte de apuração através da observação dos efeitos 
das ações na performance do indicador.
O painel de navegação dá acesso ao detalhamento do 
processo de análise de cada indicador, bem como permite 
acompanhar a evolução da análise, da execução das ações 

e seus efeitos esperados nos resultados dos próximos 
exercícios.
.
4.1.3 Identificação das áreas relevantes

I – Identifi cação das Áreas Relevantes
O planejamento estratégico defi ne uma hierarquia de ob-
jetivos estratégicos baseado na cadeia de valor da empre-
sa.

II – Análise da contribuição dos resultados das áreas re-
levantes para os resultados da unidade 
Os relatórios de performance fornecidos pelo Qualiex, 
são submetidos mensalmente à análise da alta gestão por 
meio de seu representante a quem foi atribuído o papel 

de “responsável pelo indicador”. Tal estrutura assegura 
que o monitoramento contínuo da performance de cada 
indicador reverta em tomada de ação sempre que desta 
análise resulte a identifi cação de tendência desfavorável 
para o atingimento de metas.
Além do monitoramento contínuo, há a divulgação de pré-
via semestral para apreciação da alta gestão onde podem 
ser identifi cados os pontos críticos que venham a impac-
tar ou ameaçar o atingimento das metas.

III – Sinergia entre processos de Gestão 
O acompanhamento dos indicadores estratégicos (IEs) em 
conjunto com a Gestão de Riscos (GRO) e Oportunidades 
e o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), compõe o 
arcabouço de processos de gestão que asseguram uma 

abordagem ampla e abrangente da 
estratégia da empresa e permite a to-
mada de ação preventiva e integrada 
entre todos os setores da empresa e 
do negócio. Isso da agilidade e fl exi-
bilidade para a operação reagir de 
maneira rápida aos problemas que 
surgirem ao longo do exercício.
O aprendizado gerado a cada ciclo 
de análise de resultados em conjun-
to com as entradas das revisões do 
Plano de Negócios, Processos de 
Melhoria Contínua e Ciclos de Ge-
renciamento de Riscos e Oportunida-
des, compõem a base das revisões do 
Plano Estratégico.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES E RESPONSABILIDADES

10

OE5
OE1

01 02 04 06

Potencializar 
valor de mercado

da empresa

OE3

Desenvolvimento
de produtos/processos 
alinhados com o 
progresso social

OE2Desenvolver soluções que 
contribuam para o progresso e 

o bem-estar da sociedade 
brasileira, explorando 

comercialmente tecnologias de 
microeletrônica e áreas 

correlatas.

Fortalecer 
o posicionamento

OE4

Evolução do 
patrimônio 
Líquido03

Dependência 
Financeira

Vendas 
Reputação 
corporativa

05
Receita 
bruta por 
colaborador

08

09

Atendimento
a demandas
de negócios

Adequar as 
competências fabris às 

necessidades do negócio

OE7

Implementar
 inteligência 
de mercado

OE6

11
Alinhamento da 
estratégia 
técnico-comercial 

Protótipos em 
novos processos 
produtivos

12

Desenvolver processos 
produtivos habilitadores 

para novos mercados

OE8

Reter e ampliar
 clientes e fornecedores

Satisfação
do cliente

07
Número de 
Propostas 
Enviadas

Divulgação 
Institucional e
de produto

17
Margem de 
contribuição
dos produtos 
comercializados

18

Desenvolver modelos
de negócios com

alto valor agregado

OE12
Divulgar a 

capacidade técnica e 
portfólio de produtos

OE11

Produtos
ou aplicações 
disponibilizados
para
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13 14 15Taxa de 
Ocupação do 
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em Programas

Geração de 
propriedade 
intelectual

16

Propor soluções 
com diferenciais 

competitivos

OE10
Desenvolver
 soluções em 

microeletrônica

OE9

Objetivo 
estratégico
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ÍconeÍcone
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Programa de 
Desenvolvimento 
de Líderes

53
Absenteísmo
52Clima 

Organizacional

51
Rotatividade de 
colaboradores

50
Horas de 
treinamento por 
ano por pessoa

49
Participação em 
ações de 
conscientização 
jurídica

48
Parcerias e/ou 
cooperação 
institucional 
efetivadas

47
Contatos Formais 
Institucionais e 
Políticos

45
Participação
em ações 
estratégicas

46

OE12

Conferir segurança 
jurídica aos negócios 
e ao patrimônio da 

empresa

OE17
Atrair 

Investidores e 
parceiros

 estratégicos

OE16
Aumentar o nível

de comprometimento, 
motivação e satisfação 

das pessoas

OE19
Atrair,

 integrar, 
desenvolver e reter 

pessoas

OE18

Aplicar tecnologias
na implementação

dos negócios

OE21

2019
21

22
23

24
25
26
27

28

30
313334

35
36

37
38
39

40
41
42

43
44

Prazo de desenvolvimento dos programas

Disponibilidade de Linhas de Produção
 - Máquinas (DLPM)

Custo de desenvolvimento dos programas 
– recursos humanos

Disponibilidade dos serviços de TI

Tempo de resposta para renovação de contratos 

Otimização do processo de compras - Inexigibilidade

Otimização do processo de compras - Pregão

Acompanhamento da execução orçamentária 32
Aderência ao Modelo de  Excelência da Gestão (MEG)

Adesão as capacitações relacionadas à Ética

Redução de Custos e Insumos de Fábrica

Comunicação Interna e Endomarketing

29

Campanhas Sociais

Implementação das Recomendações

Acompanhamento da execução do PAINT

Evolução no IG-SEST

Taxa de frequência de acidentes sem afastamento

Taxa de frequência de acidentes com afastamento

Vulnerabilidades de Segurança da Informação

Acompanhamento dos Riscos do SGQ

Yield de Linha - Back-end

Acompanhamento de ações corretivas e preventivas

Fator de qualidade de tape-outs

Prazo médio de emissão de Parecer Jurídico

Buscar a excelência no 
planejamento e execução da 
operação com processos de 

gestão integrados

OE13

Consolidar
 apoios 

institucionais

OE14 OE15

Desenvolver 
cultura

 empresarial

OE20

Índice de 
Realização das 
Ações previstas 
no PDTI

54

Objetivo 
estratégico

99

Número de Número de 
IdentificaçãoIdentificação
do Indicadordo Indicador

ÍconeÍcone
da áreada área

Código do Código do 
ObjetivoObjetivo
EstratégicoEstratégico

Entenda o gráfico:

OE1

AUDIN
Comissão Ética
DAFI/Compras
DAFI/Contabilidade
DAFI/Contratos
DAFI/Financeiro
DAFI/RH
DAFI/TI
DGRC/Qualidade
DGRC/Riscos
DGRC/SMS
DNEG
DT/Fábrica
DT/PPD
PRES/ Comunicação
PRES/CONJUR
Presidência

Áreas de responsabilidade

Indicador 2019
21

22
23

24
25
26
27

28

30
313334

35
36

37
38
39

40
41
42

43
44

Prazo de desenvolvimento dos programas

Disponibilidade de Linhas de Produção
 - Máquinas (DLPM)

Custo de desenvolvimento dos programas 
– recursos humanos

Disponibilidade dos serviços de TI

Tempo de resposta para renovação de contratos 

Otimização do processo de compras - Inexigibilidade

Otimização do processo de compras - Pregão

Acompanhamento da execução orçamentária 32
Aderência ao Modelo de  Excelência da Gestão (MEG)

Adesão as capacitações relacionadas à Ética

Redução de Custos e Insumos de Fábrica

Comunicação Interna e Endomarketing

29

Campanhas Sociais

Implementação das Recomendações

Acompanhamento da execução do PAINT

Evolução no IG-SEST

Taxa de frequência de acidentes sem afastamento

Taxa de frequência de acidentes com afastamento

Vulnerabilidades de Segurança da Informação

Acompanhamento dos Riscos do SGQ

Yield de Linha - Back-end

Acompanhamento de ações corretivas e preventivas

Fator de qualidade de tape-outs

Prazo médio de emissão de Parecer Jurídico

Buscar a excelência no 
planejamento e execução da 
operação com processos de 

gestão integrados

OE13



R E L AT Ó R I O 
D E G E STÃO 

2 0 1 9
52

4.2.-  Resultados alcançados frente aos ob-
jetivos estratégicos

4.2.1.- Vendas e Faturamento

Foram estabelecidas três metas de faturamento: conser-
vadora, intermediária e otimista. A meta conservadora de 
faturamento do CEITEC para o ano de 2019, R$ 8,3 mi-
lhões, foi estabelecida a partir das prospecções realiza-
das pela própria empresa, de informações e estudos de 
mercado, e cuja realização dependiam exclusivamente do 

próprio CEITEC. A meta intermediária, que dependia de 
um nível razoável de apoio do Governo, previa R$ 20,8 mi-
lhões e, no cenário otimista (com forte apoio governamen-
tal), cerca de R$ 32 milhões. Ao fi nal de 2019, a empresa 
atingiu um faturamento de cerca de R$ 9 milhões, superan-
do a meta conservadora defi nida.

Grandes projetos para mercados regulados e dependen-
tes de ações governamentais (para os quais os produtos 
solicitados estão prontos e aguardando regulamentação, 
como, por exemplo, o chip para rastreabilidade bovina, o 

chip para o Sistema Nacional de Identifi cação Automática 
de Veículos – SINIAV, e o chip para o Passaporte Brasi-
leiro) não estão considerados na meta defi nida. A con-
cretização dessas regulamentações pouco depende das 
ações da equipe comercial do CEITEC, embora esforços 
institucionais tenham sido feitos ao longo dos últimos anos 
para que as regulamentações se tornassem realidade, o 
que incrementaria de forma signifi cativa o faturamento da 
empresa.

A forte atuação comercial do CEITEC, focada no mercado, 
apesar das instabilidades políticas e econômicas, permitiu 
a abertura de diversas oportunidades de negócios em 
clientes de grande potencial, algumas delas com resulta-
dos já em 2019 e outras ainda em fase de maturação e que 
tendem a se tornar resultados nos próximos exercícios. 

O crescimento da demanda no segmento de 
rastreabilidade veicular, com a entrada de novos players, 
foi positivo para o CEITEC, que ampliou sua fatia de 
participação nesse mercado atingindo uma fatia superior 
a 35%. Esforços na área de serviços de pesquisa e 
desenvolvimento foram intensifi cados, incluindo projetos 
diretamente relacionados com a estrutura fabril de front-
end do CEITEC para atendimento a demandas na área 
estratégica da saúde.

O resultado da atuação comercial do CEITEC em 2019 
pode ser visto  nas fi guras 29 e 30, que apresentam o 
volume de vendas realizado no período em comparação 
com a meta de venda estabelecida e com o resultado ob-
tido no ano anterior. Observa-se a superação da meta em 
aproximadamente 3%, e um aumento nas vendas de apro-
ximadamente 27% em comparação com 2018. A análise 
das vendas nos três últimos exercícios revela uma média 
de crescimento de 29%, valor expressivo considerando 
os cenários de instabilidade política e econômica vividos 
nesse período.

Outros números relevantes da atuação comercial são os 
quantitativos de prospecção de novos clientes, de con-
versão desses clientes em oportunidades de negócios 
efetivas, e o número de novas oportunidades criadas no 
período. 

Em 2019, o CEITEC estabeleceu contato com 420 novos 
clientes, dos quais 20% resultaram em oportunidades de 
negócios efetivas que evoluíram do contato inicial para 
uma real oportunidade de negócio, resultado que refl ete 
as ações da equipe comercial para aumentar a inserção 
do CEITEC no mercado. Entre novos e antigos clientes, 
254 novas oportunidades de negócios foram iniciadas no 
período, e mais de 50% delas evoluíram para negócios fe-
chados. Das restantes, algumas não foram concretizadas 
por razões diversas como, por exemplo, a eventual falta de 
aderência dos produtos CEITEC à necessidade do clien-
te, a desistência do cliente de implantar a tecnologia ou a 
decisão de postergar sua implantação devido às suas prio-
ridades internas – em todos os casos situações naturais na 
evolução de uma relação comercial. Outras oportunida-
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des ainda estão em aberto, em evolução ou aguardando 
defi nição do cliente, com possibilidade de efetivação nos 
anos seguintes.

Considerando a estratégia de diversifi cação do portfólio e 
de aumento da inserção do CEITEC no mercado, a Tabela 
1 apresenta o número de projetos iniciados em cada seg-
mento de atuação da empresa no ano de 2019. O critério 
para tomada de decisão pelo início ou não de um projeto 

vem da oportunidade de mercado, das necessidades dos 
clientes e das ramifi cações de oportunidades associadas, 
uma vez que quanto mais o portfólio cresce, mais facili-
tada é a criação de novos produtos e parceiros. Duas ca-
tegorias de projetos estão inseridas na análise, uma que 
envolve ciclo de desenvolvimento, teste e maturação com 
duração de 2 a 3 anos, e outra com projetos de curta dura-
ção, tipicamente 1 a 2 meses.

Considerando o número de projetos e a confi dencialidade 
recomendada para com a identidade dos clientes/parcei-
ros, os dados são apresentados compilados por grupos e 
segmentos. Essa análise revela uma média de 4,5 novos 
projetos entregues por mês no período. Do total de 55 
projetos de desenvolvimento comercial, 36 (65%) estão 
vinculados a clientes no setor privado e 19 (45%) a clien-
tes do setor público, mais uma vez reforçando a atuação 
comercial do CEITEC focada no mercado privado, ainda 
que mantenha projetos com o setor público (Figura 32). 
O nível de aceitação do mercado privado comprova que 
não somente a empresa tem capacidade técnica diferen-
ciada, mas que também é atrativa comercialmente para 

este mercado de alta concorrência. Quanto mais próximo 
o CEITEC está do mercado privado, mais conhece suas 
necessidades e melhor consegue se posicionar frente à 
concorrência.

Considerando as novas abordagens comerciais que envol-
vem a execução de pré-pilotos e pilotos junto aos clientes 
(provas de conceito com tamanhos de escopo distintos, 
a fi m de difundir conhecimentos e benefícios da tecnolo-

gia, aumentando as chances de efetivação dos negócios) e 
os projetos iniciados no período, observa-se um total de 
34 pré-pilotos em 2019, em clientes diferentes. Este dado 
refl ete novamente a maior inserção do CEITEC junto ao 
mercado.

Os bons resultados atingidos com as ações para diversi-
fi cação do portfólio de clientes do CEITEC nos últimos 
anos fi cam evidentes na Figura 33, que mostra a distri-
buição do portfólio. Cada cor nos gráfi cos representa um 
cliente, acompanhado do percentual negociado no res-
pectivo período. No ano de 2017 um único cliente era res-
ponsável por pouco mais da metade do volume de vendas 

CONTAGEM DE PROJETOS

Rótulos
de linha

Contagem 
de 

Projetos
AGRO 2
ID PESSOAL 3

LOGÍSTICO 33
P&D 3
PARCERIA 2
SAÚDE 8
SERVIÇO 2
VEICULAR 2
TOTAL GERAL 55

Tabela 1 – Projetos iniciados em 2019

65%

35%

55
36 
19

PROJETOS
COMERCIAIS

EM 2019 Projetos

SETOR
PRIVADO

SETOR
PÚBLICO

MAIOR EQUILÍBRIO NO PORTFÓLIO
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do CEITEC, enquanto em 2019 houve uma distribuição 
mais equânime das vendas, em uma carteira diversa de 
clientes. A diversifi cação da carteira de clientes minimiza 
os riscos de impactos negativos no volume de vendas caso 
algum negócio venha a ser interrompido por razões exter-
nas ao CEITEC. 

A diversifi cação dos produtos comercializados pelo 
CEITEC nos últimos três exercícios pode ser observa-
da na Figura 34. Em 2017 o produto responsável pelo 
maior volume de vendas foi o chip para o segmento lo-
gístico (verde-limão na Figura 34) com aproximadamente 

50% do volume total, enquanto em 2018 observa-se a 
entrada com mais relevância do chip para o segmento vei-
cular (cores amarelo e rosa na Figura 34). No ano de 2019 
volumes signifi cativos dos produtos para segmentos vei-
cular e logístico (cores laranja e amarela na Figura 34, res-
pectivamente) são 
observados, segui-
dos do segmento 
de serviços de pes-
quisa e desenvolvi-
mento (cor marrom 
na Figura 34). 

Do ponto de vis-
ta de faturamen-
to, os resultados 
dos últimos três 
exercícios estão 
apresentados  a 
seguir. Nota-se 
um crescen-
te ano a ano, 
com destaque 

para o aumento de 58% no faturamento 
da empresa em 2019 em comparação com 
o ano anterior (Figura 35). 

Ao mesmo tempo que as ações comerciais visam aumen-
tar a carteira de clientes do CEITEC, a empresa tem bus-
cado diversifi car seu portfólio de produtos e serviços, 
sempre em alinhamento com o modelo e as estratégias de 
negócios, conforme mencionado anteriormente. O portfó-
lio atual pode ser organizado em cinco diferentes famílias 
de produtos: wafer (circuitos integrados), inlay (conjunto 
de circuito integrado e antena), módulo (circuito integrado 
encapsulado e antena), tag (conjunto de circuito integrado 
e antena convertido em etiqueta ou tag rígida) e serviços 
(Figura 36).

A Figura 37 mostra as proporções de faturamento vincula-
das a cada família de produto nos últimos três exercícios. 
Claramente, vê-se a consolidação das tags RFID no por-

FATURAMENTO

PARTICIPAÇÃO DOS PRODUTOS NO FATURAMENTO

2017 2018 2019

cular e logístico (cores laranja e amarela na Figura 34, res-
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comerciais estabelecidas no período, o impacto no fatura-
mento não foi signifi cativo.

Um comparativo entre o número total de unidades vendi-
das nos três últimos exercícios e o valor faturado é apre-
sentado na Figura 38. 

De 2017 a 2019 há uma diminuição do nú-
mero absoluto de unidades vendidas, mas 
um maior faturamento – outro reflexo da 
abertura de portfólio do CEITEC em pro-
dutos com maior valor agregado.

Com a retomada do crescimento do Brasil, crescerão no-
vamente os volumes em unidades vendidas, além do fatu-
ramento dos produtos e serviços com maior valor agre-
gado. 

tfólio do CEITEC no ano de 2019, tendo sido nesse perío-
do a segunda família de produtos que mais contribuiu para 
o faturamento.

O faturamento em comparação com 2018 
mais que dobrou nessa categoria, o que 
mostra que há espaço no mercado para 
esse produto. Por se tratarem algumas vezes de 
produtos novos, ainda em rampa de produção, há espaço 
para otimizações de processo e estratégias para redução 
de custos de produção, o que tende a reduzir o valor dos 
produtos e aumentar ainda mais a aceitação no mercado. 
Vale salientar também que no quesito “serviços”, no ano 
de 2019 houve forte retração na demanda nacional de 
serviços de encapsulamento para o segmento de cartões 
para meios de pagamento, mas devido a novas relações 

No segmento de serviços, 
é importante mencionar o 
papel diferenciado exer-
cido pelo CEITEC junto a 
instituições de pesquisa 
e desenvolvimento nacio-
nais devido à sua exclusiva 
infraestrutura de análises 
físico-químicas em nível 
nanométrico. Dispositivos 
em desenvolvimento por 
essas instituições na área 
da saúde e circuitos in-
tegrados para aplicações 
específi cas são alguns dos 
produtos que estão tendo 
o suporte técnico do CEI-
TEC. É importante desta-
car que os equipamentos 

utilizados para esse suporte técnico não estão disponíveis 
em outro local no país, de forma que, se não fosse a in-
fraestrutura do CEITEC, esses projetos dependeriam de 
serviços executados no exterior a custos mais elevados e 
com tempos de resposta maiores, impactando o ‘time to 
market’ das soluções nacionais ou até mesmo inviabilizan-
do o seu desenvolvimento.

4.2.2. – Projetos e iniciativas relevantes

Mesmo antes da pandemia da Covid-19, o CEITEC já in-
vestia pesado em pesquisa e desenvolvimento na área de 
saúde. E, com o atual cenário mundial, fi cou evidente o 
quanto é importante e estratégico, tanto em termos eco-
nômicos quanto sociais, ter testes nacionais confi áveis e 
de fácil acesso à população.

2017 2018 2019

Nº de unidades
(milhões)

Faturamento (R$)
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Família de produtos (R$)
Wafer 6.000.358,83
Tag 1.674.676,58
Serviço 1.186.706,54
Inlay 110.893,90
Módulo 4.455,78
Total faturamento R$ 9,049M

Família de produtos (R$)
Wafer 2.989.150,19
Tag 643.706,78
Serviço 1.137.821,38
Inlay 967.631.74
Total
faturamento

R$ 5,738M

Família de produtos (R$)
Wafer 4.077.816,11
Tag 34.880,87
Serviço 800.445,99
Inlay 553.637,66
Total
 faturamento

R$ 5,380M
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Considerando a vertical de atuação Saúde, em alinha-
mento com o Plano Nacional de IoT, a análise dos dados 
relativos aos custos de atendimento dispendidos para o 
tratamento de enfermidades revela uma estimativa que 
o impacto negativo anual na economia brasileira seja de 
R$ 15 bilhões apenas com o tratamento de alguns tipos 
de câncer. Prover uma tecnologia para o diagnóstico nos 
estágios iniciais da doença traz um duplo benefício. O 
primeiro benefício está com a maior taxa de sucesso no 
tratamento. Já o segundo benefício é na redução do custo 
do tratamento. Dentro deste contexto, o CEITEC fi rmou 
parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) para desenvolver uma plataforma empregando a 
tecnologia de detecção de microRNA. Esta técnica pode 
ser uma forte aliada na detecção ultra precoce, trazendo 
forte impacto positivo tanto no âmbito econômico como 
social. Esta estratégia é alinhada com a busca de produ-
tos alternativos de alto impacto social, e alinhada prin-
cipalmente com as políticas públicas de saúde passíveis 
de manufatura na infraestrutura do CEITEC. Em 2019, 
intensificou-se o desenvolvimento de um 
protótipo de nanobiossensor para detec-
ção de câncer de mama, por meio da téc-
nica de microRNA. Melhorias nos processos de 

fabricação tornaram o dispositivo mais sensível, podendo 
detectar concentrações na ordem de femtomolar (femto 
é igual a 1/1.000.000.000.000.000). Ainda com relação 
à vertical Saúde, outro projeto busca a oferta de uma so-
lução completa tipo ‘point-of-care’ com tecnologia ‘lab-on-
-chip’, isto é, um laboratório que cabe na palma da mão, 
portátil, multiplataforma, de fácil uso e acessível economi-
camente. Tecnologia e produção brasileiras. Nesta linha de 
atuação, trabalhou-se em três frentes de desenvolvimento:

(a) elemento nanobiossensor, do tipo eletroquímico, 
para medição da molécula de interesse. Foram fabri-
cados diversos protótipos de células eletroquímicas 
planares versáteis, que vêm sendo testadas como um 
sensor de glicose, mas que podem ser personalizadas 
para as mais diversas aplicações. O grande diferencial 
do CEITEC, neste ponto, é a capacidade única no 
país, de fabricação em escala, destes sensores. 

(b) Dispositivo microfl uídico para operar como micro 
centrífuga. Foi desenvolvido o processo para a fabri-
cação dos microcanais com resina fotossensível, bem 
como realizado teste com separador de plasma sinté-
tico. A próxima etapa é a concepção e fabricação de 

um dispositivo mecânico que suporte a célula micro-
fl uídica; e

(c) protótipo de leitor desenvolvido para ser integra-
do ao sensor eletroquímico e realizar a aquisição das 
informações geradas pelo sensor.

Além disso, dando maior velocidade às ações para implan-
tar a estratégia de diversifi cação de uso dos processos 
de manufatura disponíveis na sua planta fabril, o CEITEC 
estabeleceu parceria com dois importantes centros brasi-
leiros de pesquisa. Neste contexto, o CEITEC parti-
cipou do desenvolvimento de dispositivos 
fotônicos e sondas neurais para fabrica-
ção nacional. Este é um nicho de mercado 
em que o CEITEC pode atuar utilizando-se 
da única estrutura fabril instalada e dispo-
nível no país, pois usa parte das máquinas da linha 
CMOS. Os resultados obtidos foram extremamente satis-
fatórios, e os protótipos produzidos estão em teste junto 
com os parceiros.

O CEITEC possui uma infraestrutura úni-
ca no país, contando com capacidade de 
produção em escala, tanto nas etapas de 
processamento iniciais (front-end), quan-
to finais (back-end) dos chips. 

A possibilidade de mesclar etapas de processamento do 
front-end com etapas do back-end habilita a empresa a in-
vestir em tecnologias de encapsulamento avançado como 
RDL (Redistribution Layer), WLCSP (Wafer Level Chip Sca-
le Packaging) e FOWLP (Fan Out Wafer Level Packaging). 
O primeiro passo é no sentido de nacionalizar as etapas 
de pós-processamento que são hoje necessárias para os 
produtos da linha de RFIDs da empresa (RDL e WLCSP), a 
fi m de aumentar o valor agregado interno, reduzir custos e 

O CEITEC vem pesqui-
sando tecnologias mi-
crofl uídicas voltadas 
para a área da saúde, o 
que permitirá, a partir de 
pequenas quantidades 
de fl uídos, analisar e de-
tectar doenças precoce-
mente.

Em conjunto com universida-
des parceiras, vem desenvol-
vendo uma tecnologia aces-
sível de biossensores que 
poderá permitir a detecção 
precoce de diferentes tipos 
de câncer e, através de exa-
mes mais rápidos, acompa-
nhar o seu tratamento.
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aumentar a margem do CEITEC para estes produtos. Por 
fi m, o desenvolvimento das tecnologias de RDL e WLCSP 
abrirá caminho para a implementação de uma solução 
completa de encapsulamento avançado em nível de wafer
(FOWLP – Fan Out Wafer Level Packaging), que permiti-
rá à empresa não apenas encapsular circuitos integrados 
em geral, como também agregar diferentes chips em um 
único encapsulamento, abrindo oportunidade para atuar 
no segmento de soluções do tipo SiP – System in Package.
Esta tecnologia de encapsulamento em nível de wafer é 
considerada de importância estratégica para a redução 
das dimensões dos componentes em aplicações críticas 
como memórias, IoT e telefonia móvel. 

Vários chips do tipo SiP que empregam FOWLP estão 
sendo hoje incorporados, por exemplo, nos principais mo-
delos de smartphones do mercado (tanto Samsung quan-
to Apple). O desenvolvimento de tal tecno-
logia aqui no Brasil abrirá possibilidades 
únicas para a empresa em mercados para 
soluções de alto valor agregado. 

Negociações foram iniciadas com impor-
tante empresa brasileira do setor, que 
demonstrou interesse em realizar par-
ceria com o CEITEC nesse segmento, 
tendo inclusive iniciado troca de in-
formações técnicas e sinalizado com 
a possibilidade de alocar investimento 
de capital adicional no CEITEC. Contu-
do, tendo em vista a incerteza gerada pela 
inserção do CEITEC no PPI, o cliente optou por 
deixar as negociações em modo de espera aguardando as 
defi nições, o que impactou negativamente o tempo para 
fechamento do negócio. 

As soluções de eletrônica, de uma maneira geral, agregam 
em uma mesma placa de circuito impresso (PCB) vários 
itens como chips, dispositivos ativos discretos (transisto-
res, diodos, etc.) e dispositivos passivos discretos (como 
resistores, capacitores e indutores). Estes últimos, em 
especial, normalmente ocupam uma elevada parcela 
da área total da placa de circuito impresso. 
Com a grande demanda por 
miniaturização das soluções 
de eletrônica, em particu-
lar em aplicações críticas 
como telefonia móvel, há 
uma crescente tendência de 
substituição dos dispositivos 
passivos discretos por disposi-
tivos passivos integrados.

A ideia é juntar vários resistores, capacito-
res e indutores em um único chip, permitindo assim uma 
signifi cativa redução na área fi nal da PCB. Além disso, os 

dispositivos passivos integrados também possuem 
propriedades como alta confi abilidade, alta 

reprodutibilidade e melhores limites de to-
lerância que os tornam particularmente in-
teressantes em aplicações que requerem 
frequências. O mercado para tais chips 
está em plena expansão3 . 
Os diversos desenvolvimentos realizados 

nos últimos anos na área de processos de 
manufatura da Fábrica do CEITEC têm uma 

forte correlação com o processo CMOS, em 
particular com a tecnologia envolvida nas camadas de 

interconexão metálica entre os dispositivos ativos CMOS 
desta tecnologia (BEOL). Isto evidencia a atuação proativa 
da área de desenvolvimento de processos na busca e na 
adesão à estratégia de diversifi cação dos produtos passí-
veis de manufatura na infraestrutura fabril existente. 

O foco da indústria de manufatura CMOS é o uso de subs-
trato (wafer) de silício, mas os desenvolvimentos condu-
zidos internamente mostraram ser viável o emprego de 
outros tipos de substratos como vidro e sobre ele realizar 
metalizações especiais utilizando sua capacidade de foto-
litografi a para gerar padrões habilitando a empresa a criar 

e produzir em escala a integração de dispositivos pas-
sivos (IPD – Integrated Passive Device).

O mercado de identificação pes-
soal com circuitos integrados 
permite o uso em aplicações tais 
como passaporte, documento de 
identificação nacional, carteira 

de habilitação, cartão cidadão, 
cartões de identificação profissio-

nal, bilhetagem em transporte e con-
trole de acesso, dentre outros. 

Dando sequência a estudos iniciados em 2016, o CEITEC 
identifi cou grande oportunidade no uso do padrão CI-
PURSE, que tem conquistado cada vez maiores fatias de 
mercado, é um padrão aberto, e cujo desenvolvimento é 
conduzido pela OSPT Alliance (Open Standard for Public 
Transportation Alliance ou Padrão Aberto para Transpor-
te Público). Essa aliança inclui desde agências de trânsito 
(usuárias dessa tecnologia) até provedores de software e 
hardware. Vislumbrando o potencial desse mercado na 
América do Sul, o CEITEC se associou à OSPT, o que per-
mitiu à empresa um maior acesso às informações e kits
de desenvolvimento de soluções baseadas no padrão 
CIPURSE, além de poder iniciar a oferta de produtos 
nesse padrão. Após a divulgação de sua fi liação a OSPT, 
a companhia vem sendo procurada por empresas interes-
sadas nesse tipo de produto: empresa multinacional que 
oferece soluções na área de transportes; empresa nacio-
nal que atua no mercado de cartões inteligentes e tickets 
de uso específi co empresarial; empresa nacional atuante 3-https://www.businesswire.com/news/home/20190903005399/en/Global-Integrated-

-Passive-Device-IPD-Market-Analysis
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no desenvolvimento de dispositivos de segurança de alta 
tecnologia; e empresa nacional que atua nos mercados de 
vending machine, pagamento seguro, telecomunicações, 
automação comercial, automação industrial, controle de 
acesso e aplicações que utilizam smartcards com e sem 
contato. 

Em 2019, deu-se andamento à busca de Prospecção Pré-
via para avaliação de potencial parceria de negócios entre 
o CEITEC e uma empresa internacional interessada em 
utilizar a estrutura de back-end da manufatura de seus 
produtos baseados na solução CIPURSE. Testes 
em diferentes tipos de circuitos integrados 
foram executados e os resultados estão em 
análise pela empresa parceira.

No contexto de ampliação da infraestru-
tura fabril, visando a estratégia para dar 
maior robustez às aplicações de mercado 
através do aumento da gama de produtos 
e da diversifi cação dos clientes, em 2019,  foi 
iniciada a aquisição de uma linha de montagem 
de inlays para etiquetas RFID, com expectativa de 
início da operação em 2020.

No Brasil existem somente duas empresas 
para prestar o serviço de flip-chip para o 
mercado de RFID.

O processo de fl ip-chip consiste em coletar circuitos inte-
grados de RFID diretamente de um wafer (afi nado, cortado 
e expandido) de maneira a gerar um dry inlay (conjunto an-
tena e chip RFID funcionais). Esta constatação leva inferir 
que grande parte dos dry inlays consumidos no mercado 
nacional seja importada, não somente por questão de cus-
to, mas principalmente por falta de capacidade produtiva 
local. O fato de apenas duas empresas fornecerem inlays 
montados no Brasil faz com que o poder de negociação 

e atratividade comercial do chip RFID do CEITEC fi que 
prejudicado. A internalização desse processo irá permitir 
ao CEITEC reduzir seus custos, abrindo possibilidades de 
novos clientes, e também conseguir oportunidades com 
boa margem de vendas. 

A área de Produtos, Pesquisa e Desenvolvimento atua di-
retamente no suporte da estratégia de desenvolvimento 
de negócios. Ao longo de 2019, foi dada continuidade ao 
suporte para incorporação da solução para e-Passaporte 
(CTC21001) junto à Casa da Moeda do Brasil, através da 

renovação dos certifi cados digitais para o pro-
cesso de pré-personalização a fi m de supor-

tar o processo de industrialização no CEI-
TEC conforme requisitado. No entanto, 
a fi nalização da etapa de personaliza-
ção por parte da CMB ainda impede o 
avanço do projeto. Devido à demora na 
adoção do produto, a evolução tecnoló-

gica pode levar a mudança de padrão do 
documento, ou de suas especifi cações, pois 

todo produto tecnológico tem um ciclo ativo de 
vida e obsolescência, trazendo grande risco 
ao sucesso do projeto como um todo.

Nesse cenário, o CEITEC vem buscando 
ativamente alternativas de mercado para 
aplicações com potencial de uso das ca-
racterísticas de segurança embarcada no 
chip para o e-Passaporte. Assim, foram 
desenvolvidos demonstradores e aplica-
ções de uso empregando microcontrola-
dor seguro programável presente na solução 
CTC21001.

Os resultados dos principais programas estão relaciona-
dos a seguir, incluindo os relativos a novos produtos e ati-
vos de propriedade intelectual. 

a. Foi complementada a versão inicial de sistema 
operacional, visando facilitar o desenvolvimento de 
aplicações embarcadas no chip por outras empresas. 
Inclusive foi estruturada a documentação necessária 
para treinar desenvolvedores de software externo. 
Iniciou-se contato com empresa da cadeia de desen-
volvido de software para aplicações de certifi cados 
digitais interessada no desenvolvimento de soluções 
de segurança para bombas de combustíveis aderente 
à portaria INMETRO 294/2018. 

b. Foi desenvolvida aplicação de autenticação de 
ativos com mecanismos de segurança como forma de 
buscar outras aplicações complementares para uso do 
CTC21001, com por exemplo, no contexto de cadeias 
de suprimentos de artigos de valor atrelando uso a tec-
nologia de Blockchain (Projeto Verauth).

c. Foram feitos demonstradores de uso para apli-
cação de selo de autenticidade on-line.

Com relação ao produto CTC13010, chip para 
rastreamento veicular seguro, foi comple-

mentado o portfólio de antenas (TAG)
compatíveis com esse circuito integra-
do tanto para uso em placa veicular 
(padrão Mercosul) como para uso 
em veículos blindados (inovação CEI-
TEC). 

Com relação ao produto CTC13002, desta-
cam-se, a seguir, alguns dos principais projetos 

envolvendo esse produto como plataforma:

a. Finalização do desenvolvimento de TAG especial 
para aplicação em rastreamento de pneus e seu pro-
cesso produtivo.

vida e obsolescência, trazendo grande risco 
ao sucesso do projeto como um todo.

ções de uso empregando microcontrola-
dor seguro programável presente na solução 

Com relação ao produto CTC13010, 
rastreamento veicular seguro, foi comple-

Com relação ao produto CTC13002, desta-
cam-se, a seguir, alguns dos principais projetos 

envolvendo esse produto como plataforma:
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Androidinventory
SW de demonstração
para leitores Compex

RAUL

CTT13002/11

CTT13002/27

Tag para retail e calçados
CTT13002/34

Tag com antena CTA 13002/21 com 
dimensões reduzidas

CTT13002/36

Tag p/ unitizador metálico do Correios
CTT13002/23

Microtag v3 (Pirelli)
CTT13002/26

Tag estreita para papel (Castle)
CTT13002/40

Tag estreita para os Correios

Processo de medida de MCMs
sem contato elétrico na linha de 

micromódulos

Memória não-volátil por charge 
trapping em camada de nitreto

Flip Chip com contatos de metal líquido

CTT13002/41

b. Identifi cando o setor ferroviário como estratégico, 
foi desenvolvido um conjunto de TAGs para aplicações 
no rastreamento ativos ferroviários para demonstrar 
a viabilidade de uso da tecnologia EPC Global 
neste ambiente, feito com sucesso inclusive no 
ambiente de logística ferroviária da Vale do Rio 
Doce. O setor ferroviário utiliza como um protoco-
lo RFID fechado conhecido como ATA. O CEITEC 
demonstrou a viabilidade de uso da tecnologia 
RFID EPC Global e seu ganho de interoperabili-
dade. Apoiou o desenvolvimento de uma cadeia 
de produção e aplicação com parceiros nacionais, 
reforçando seus objetivos estratégico OE10, OE12 
e OE16. 

c. Outro setor identifi cado como estratégico foi 
o setor elétrico. Neste sentido, o CEITEC fe-
chou contrato de pesquisa e desenvolvimento 
no contexto do Edital de P&D da ANEEL com a 
Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), 
empresa do setor de distribuição, geração e trans-
missão do Rio Grande do Sul. O projeto propõe 
o emprego do controle de ativos de distribuição 
como transformadores de média tensão através de 
tecnologia RFID.

d. Multichip Module – MCM – Avançou no desenvol-
vimento e ensaio com protótipos para geração de 
um módulo RFID UHF que pudesse ser utilizado em 

aplicações como: etiquetas de roupas e equipamento 
médico cirúrgico. Foram desenvolvidos dois modelos 
principais:

i. MCM FEC – Desenvolvimento empregando tecno-
logia de circuito eletrônico fl exível e wirebonding – 
Linha de micromódulo.
ii. MCM Glass+FEC

e. Para aplicações especiais para uso em superfícies 
metálicas para o setor ferroviário, junto a parceiros da 
cadeia de suprimentos para o setor de logística, foram 
desenvolvidas diversas tags RFID UHF. 

O Programa Marlim de desenvolvimento 
de uma nova família de chips 
para o setor de logísti-
ca e IoT avançou, com 
previsão de conclu-
são em 2020.

A Figura 39 mostra a evolução 
de produtos e processos desen-
volvidos pelo CEITEC de 2016 a 
2019, enquanto a Figura 40  rela-
ciona os novos produtos e processos 
desenvolvidos em 2019.

4.2.3. - Políticas Públicas afetas à atuação 
ou competências desenvolvidas ou em de-
senvolvimento pela Estatal 

O CEITEC, de acordo com sua Lei de criação (11.759/2008), 
além das atividades de produção e comercialização de so-
luções científi cas e tecnológicas baseadas nas tecnologias 
de semicondutores, microeletrônica e áreas correlatas, 
desenvolve outras atividades de interesse do Estado cuja 
natureza tem, em geral, pouca perspectiva de geração 
de receita expressiva de curto prazo. Por isso, há ativi-
dades com poucas chances serem assumidas pela inicia-
tiva privada, tais como: formação de recursos humanos, 
capacitação e intercâmbio de técnicos e pesquisadores; 
e realização de pesquisa tecnológica e de inovação, iso-
ladamente ou em conjunto com instituições de ensino 
superior, centros de pesquisa e desenvolvimento, demais 
órgãos da administração pública direta e indireta e entida-
des empresariais. 

Dentre as políticas públicas diretamente associadas à atu-
ação do CEITEC destacam-se: 

de uma nova família de chips 
para o setor de logísti-
ca e IoT avançou, com 

2019, enquanto a Figura 40  rela-
ciona os novos produtos e processos 
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I) A Portaria MCTIC nº 1.122, de 19 de março de 2020. 
Essa portaria estabelece prioridades, para projetos 
de pesquisa, desenvolvimento e inovação no período 
2020 a 2023. Contempla áreas como Cibernética, IoT, 
Nanotecnologia,Saúde, Saneamento Básico, Seguran-
ça Hídrica e Tecnologias Assistivas. Os principais ob-
jetivos associados a essa portaria relacionados com a 
atuação do CEITEC, são:

 a) a redução de dependência tecnológica externa e a 
ampliação crescente e contínua da capacidade de de-
fesa do território nacional; e participação da indústria 
nacional relacionada à cadeia produtiva dos setores 
contemplados; 

b) a contribuição para o aumento da com-
petitividade e produtividade nos seto-
res voltados diretamente à produção 
de riquezas para o país (Indústria; 
Agronegócio; Comunicações;  Infra-
estrutura; e Serviços.); 

c) a melhoria da oferta de produtos e 
serviços essenciais para uma parcela sig-
nifi cativa da população brasileira.

II) A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação 2016-2022 (Encti). A Encti elenca 12 temas 
tidos como estratégicos para o desenvolvimento, auto-
nomia e soberania nacional. Dentre esses temas e suas 
preocupações principais, alguns estão relacionados às 
competências do CEITEC são eles: 

a) Segurança, defesa cibernética e consolidação do 
País na economia e sociedade digital (em especial, 
manter e fazer evoluir a competência obtida pelo 
país no desenvolvimento de projetos seguros de cir-

cuitos integrados, que levaram à obtenção da certifi -
cação Common Criteria, para o chip E-passaporte); 

b) O domínio científi co e tecnológico em áreas críti-
cas para a inovação empresarial e competitividade 
nacional; 

c) O desenvolvimento, autonomia e soberania nacio-
nais em tecnologias duais; e 

d) A redução de importações de produtos farma-
cêuticos e hospitalares e de insumos para a indústria 
química (em especial por meio do apoio ao desenvol-
vimento de kits de diagnóstico).

III) Decreto 9.854 (Plano Nacional de In-
ternet das Coisas). Tal política pública 

tem como principais objetivos relacio-
nados à atuação ou competências de-
senvolvidas ou em desenvolvimento 
no CEITEC os seguintes: 

a) Melhorar a qualidade de vida das 
pessoas e promover ganhos de efi ciên-

cia nos serviços, por meio da implementa-
ção de soluções de IoT;

b) Promover a capacitação profi ssional relacionada 
ao desenvolvimento de aplicações de IoT e à geração 
de empregos na economia digital; 

c) Incrementar a produtividade e fomentar a compe-
titividade das empresas brasileiras desenvolvedoras 
de IoT, por meio da promoção de um ecossistema de 
inovação neste setor; 

d) Buscar parcerias com os setores público e privado 
para a implementação da IoT; e 

e) Aumentar a integração do País no cenário interna-
cional, por meio da participação em fóruns de padro-
nização, da cooperação internacional em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação e da internacionaliza-
ção de soluções de IoT desenvolvidas no País.

IV) LOA 2020 - Ação Orçamentária 6432 - “Pesquisa, 
Desenvolvimento Fabricação e Comercialização de 
Componentes Semicondutores”. Nesse caso, os obje-
tivos relacionados ao CEITEC e sua atuação potencial 
são:

a) Promover o interesse coletivo, por meio do de-
senvolvimento de soluções científi cas e tecnológicas 
(baseadas em semicondutores, microeletrônica e 
áreas correlatas);

 b) Tornar disponível a infraestrutura tecnológica, 
por meio de parcerias ou prestação de serviço, e 
oferecer suporte técnico ao setor produtivo, bem 
como a seus potenciais clientes; 

c) Atender demandas do Mercado e da Administra-
ção Pública, desenvolvendo produtos e/ou serviços 
específi cos, nas atividades relacionadas a seu objeto, 
bem como gerando subsídios e orientações técnicas; 

d) Contribuir para o fortalecimento das competên-
cias nacionais em sua área de atuação, por meio de 
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação; 

e) Apoiar o desenvolvimento ou o aperfeiçoamento 
de cadeias produtivas, que viabilizem a produção em 
escala e competitiva de bens na área de semicondu-
tores, microeletrônica ou correlatas, ou que os in-
corpore, além de estimular a existência de empresas 
que forneçam produtos complementares;

b) a contribuição para o aumento da com-

serviços essenciais para uma parcela sig-

III) Decreto 9.854 (Plano Nacional de In-

cia nos serviços, por meio da implementa-



R E L AT Ó R I O 
D E G E STÃO 

2 0 1 9
61

Quadro 3 - Relação entre a produção de 2019 do CEITEC versus políticas públicas e setores de atividade econômica

Processo/Produto Produ-
ção Tipo Política 

Pública Setor  Impac-
to Justificativa da avaliação de impacto

1
androidinventory – 

sw de demonstração do uso de rfi d com leitores 
epc uhf

DT SW ABCD 3,4,
5,6 M software de aplicações  para área Logística. Utilizado com smartphones.  

Facilitador para demonstrar benefícios e disseminação do uso do rfi d.

2 raul – sw para confi guração e
coleta de dados dos leitores rfi d DT SW BCD 4 A Facilitador e habilitador de comunicação de diferentes tipos de leitores em 

uma única solução.

3 tag de metal com maior efi ciência (partes e peças 
ferroviárias) PD TG CD 4 A

Solução com ganho de performance em relação ao concorrente e com uso 
do padrão aberto EPC eliminando a restrição de leitura com softwares e 

leitores proprietários.

4  tag para metal para identifi cação patrimonial, 
personalização no CEITEC) PD TG CD 4,5 B para aumentar a competitividade do ceitec

5 tag para varejo e calçados PD TG CD 2,4,5 A
aplicação na produção de partes e componentes de calçados. possibilita 
monitoramento on-line da produção,  logística e aplicação e uso também 

no cliente fi nal.

6 tag com antena com dimensões reduzidas PD TG CD 2,4,6 B existem soluções equivalentes ou melhores comercialmente disponíveis.

7 tag para unitizador metálico PD TG BCD 4 M solução c/encapsulamento robusto para ambientes hostis. 

8 microtag v3 (patente conjunta com a pirelli) PD TG CD 2,4,5 A solução  que permite o controle on- line do processo
produtivo e também novos modelos de negócio e logística reversa.

9 tag estreita para papel DT TG CD 2,4,5 B existem soluções equivalentes ou melhores comercialmente disponíveis.

10 tag pequena para logística PD TG BCD 4 B existem soluções equivalentes ou melhores comercialmente disponíveis.

11 processo de medida de mcms sem contato elétrico 
na linha de micromódulos PR PM ABD 2,4 M melhoria de processo produtivo interno, para ganho de efi cência produti-

va.

12 processos de fotolitografi a e corrosão úmida de 
metal PQ PM ABD * desenvolvimento de processo interno com potencial de aplicaçao de futu-

ra.

13 memória não volátil por charge trapping
em camada de nitreto PQ PM ABD * pesquisa de desenvolvimento para incremento de portifólio tecnológico.

14 fl ip chip com contatos de metal líquido PQ PM ABD * pesquisa de desenvolvimento para incremento de portifólio tecnológico.

15 programa marlim - 
desenvolvimento de chip rfi d com alta densidade DT CH ABCD 3,4,5 A Evolucão tecnológica e consequente ganho de competitividade comercial

16 programa dual frequency -  desenvolvimento de 
chip dual hf/uhf com segurança DT CH ABCDE 3,4

5,6 A solução que permite com um único chip o uso de duas frequências distintas 
e leitura com smartphones (NFC).

17 desenvolvimento de processador risc v DT CH ABCDE 1,3,4,
5,6,7 A desenvolvimento de arquitetura microprocessada RISC V e leitura NFC 

para comunicação com sensores ( saúde, agro, eletroeletrônico).

PRODUÇÃO
PD Produto
PR Processo
PQ Pesquisa
DT Desenv. tecnol.

POLÍTICA PÚBLICA
A PO MCTIC 3459/2019

e 1222/2020
D LOA 2019 e 

LOA 2020
B Encti 2016 -2022 E Estratégia 

Nacional de 
Segurança 
CibernéticaC Plano IoT

TIPO
CH Chip

PM
Processo de 
ManufaturaTG Tag

SW So� ware

SETOR DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
 1 Agricultura, pecuária, prod. fl orestal, pesca e aquicultura 5 Atividades administrativas e serviços 

complementares

2 Indústrias de transformação 6 Administração pública, defesa e seguri-
dade social

3 Comércio; reparação de automotores e motocicletas 7 Saúde humana e serviços sociais

4 Transporte, armazenagem e correio

IMPACTO
A Alto
M Médio
B Baixo
* Em avaliação

Legendas:
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f) Desenvolver ou utilizar tecnologia brasileira para 
produção e oferta de produtos e serviços (em espe-
cial, explorar e fazer evoluir o legado de ativos de 
conhecimento desenvolvido pelo CEITEC, ao longo 

de sua história no que diz respeito aos produtos por 
ela desenvolvidos ou em desenvolvimento); 

g) Promover a atração para o País de investimentos 
em projetos e fabricação de semicondutores, micro-
eletrônica e áreas relacionadas.

Como é possível perceber no relato feito nas seções ante-
riores, a maior parte de tais objetivos vem sendo aborda-
do em maior ou menor grau por meio de diversas iniciati-
vas em curso na empresa, já há alguns anos. 

4.2.4. - Perspectivas

É clara a perspectiva de decisão do Governo pela deses-
tatização da Companhia, provavelmente sob a forma de 
liquidação.

O Decreto nº 10.065, de 14 de outubro de 2019, que dis-
põe sobre a qualifi cação do Centro Nacional de Tecno-
logia Eletrônica Avançada S.A. - CEITEC no âmbito do 
Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência 
da República criou um  Comitê lnterministerial e estabe-

leceu como meta 
para ele a “reali-
zação de estudos 
e a avaliação de 
alternativas de 
parceria com a 
iniciativa privada 
e propor ganhos 
de efi ciência e re-
sultados para a 
empresa, com vis-
tas a garantir sua 
sustentabilidade 
econômico-finan-
ceira”. 

A deliberação so-
bre a desestatiza-
ção de empresas 
públicas cabe ape-
nas ao Conselho 
do Programa de 
Parcerias de Inves-
timentos - CPPI, 
estabelecido pela 
Lei nº 13.334, de 13 

de setembro de 2016, cujas incumbências incluem aque-
las previstas para o Conselho Nacional de Desestatização 
pela Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, entre elas: 
aprovar, exceto quando se tratar de instituições fi nancei-
ras, a modalidade operacional a ser aplicada a cada de-
sestatização.

Ação / 
PO Discriminação

E x e r c í c i o  2 0 1 9
 E  /  D F  /  E

RESTOS A PAGAR

PL (A) Lei (B) Atualizada 
(C)

Lim de 
Empenho 

(D)
Empenhado 

(E)
Liquidado 

(F) Pago (G) N-PROC PROC TOTAL

Programação Administrativa e 
Finalística

40.000.000 38.316.104 33.816.104 33.816.104 33.766.831 22.245.721 22.205.964 100% 66% 11.521.109 39.757 11.560.867

6432
Pesquisa, Desenvolvimento. 

Fabricação e Comercialização 
de Comp. Semicondutores

40.000.000 38.316.104 33.816.104 33.816.104 33.766.831 22.245.721 22.205.964 100% 66% 11.521.109 39.757 11.560.867

Despesas Obrigatórias 3.519.012 3.519.012 3.486.825 3.486.825 3.401.515 2.466.043 2.450.506 98% 72% 935.472 15.537 951.009

2004
Assist. Médica e Odontológica 
aos Servidores, Empregados e 

seus Dependentes
1.732.248 1.732.248 1.694.818 1.694.818 1.677.170 870.224 870.224 99% 52% 806.946 0 806.946

212B
Benef. Obrigatórios aos 

Servidores Civis, Empregados 
e Militares e seus Dependentes

1.786.764 1.786.764 1.792.007 1.792.007 1.724.345 1.595.819 1.580.282 96% 93% 128.526 15.537 144.063

Pessoal e Encargos Sociais 44.600.291 47.700.291 52.700.291 52.700.291 44.945.589 43.659.460 41.596.484 97% 1.286.129 2.062.976 3.349.105

0022
Cumprimento de Sentenças 

Judiciais Devidas por 
Empresas Estatais

0 3.100.000 3.100.000 3.100.000 1.537.017 250.888 250.888 50% 16% 1.286.129 0 1.286.129

20TP Pagamento de Pessoal Ativo 
da União 44.600.291 44.600.291 49.600.291 49.600.291 43.408.572 43.408.572 41.345.596 100% 0 2.062.976 2.062.976

Total da Unidade 88.119.303 89.535.407 90.003.220 90.003.220 82.113.934 68.371.224 66.252.954 91% 83% 13.742.710 2.118.271 15.860.981

1

Posição dia 31.12.2019 ( valores em R$1,00)
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A consolidação e divulgação dos ativos conquistados e 
competências adquiridas pela empresa parece ser o ca-
minho mais adequado para que haja manifestações explí-
citas da sociedade e do mercado em prol da continuidade 
da disponibilidade para a sociedade dessas competências 
conquistas pela empresa, ao longo de sua história. Assim, 
mesmo que a opção pela liquidação se confi gure, propos-
tas de interesse pelo mercado podem alterar a perspec-
tiva de um mero encerramento das atividades para a sua 
continuidade por meio da iniciativa privada. Além disso, 
confi gurada a manutenção da execução das políticas pú-
blicas atualmente associadas à empresa, é importante que 
o rol de projetos de pesquisa, desenvolvimentos de pro-
dutos e patentes esteja atualizado e consolidado de forma 
a permitir que a eles seja dada a desejada continuidade. 

4.3. - Áreas relevantes de gestão para o al-
cance dos resultados

4.3.1. -  Gestão Orçamentária e Financeira

A Lei Orçamentária Anual de 2019 – LOA/2019 con-
signou ao CEITEC dotação orçamentária no total de 
R$89.535.407,00. No decorrer do ano foram concedidos 
créditos orçamentários, de forma que a empresa fi nalizou 
o ano com o montante total de R$ 90.003.220,00. Não 
houve suplementação ou créditos oriundos de Emendas 
Parlamentares.

O orçamento foi distribuído  conforme a fi gura 41.
A Tabela 2 mostra a distribuição detalhada e a utilização 
do Orçamento de 2019, enquanto a Tabela 3 apresenta 
as despesas por grupo e elemento de despesa para o 
mesmo exercício.

No entanto, a composição do referido Comitê Interminis-
terial, majoritariamente favorável à liquidação da Compa-
nhia7, permite antever que os estudos a serem realizados, 
provavelmente, defenderão esse caminho para a empresa 
e não explorarão alternativas de parceria com a iniciativa 
privada, para sua autossustentabilidade, como previsto no 
Decreto que a criou. A empresa, como convidada, não tem 

direito a voto e o MCTI, apesar de defender a oferta pú-
blica ao mercado (gestão de ativos), ao invés da liquidação 
como opção preferencial de desestatização, deve prio-
rizar a viabilização de alguma alternativa que permita a 
continuidade da política pública executada pelo CEITEC. 

DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA (EM R$)

7  Com a transferência do PPI para o Ministério da Economia, em janeiro de 2020, esse minis-
tério passou a ter 4 dos 6 votos do Comitê Interministerial do PPI.
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019 ( EM R$)
ITEM INFORMAÇÃO 2019 2018 2017 2016 2015

DOTAÇÃO ATUALIZADA 90.003.220 88.395.178 97.819.540 91.272.566 115.036.725
DESPESAS EMPENHADAS 82.113.934 84.965.022 91.228.387 80.347.510 91.481.177
DESPESAS LIQUIDADAS 68.371.224 69.155.893 74.566.516 67.795.603 76.767.484
DESPESAS PAGAS 66.252.954 67.170.726 74.365.277 67.795.563 72.736.344
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 91% 96% 93% 88% 80%
EXECUÇÃO FINANCEIRA 83% 81% 82% 84% 84%

43%

4%

53%
Dotação
inicial

Programação administrativa finalística
Despesas obrigatórias
Pessoal e Encargos Sociais

38%

4%

58%
Dotação
atualizada

Programação Administrativa Finalística
Despesas obrigatórias
Pessoal e Encargos sociais

que represen-
ta 65,9% do 
e m p e n h a d o . 
Foram pagas 
ainda 72,5% 
das Despesas 
Obrigatór ia s 
empenhadas e 
97,1% das des-
pesas com Pes-
soal e Encar-
gos Sociais. A 

Execução Financeira do CEITEC fechou, então, em 83,3%.

O pagamento de obrigações oriundas de empenhos emiti-
dos em anos anteriores (restos a pagar processados e não 
processados) na Ação 6432 totalizou R$ 6.342.575,00, o 
que elevou a execução fi nanceira total do exercício nesta 
Ação para a cifra de R$ 22.548.539,00. Já o pagamento 
total de restos a pagar foi de R$9.414.750,00, elevando 
a execução fi nanceira total da empresa em 2019 para R$ 
75.667.704,00.

A execução orçamentária do CEITEC (despesas empe-
nhadas/dotação atualizada) dos últimos 5 anos apresen-
ta uma média de 89,1%. Isso signifi ca que as aquisições e 

contratações planejadas para que se alcancem os objeti-
vos estratégicos têm sido mantidas.

Já em relação à execução fi nanceira (despesas liquidadas/
despesas empenhadas), a média dos últimos cinco anos 
mantém-se pouco abaixo de 83% ( Tabela 4).

4.3.2. - Gestão de Pessoas

4.3.2.1. - Avaliação da força de trabalho: 
distribuição dos servidores por faixa sala-
rial, gênero, deficiência, etnia, faixa etá-

O total de Lei + Créditos relativo ao ano de 2019, para 
a Ação 6432 – Pesquisa, Desenvolvimento, Fabricação e 
Comercialização de Componentes Semicondutores (inte-
grante do Programa 2021) fi nalizou no montante de R$ 
33.816.104,00. Na ação mencionada, foi empenhado, no 
exercício, o valor de R$ 33.766.831,00, o que signifi ca que 
foram cumpridos 99,9% do orçamento fi nal do CEITEC 
para este programa. No tocante às Despesas Obrigató-
rias, foram executados 97,6% do Orçamento, e 85,3% do 
Orçamento destinado a Pessoal e Encargos Sociais. Con-
siderando o Orçamento como um todo, o CEITEC execu-
tou 91,2% da Dotação que lhe foi destinada.

O valor pago em 2018 para a Ação 6432, referente a em-
penhos emitidos no ano, totalizou R$ 22.205.964,00, o 

DISTRIBUIÇÃO DO QUADRO GERAL POR
CARGOS E ÁREA DE ATIVIDADE  EM 31/12/2019

Quadro Aberto por 
lotação Fim Meio Total

Carreira 86 84 170
Cargos Comissionados (CCs) 0 10 10
Cedidos 1 2 3
Dirigentes 0 4 4
Total do Quadro 87 100 187

DISTRIBUIÇÃO POR CARREIRAS - FORMAÇÃO X SALÁRIOS

Cargos Formação
Mínima

Salário 
Inicial

Nº de
Colaboradores %

Analista Administrativo Operacional Superior 6.875,24 25 15%
Especialista em Tecnologia Eletrônica Avança-
da Superior 9.500,72 103 61%

Técnico Administrativo Operacional Nível Médio 3.383,24 20 12%
Técnico em Eletrônica Avançada Nível Técnico 5.074,86 22 13%
Total de Colaboradores 170 100%
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15080%
20%187 37

7273%
27%99 27

7889%
11%88 10

TOTAL DE EMPREGADOS

CARGOS X ÁREA DE ATIVIDADE

= nº de pessoas

FAIXA ETÁRIA X ÁREA DE ATIVIDADEFAIXA ETÁRIA X ÁREA DE ATIVIDADE

EM
ATIVIDADE

FIM
32,2%

6,9%1,1%

59,8%

41 a 50 anos

51 a 60 anos+60 anos

25 a 40 anos
EM

ATIVIDADE
MEIO

36%

19%8%

37%
41 a 50 anos

51 a 60 anos+60 anos

25 a 40 anos
EM

ATIVIDADE
MEIO

36

19%8%

37%37%37 41 a 50 anos

51 a 60 anos+60 anos

25 a 40 anos52

01 06

28
37

08 19

36

FAIXA
ETÁRIA

34,2%

13,4%4,8%

47,6%
41 a 50 anos

51 a 60 anos+60 anos

25 a 40 anos
89

64

259

GÊNERO X ATIVIDADE FIM GÊNERO X ATIVIDADE MEIO

9978
10

GÊNERO X ATIVIDADE FIM GÊNERO X ATIVIDADE MEIO
LOTAÇÃO TOTAL POR FAIXA ETÁRIA

ria, situação funcional, carreira, área de 
trabalho e unidade de exercício.

O CEITEC encerrou o ano de 2019 com a lotação apro-
vada pela Portaria SEST nº 13, de 7 de junho de 2019, de 
192 colaboradores, mas com lotação efetiva de 183. Sendo 
considerados os quatro dirigentes que compunham a Di-
retoria Executiva, atinge-se o quantitativo de 187 colabo-
radores. Do total da lotação efetiva em 31 de dezembro 
de 2019, 170 colaboradores são empregados da carreira 
vinculados ao órgão e divididos em quatro carreiras dis-
tintas, com salários iniciais que variam de R$ 3.383,24 a 
R$ 9.500,72, conforme grau de complexidade exigida em 
Edital para o cargo/função (Tabelas 5 e 6).

Mantendo um quadro reduzido, a empresa usa do capi-
tal intelectual e experiência no campo da tecnologia para 
o alcance de suas metas, tanto na área técnico-científi ca 
quanto na área administrativa.

Analisando o quadro geral, constituído por colaboradores 
efetivos, cedidos e cargos comissionados, quando distri-
buídos entre atividade fi m e meio e por faixa salarial, a 
maior concentração de empregados está na faixa salarial 
de R$ 7.001,00 a R$ 11.000,00, localizada na atividade fi m, 
e representa 29% dos colaboradores do quadro geral.
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DISTRIBUIÇÃO POR
ETNIA/RAÇA X ÁREA DE ATIVIDADE

Etnia/Raça Fim Meio Total %
Amarela 1 0 1 1%
Branca 68 82 150 80%
Indígena 1 2 3 2%
Parda 12 11 23 12%
Negra 2 3 5 3%
Não Informado 3 2 5 3%
Quadro geral 87 100 187 100%

DISTRIBUIÇÃO DAS CARREIRAS  POR Nº DE PESSOAS E POR CARGOS

1%

7,1%

24,7% 25,8%

16,7%

9,6% 8,1%
3% 3,5%

0,5%
0,5%0,5%

1% 5,1% 5,1% 4,6%
2,5% 0,5% 1%

21 a 25 anos 26 a 30 anos 31 a 35 anos 36 a 40 anos 41 a 45 anos 46 a 50 anos 51 a 55 anos 56 a 60 anos 61 a 65 anos 66 a 70 anos

0,5%
6,1%

19,7% 20,7%

12,1%

7,1%
7,6%

2% 3,5%

Feminino Masculino Total

DISTRIBUIÇÃO
POR FAIXA ETÁRIA 
X GÊNERO

1%
0,5%

21 a 25 anos

0,5%

DISTRIBUIÇÃODISTRIBUIÇÃO
POR FAIXA ETÁRIA POR FAIXA ETÁRIA 
X GÊNEROX GÊNERO

0,5%
0,5%

A faixa etária da força de trabalho é outro aspecto que se 
destaca. Quando se analisa quadro geral, há 89 colabora-
dores na faixa entre 25 a 40 anos, ou seja, 48% do quadro 
têm menos de 40 anos de idade. A faixa compreendida 
entre 41 a 50 anos apresenta 64 colaboradores, o que cor-
responde a 34% do quadro. Na faixa compreendida entre 
51 a 60 anos há 25 colaboradores, o que corresponde a 

13% do quadro geral. O menor índice de colaboradores 
fi ca na faixa acima de 60 anos, com apenas nove colabo-
res, representando apenas 5% do quadro geral da força 
de trabalho.

Quando se analisa a distribuição da força de trabalho, 
considerando a faixa etária pela área de atividade, obser-
va-se que a maior concentração de colaboradores na faixa 

compreendida entre 25 a 40 anos está na atividade fi m, 
com 52 colaboradores, o que representa 28% do quadro 
geral. A menor concentração verifi cada também fi ca na 
atividade fi m, na faixa de idade acima de 60 anos, repre-
sentando 1% do quadro geral.

O CEITEC, por meio dos seus editais, procura oportuni-
zar a participação de todos os cidadãos nas vagas ofer-
tadas, garantindo o direito à participação no certame das 
pessoas na condição de Pessoa Com Defi ciência (PCD), 
conforme Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999,
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27%

R$3.383 - 7.000

R$7.001-11.000

R$11.001-15.000

R$15.001-20.00004
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% por faixa
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% por faixa
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ATIVIDADE FIM
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18%
% por faixa

25%
=55% ATIVIDADE MEIO

% por faixa

DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO TOTAL
POR ATIVIDADE, FAIXA SALARIAL E GÊNERO

FAIX
AS SALARIA

IS FAIXAS SALARIAIS

% =55% ATIVID

2727%27%27

Dos colaboradores
efetivos possui ensino
superior completo

São pós-graduados
Em nível stricto sensu (mestrado e doutorado)

ou lato sensu (MBA e especialização).

2%

187

6%

23%

16%

26%

01

ESCOLARIDADE DA EQUIPE

Fig. 42 – Distribuição dos colaboradores do CEITEC (2019)
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129

4341

5245

5047

2725

Efetivo
(Carreira)

Total
(Carreira, CCs

e Dirigentes)

FORMAÇÃO DO QUADRO DE CARREIRA
E DO QUADRO GERAL DO CEITEC

170 187

ANÁLISE DO QUADRO EFETIVO DO CEITEC

25

assim como aos candidatos autodeclarados negros ou par-
dos (PNP), conforme previsto na Lei nº 12.990, de 9 de 
junho de 2014.

Atualmente, a empresa conta com uma pessoa com defi ci-
ência, aprovada no Concurso 01/2012, e que atua na área 
Administrativa.

A força de trabalho da empresa, quando analisada pela 
distribuição por etnia/raça/cor, mostra que 80% das pes-
soas se autodeclararam brancas, 2% indígenas, 12% par-
das, 3% negras e 1% amarela. Optaram por não informar 
3% dos colaboradores.

23

17

10 13

Nº DE DEMISSÕES

23
2016

12,2% 5,65%
7,47%7,8%

2017

2018

2019
17

10

13

% DO Nº DE EMPREGADOS DA CARREIRA

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ANUAL
Ano Média

2016 125
2017 120
2018 7,75
2019 7,31

* Até 2017 a pontuação máxima possível era 165 pontos.      
* 2018 foi alterado critério de pontuação, passando a 
pontuação máxima possível a ser alcançada pelo co-
laborador a nota 10. A redução na avaliação refl ete o 
momento que a empresa está passando, marcado pela 
insegurança relacionada aos rumos da empresa pela in-
serção no já referenciado PND.

A avaliação da força de trabalho numa empresa pública 
como o CEITEC, voltada para área de tecnologia, exige 
planejamento em face de sua complexidade, obrigando a 
identifi cação do perfi l profi ssional, a análise da formação, 
assim como a quantifi cação da força de trabalho necessá-
ria ao cumprimento das metas e objetivos institucionais.

O CEITEC encerrou o ano de 2019 com a lotação limitada 
a 192 colaboradores, conforme Portaria SEST nº 13, de 07 
de junho de 2019, e com lotação efetiva de 183 colabora-
dores em regime CLT e quatro dirigentes. Do total da lota-
ção efetiva em 31 de dezembro de 2019, 170 colaboradores 

Fig.43 - Rotatividade dos colaboradores
do CEITEC ( 2016-2019)
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do comparado 2019 a 2018, houve um aumento, passan-
do de 10 demissões em 2018 para 13 em 2019 (Figura 43).  
Esse aumento aparenta resultar, em parte, da insegurança 
dos colaboradores em relação ao ingresso da empresa no 
PPI e posterior inclusão do CEITEC no Programa Nacional 
de Desestatização (PND). É provável que, ao longo do ano 
de 2020, os pedidos de demissão se intensifi quem confor-
me o processo de desestatização avance, face ao anúncio 
de liquidação da empresa, o que impacta negativamente o 
clima organizacional e o valor da empresa numa eventual 
venda para a iniciativa privada, tendo em vista que o capi-
tal humano e as competências acumuladas no CEITEC são 
um ativo de complexa mensuração, mas de inestimável va-
lor tanto para a empresa quanto para o fomento do merca-
do nacional de semicondutores, e para o desenvolvimento 
de pesquisas, depósito de patentes e cumprimento das 
políticas públicas do setor.

Qualitativamente, os colaboradores do quadro de carrei-
ra são avaliados por meio da Avaliação de Desempenho, 
realizada anualmente, com o objetivo identifi car os pontos 
fortes e buscar a potencializá-los, assim como identifi car 
as lacunas que exigem uma atenção, buscando desenvol-
ver as competências individuais, seja por meio de treina-
mento interno, à distância ou externo, preferencialmente 
via Escolas de Governo. O indicador é obtido a partir da 
divisão do total de pontos da 
avaliação de todos os empre-
gados dividido pelo número de 
empregados avaliados (Figura 
44). Essa é uma das estratégias 
da área de Gestão de Pessoas 
para aumentar o comprometi-
mento, a produtividade e, con-
sequentemente, melhorar os 
resultados da empresa.

4.3.2.1.b -Estratégia de Recrutamento e Alocação de 
Pessoas

Em relação à maioria das empresas de semicondutores do 
mundo, o CEITEC apresenta a característica singular de 
projetar, desenvolver, produzir e comercializar suas solu-
ções tecnológicas em microeletrônica e semicondutores, 
exigindo de seus colaboradores uma alta e heterogênea 
formação e especialização. O recrutamento e a seleção 
da força de trabalho das empresas públicas ocorrem por 
meio de concurso público, conforme determina a Consti-
tuição Federal de 1988.

Para atingir seus objetivos, a seleção precisa atrair pesso-
as com formação e qualifi cação necessárias às atividades. 
Assim, os cargos são distribuídos por áreas de atuação e 
com pré-requisitos mínimos necessários para o desenvol-
vimento da atividade envolvida.

Foram realizados dois concursos, conforme Edital 01/2012 
e Edital 01/2015.O certame de 2015, homologado em 
07/07/2016 e prorrogado por dois anos, estando válido 
até 07/07/2020, prazo esse suspenso até o fi nal da pan-
demia de COVID-19, com o acréscimo dos dias de suspen-
são a serem computados. 

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL 
(COLABORADORES DO CEITEC)

Ano Vencimentos e
Vantagens Fixas

Despesas Variáveis
Total

Gratifi cações Adicionais
2015 20.624.168,72 2.870.707,99 1.642.523,82 25.137.400,53 
2016 19.828.593,78 3.147.295,93 1.716.777,39 24.692.667,10 
2017 23.915.376,42 3.438.834,45 2.254.684,97 29.608.895,84 
2018 24.139.244,00 3.339.628,28 2.369.966,53 29.848.838,81 
2019 24.703.173,37 3.348.633,93 2.435.946,22 30.487.753,52 

são empregados de carreira, distribuídos nas quatro car-
reiras quem compõem o quadro efetivo. As carreiras do 
CEITEC são distintas, com funções diversifi cadas, o que 
demanda um elevado grau de conhecimento, capacitação 
e habilidades dos perfi s profi ssionais contratados, face ao 
segmento de atuação. A distribuição da força de traba-
lho em quatro carreiras visa maximizar a atividade fi m da 
empresa, onde 50,59% dos colaboradores de carreira de-
sempenham suas atividades nas áreas ligadas ao processo 
fi nalístico, enquanto 49,41% dos colaboradores trabalham 
nas atividades meio da empresa.

A Figura 42 mostra todos os indicadores de distribuição 
dos colaboradores do CEITEC, segundo as classifi cações 
acima (distribuição por carreiras, faixa salarial, área de ati-
vidade, faixa etária, gênero, etnia, raça e cor).

4.3.2.1.a -Indicadores da avaliação da força de trabalho

O CEITEC avalia a força de trabalho tanto quantitativa-
mente, por meio do Indicador de Rotatividade, previsto no 
Planejamento Estratégico da empresa, que mede a taxa 
de desligamentos representada pelos pedidos de demis-
são dos empregados da carreira ocorridos em relação ao 
efetivo da empresa no período de medição.

Nos últimos dois anos, a empresa tem atuado de forma ati-
va em políticas de atração e retenção de pessoal, por meio 
de ações a exemplo da instituição do Banco de Horas e a 
regularização dos dias-ponte mediante compensação de 
horas. A adesão à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), 
tem garantindo ganhos anuais aos empregados por meio 
do cumprimento das cláusulas econômicas. Esse trabalho 
impacta o indicador de rotatividade, que apresentou uma 
redução do número de pedidos de demissões em 2019, 
quando comparado ao período compreendido entre os 
anos de 2016 e 2017. Em 2016, 23 empregados de carreira 
pediram demissão, ao passo que em 2017 foram 17. Quan-
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Por ser o CEITEC uma empresa pública, seus emprega-
dos estão abrangidos pelo Regime Geral de Previdên-
cia, não possuindo quadro de inativos ou pensionistas 
próprios.

A política pública atual indica a prática de correção dos 
salários dos colaboradores com base nas CCT, por ser 
considerada a mais vantajosa para a Administração Pú-
blica. O CEITEC aderiu à CCT da categoria em 2016.

O benefício relacionado à aplicabilidade da convenção, 
para os empregados, é garantir a manutenção do seu 
poder de compra e a melhoria da qualidade de vida. 
Para a empresa, os benefícios maiores estão relaciona-

dos à construção de uma relação de confi ança junto aos 
empregados e à retenção dos colaboradores motivados 
pelos ganhos, considerando a crise no mercado de tra-
balho e a vantagem fi nanceira obtida pela Administração 
Pública ao aderir à CCT. Cumpre destacar que o reajuste 
percentual não é linear e é limitado a um teto salarial, o 
que reduz o impacto fi nanceiro quando comparado aos 
aumentos lineares.

O impacto fi nanceiro mensal, relativo à atualização das ta-
belas salariais pelo cumprimento da CCT 2019/2020, foi 
de R$56.461,92 por mês. A Figura 47 e a Tabela 7 mostram 
a evolução de despesas com pessoal, de 2015 a 2019. No 
período, as despesas cresceram 21,1%, sendo que entre 
2017 e 2019 o crescimento foi de apenas 2,7%.

4.3.2.2. Avaliação de desempenho, remu-
neração e meritocracia: gratificação de 
desempenho, progressão funcional, está-
gio probatório, tabela de remuneração, 
percentual de cargos gerenciais ocupados 
por servidores efetivos, detalhes sobre a 
igualdade de oportunidades na UPC.

4.3.2.2.a. - Gratifi cação de desempenho

O CEITEC, por ser empresa pública federal, é impe-
dida de conceder Gratifi cação de Desempenho aos 

O quadro de pessoal de carreira é relativamente jovem, 
conforme mostrado anteriormente, na Figura 42, e conta 
com características de interesse pelo aperfeiçoamento 
e por progressiva qualifi cação técnica. Disso resulta um 
alto grau de capital intelectual disponível na empresa, em 
que 85,3% dos empregados, ou seja, 145 colaboradores, 
possuem formação superior completa e 31,1% são mestres 
ou doutores. Completam o quadro de pessoal 14,71% com 
nível médio ou técnico (Figura 45).

Quando analisado o quadro geral de empregados, com-
posto pelos cargos de carreira, comissionados e dirigen-
tes, por área de atividade, a maioria dos colaboradores 
da atividade fi m (51,7%) tem pós-graduação stricto sensu, 
ao passo que na atividade meio, a concentração maior, 
46%, têm pós-graduação lato sensu. Ou seja, em ambas as 
atividades, o quadro de pessoal detém alta qualifi cação. 
A Figura 46 mostra a distribuição dos colaboradores do 
CEITEC por área de atividade e por grau de instrução. 

4.3.2.1.c. - Detalhamento da despesa de pessoal – ativo, 
inativo e pensionista –, evolução dos últimos anos e justi-
fi cativa para o aumento ou a diminuição. 

TABELA DE REMUNERAÇÃO X QUANTITATIVO 
POR PADRÃO E CLASSE SALARIAL

Cargo
Pa-

drão 
Sala-
rial

Classe 
Salarial

N° 
Colabo-
radores

 Salário 

ANALISTA
ADMINISTRATI-
VO-OPERACIO-

NAL

A1 1 5 6.875,24 
A1 2 5 8.053,34 
A2 1 9 6.993,05 
A2 2 1 8.200,60
A3 1 1 7.113,81 
A4 1 2 7.237,58 
A5 1 2 7.364,44 

ESPEC. TÉC.

ELETRÔNICA 

AVANÇADA

E1 1 10 9.500,72 
E1 2 28 11.335,19 
E2 1 10 9.684,17 
E2 2 2 11.564,50 
E3 1 18 9.872,20 
E4 1 27 10.064,93 
E5 1 8 10.262,49 

TÉCNICO

ADMINISTRATI-

VO-OPERACIO-

NAL

S1 2 4 4.229,06 
S2 1 4 3.467,82 
S3 1 4 3.554,51 
S4 1 6 3.643,38 
S5 1 2 3.734,48

TÉCNICO EM

ELETRÔNICA

AVANÇADA

T1 1 1 5.074,86 
T1 2 5 6.339,76 
T2 1 2 5.201,73 
T3 1 6 5.331,79 
T4 1 7 5.465,07 
T5 1 1 5.601,70 

25.1M 24,6M
29,6M 29,8M 30,4M

Evolução despesas com pessoal
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seus colaboradores a título de remuneração variável, con-
forme Fls nº 5, item 13 da Nota Técnica 387- DEST, anexa 
ao Ofício 98/DEST-MP de 05 de março de 2012.

4.3.2.2.b. - Progressão funcional

O processo de Progressão Funcional no CEITEC está 
regulado pelo Plano de Cargos, Carreiras e Remunera-
ção (PCCR), aprovado pelo Ofício nº 823/DEST-MP, de 
08/11/2011. O PCCR defi ne os mecanismos de atração, 
desenvolvimento, valorização e retenção de profi ssionais 

PROGRESSÃO FUNCIONAL
PELO  Nº DE COLABORADORES

Tipo de
Progressão 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tempo de Serviço 22 0 17 19 16 13 11
Mérito 0 123 66 99 22 44 15

Promoção 0 0 0 1 12 18 15

que concorram para que a Empresa cumpra a sua 
missão institucional e atenda às expectativas da 
sociedade e do mercado. As progressões funcio-
nais podem ocorrer por tempo de serviço, mérito 
ou promoção e, de 2013 a 2019, são mostradas na 
Figura 48, ao passo que a Tabela 8 traz a remu-
neração salarial praticada em 2019 pelo CEITEC.

4.3.2.2.c. - Percentual de cargos gerenciais ocupados 
por empregados efetivos

Os empregados da carreira ocupam 69,23% dos cargos 
gerenciais do CEITEC e são escolhidos mediante critérios 
de análise técnica e perfi l profi ssional em relação à área 
de atuação. Todos os empregados, que atendam aos re-
quisitos estabelecidos no Plano de Função Comissionada 
do CEITEC, têm garantida a igualdade de acesso aos car-
gos vagos. A Figura 49 mostra a distribuição dos cargos 
gerenciais da empresa.

4.3.2.2.d. - Estágio probatório

Os empregados do CEITEC são contratados sob regime 
celetista e estão sujeitos ao contrato de experiência pelo 
período máximo de 90 dias, conforme previsto no Pará-

grafo Único do Art. 455 do Decreto-Lei 5.452/1943 (CLT). 
Durante o período do Contrato de Experiência, o colabo-
rador é avaliado pela chefi a imediata via Formulário de 
Avaliação de Contrato de Experiência. De 2012 a 2019, 
apenas um candidato, ao passar pelo período de experi-
ência, teve seu contrato encerrado. 

4.3.2.2.e. - Capacitação: estratégia e números

Entre seus valores, o CEITEC busca atuar como centro 
formador de pessoas para a indústria brasileira de semi-
condutores. Alinhado com a missão de contribuir para o 
desenvolvimento nacional, a capacitação e a qualifi cação 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL 
DOS CARGOS GERENCIAIS

Nº de Cargos
Gerenciais

Empregados
da carreira

26

69,23%

18 EVOLUÇÃO DAS HORAS DE TREINAMENTO
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dos colaboradores tornam-se instrumentos vitais para o 
cumprimento de seus objetivos estatutários.

Como a área de tecnologia requer permanente capacita-
ção, qualifi cação e requalifi cação profi ssional, o CEITEC 
iniciou um trabalho visando à redução de custos com 
treinamentos externos. A empresa incentiva seus cola-
boradores a desenvolver e aplicar treinamentos internos, 
buscando o compartilhamento e disseminação dos conhe-
cimentos. Para a empresa, é uma forma de aproveitar todo 
capital intelectual e experiência do seu corpo funcional, 
além de atuar fortemente na orientação para colaborado-
res realizarem os cursos disponibilizados pelas Escolas de 
Governo.
No ano de 2019, em relação a 2018, ocorreu 
uma redução de 1.848 horas de treinamen-
to.

Essa redução está diretamente relacionada ao contingen-
ciamento orçamentário ocorrido no ano. A Figura 50 mos-
tra a evolução das horas de treinamento dos colaborado-
res do CEITEC de 2012 a 2019.

4.3.2.2.f. - Principais desafi os e ações futuras

A Gestão de Pessoas do CEITEC tem o desafi o de fazer 
mais com menos, visto o cenário econômico do país e a 
meta do governo federal para equilibrar as contas públi-
cas.

A partir de 2018 foi criado o indicador de absenteísmo, no 
qual se faz a medição das faltas, independente dos moti-
vos, pelo número de horas que a empresa deveria operar 
no mês. Este indicador retrata o quanto a queda de produ-
tividade impacta no aumento dos custos da empresa, pois 
as ausências acarretam aumento de tempo de produção e 
sobrecarrega os demais empregados, além de evidenciar 
outros problemas, como desmotivação e insatisfação com 
a  empresa. Como parâmetros de medição, foram utiliza-
dos: os atrasos; as saídas antecipadas; as ausências legal-
mente justifi cadas ou não; e os abonos dos gestores. 

A partir da análise dos principais motivos de ausências, 
o Departamento de Recursos Humanos desenvolveu al-

gumas ações para reduzir o índice de absenteísmo,como 
elaboração de um FAQ- Perguntas e Respostas sobre 
Afastamentos, divulgada no e-mail corporativo, e disponi-
bilizado na Intranet, no Portal do RH. Também foram re-
alizadas reuniões com Gerentes de Departamento, onde 

ABSENTEÍSMO (HORAS)

750

Meta
2020

REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO
E FISCAL E COMITÊ DE AUDITORIA (EM R$ 1,00)

Tipo de Colegiado
Nº de 
Mem-
bros

2016 2017 2018 2019

Conselho de
Administração 6 201.078,99 207.462,45 220.229,37 223.421,10 

Conselho Fiscal 3 114.902,28 114.902,28 114.902,28 114.902,28 
Comitê de Auditoria 3 - - 57.451,14 114.902,28 

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

201K 207K 220K 223K

114K 114K 114K 114K 114K

57,4K

CONSELHO 
FISCAL

COMITÊ DE
AUDITORIA

REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS
DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FISCAL E COMITÊ DE AUDITORIA

6

3 3

R$180K

R$120K

R$60K

foram apresentados relatórios detalhados, com os princi-
pais motivos de ausências, oportunidade em que foi solici-

tado o comprometimento dos 
mesmos no sentido de buscar 
a conscientização das equipes 
quanto à necessidade de cum-
primento da jornada diária.

A meta para 2020 é reduzir as 
horas de absenteísmo para a 
média anual de 750 horas, con-
forme pode ser visto na Figura 
51.

4.3.2.2.g. - Política de remuneração dos administrado-
res e membros de colegiados

Por ser o CEITEC uma estatal federal dependente, cabe à 
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas 



R E L AT Ó R I O 
D E G E STÃO 

2 0 1 9
73

Estatais (SEST), do Ministério da Economia (ME), fi xar a 
remuneração integral dos diretores das estatais, ouvido o 
Ministério Supervisor, no caso o MCTI.

A remuneração dos Diretores segue valores próprios, 
desvinculada dos empregados e do órgão de origem do 

Diretor. O limite global de remuneração e de benefícios é 
fi xado pela Assembleia Geral Ordinária (AGO) da empre-
sa e a SEST fi xa os limites individuais.

A Figura 52 e as tabelas 9a e 9b mos-
tram os valores dispendidos com a 
remuneração dos membros do Co-
mitê de Auditoria, e dos conselhos 
de Administração e Fiscal, assim 
como da Diretoria Executiva.

4.3.2.2.h. - Política de participação 
de empregados e administradores 
nos resultados da entidade

O CEITEC, por ser empresa pública 
federal dependente, é impedida de 
distribuir aos seus empregados qual-
quer parcela dos lucros ou resulta-
dos apurados nas demonstrações 
contábeis e fi nanceiras que servirem 

de suporte para o cálculo. A proibição de recebimento 
de recursos do Tesouro Nacional está prevista no art. 3º, 
inciso I, da resolução CCE nº 10, de 30 de maio de 1995. 
Portanto, se houver registro de recebimento, a título de 
pagamento de despesas correntes ou de capital, de quais-

quer transferências, diretas 
ou indiretas, de recursos do 
Tesouro Nacional, tem lugar 
a aplicação do dispositivo 
legal, como no caso do CEI-
TEC.

4.3.2.- Gestão de pa-
trimônio e infraestru-

tura

Localizada em Porto Alegre (RS), 
o CEITEC ocupa uma área de 14,7 mil m2 (Figura 53). Des-

REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA (EM R$ 1,00)

Discriminação ANO
2016 2017 2018 2019

Número de Diretores 3 4 4 4
Remuneração Total (a+b) 1.038.514,06 1.166.701,21  1.658.069,95 1.597.836,02 
a) Salário ou pró-labore 930.946,35 1.091.085,32 1.379.815,37 1.414.188,00 
b) Outros  107.567,71 75.615,89  278.254,58 183.648,02 

se total, 9,6 mil m2 são ocupados pela Fábrica (Prédio 2). 
Nesse espaço, 2 mil m2 são dedicados à Sala Limpa (Clas-
ses ISO 5 e ISO 7), ambiente controlado que se caracteriza 
por um grau de limpeza comparável ao da mais avançada 
UTI de um hospital moderno. É o local onde os chips são 
produzidos e testados e os wafers afi nados e cortados. No 
restante do espaço da Fábrica estão localizadas as insta-
lações de infraestruturas, como a planta de água ultrapura 
(UPW) e os sistemas de eletricidade, ar-condicionado e 
gases especiais, entre outros.

Os outro 5,1 mil m2 são destinados ao Prédio Administrati-
vo (Prédio 1), que abriga as áreas administrativas de apoio, 
o Departamento de Design, e o Laboratório de Desenvol-
vimento.

O histórico das tratativas sobre a regularização do patri-
mônio imobiliário é detalhado a seguir:

a) Em 3 de agosto de 
2004, foi lavrado o Termo 
de Cessão de Direito Real 
de Uso de Bens Dominiais 
para Uso Especial, fi rma-
do pelo Sr. Procurador-
-Geral do Município de 
Porto Alegre, tendo como 
cessionário o Ministério 
da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, com prazo de 
60 anos, prorrogáveis; 

b) após a conclusão e 
entrega dos prédios, 
o Sr. Ministro enviou 
correspondência ao 
Sr. Prefeito Municipal 
de Porto Alegre, Ofí-
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cio nº 636/MCT, datado de 20 de agosto de 2009, em 
que solicita o prévio consentimento para que o CEITEC 
viesse a ocupar o prédio administrativo e o terreno;

c) em 7 de maio de 2010, o Sr. Prefeito Municipal, por 
meio do ofício nº 454/10-GP, manifestou sua concor-
dância, de acordo com a Subcláusula Terceira, do Pará-

64
Total: 233 processos

01 51 117
PROCESSOS DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS EM 2019

POR PREGÃO DISPUTA ABERTA INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO

DISPENSA
DE LICITAÇÃO

Fig. 54 – Processos de aquisições e serviços executados pelo CEITEC em 2019

grafo Quarto, do já mencionado Termo de Cessão de 
Uso;

d) a partir de então, foram iniciadas as tratativas admi-
nistrativas com a fi nalidade de formalizar a mudança no 
instrumento de outorga, passando o CEITEC a fi gurar 
como Cessionária, em lugar do MCTI;

e) após várias tratativas e diligências, durante o ano de 
2012, fi nalmente, em 15 de fevereiro de 2013, foi fi rma-
do Termo Aditivo, entre o CEITEC e a Prefeitura Muni-
cipal de Porto Alegre, passando então a empresa a ser 
a benefi ciária da Cessão de Uso; e

f) após a regularização do Termo de Cessão de Uso, 
foram iniciadas as tratativas visando à incorporação do 
referido imóvel ao patrimônio do CEITEC, consoante 
os termos do Ofício Jur/Pres 008/2015, endereçado à 
Secretaria Municipal de Gestão de Porto Alegre.
Até a presente data, não foi efetivada a doação do 
bem, lembrando que a mesma deverá também ser au-
torizada pela Câmara Municipal de Porto Alegre.
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Serviços Gerais. O valor referente a esses contratos foi 
de R$ 9.653.310,95.

4.3.5. - Gestão de Tecnologia da Informa-
ção

4.3.5.1. - Conformidade legal 

O departamento geral de Tecnologia da Informação (TI) 
do CEITEC foi criado para apoiar os processos de negócio 
do CEITEC. Para assegurar a conformidade legal da ges-
tão de TI, a empresa está seguindo e aplicando um vasto 
conjunto de regras e diretrizes da Instrução Normativa IN 
nº 04/2014 estabelecida pelo pela Secretaria de Logística 
e Tecnologia da Informação (SLTI), do então Ministério do 
Planejamento Orçamento e Gestão (MP), e que regula-
menta e estabelece um processo para a contratação de so-

luções de TI, 
além dos 
c o n c e i t o s 
dos padrões 
i n te r n a c i o -
nais para a 
manutenção 
dos serviços 
de TI como a 
Information 

4.3.3. - Gestão de Licitações e Contratos

No exercício de 2019 o Departamento de Compras e Lo-
gística do CEITEC realizou 240 processos de contratação/
aquisição e manteve 91 contratos vigentes. Nesse sentido, 
foram realizados 64 pregões (nacionais e internacionais), 
01 Disputa Aberta e 168 contratações diretas por dispen-
sa e inexigibilidade de licitação, conforme mostra a Figura 
54.

Nos processos descritos, o CEITEC contratou R$ 
24.574.412,14. Desse total, R$ 13.393.997,13 foram 
contratados pela modalidade pregão e R$ 10.808.525,81 
por contratação direta, valor que inclui compras nas 
modalidades dispensa e inexigibilidade. Do referido 
montante, R$ 3.237.639,08 dizem respeito à Dispensa de 
Licitação e R$ 7.570.886,73 às compras feitas por meio 

de Inexigibilidade de Licitação. Na modalidade disputa 
aberta foi despendido o valor de R$ 371.889,20. A Tabela 
10 mostra o detalhamento de valores contratados em 2019 
por modalidade.

É importante ressaltar que das 117 contratações por Dis-
pensa de Licitação fi nalizadas, 79 delas foram destinadas 
à aquisição de insumos e materiais e contratações de ser-

VALORES CONTRATADOS EM 2019

Modalidade Valor contratado

Pregão R$ 13.393.997,13

Disputa Aberta R$ 371.889,20
Dispensa de Licitação R$ 3.237.639,08
Inexigibilidade de Licitação R$ 7.570.886,73

viços para a área Fabril e de Pesquisa & Desenvolvimento. 
Tais contratações foram fundamentadas pelos incisos II e 
III, art. 29, da Lei 13.303/2016. Já as contratações realiza-
das por meio de Inexigibilidade de Licitação foram tipi-
fi cadas pelo art. 31, da Lei 13.303/2016. Ressaltem-se as 
aquisições na área de Pesquisa & Desenvolvimento, no 
valor contratado de R$ 7.429.726,67.

Na esfera dos contratos vigentes, houve a renovação 
contratual do processo de energia elétrica, realizada por 
Dispensa de Licitação e fundamentada no Art. 29, X, da 
referida Lei, no valor de R$ 6.000.000,00.

4.3.3.1. - Contratações relevantes no exercício de 2019

Entre as contratações relevantes no exercício de 2019, 
estão especialmente aquelas voltadas às áreas de Pes-
quisa e Desenvolvimento e Fábrica. Essas contratações 
e aquisições assim foram 
consideradas, pois pros-
pectaram novos negócios 
para a empresa e um au-
mento do faturamento 
do CEITEC. O valor 
contratado foi de 
R$ 10.797.574,15. A 
destacar, ainda, os
contratos re-
lativos ao fun-
c i o n a m e n t o 
a d m i n i s t rat i vo 
da empresa, es-
pecialmente os 
serviços de Ma-
nutenção Predial, 
Tecnologia da 
Informação e re-
lativos à área de 

quisa e Desenvolvimento e Fábrica. Essas contratações 
e aquisições assim foram 
consideradas, pois pros-
pectaram novos negócios 
para a empresa e um au-
mento do faturamento 
do CEITEC. O valor 
contratado foi de 
R$ 10.797.574,15. A 
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Technology Infrastructure Library (ITIL) e o Control Ob-
jectives For Information and Related Technology (COBIT).

A referida IN especifi ca um conjunto de boas práticas de 
governança de TI e defi ne os requisitos legais (exigências, 
restrições e orientações) que devem ser atendidos nas di-
versas etapas do processo de aquisição de TI. O processo 
de contratação de soluções de TI defi nido na IN 04/2014 
consiste da execução de três etapas: planejamento da 
contratação; seleção do fornecedor; e gestão do contrato. 
As etapas do processo agrupam atividades cujo objetivo é 
a produção de artefatos (documentos), os quais precisam 
estar de acordo com as exigências legais estabelecidas na 
IN.

4.3.5.2. - Modelo de Governança de TI

O modelo da governança de TI tem como objetivos ali-
nhar a tecnologia da informação aos objetivos de negó-
cios e estabelecer um processo transparente 
para a tomada de decisões.
Alinhado ao Sistema de Administração dos Re-
cursos de Tecnologia da Informação 
(SISP), instituído pelo Decreto nº 
1.048, de 21 de janeiro de 1994, 
e atualizado pelo Decreto n° 
7.579, de 11 de outubro de 
2011, com o objetivo de 
organizar a operação, 
controle, supervisão e 
coordenação dos recur-
sos de tecnologia da in-
formação da administra-
ção direta, autárquica e 
fundacional do Poder Exe-
cutivo Federal, foi instituído 
em 2015 o Comitê Gestor 
de Segurança e Tecnologia 

da Informação (CGSTI). O Comitê é a prin-
cipal instância para elaborar e aprovar 
políticas relativas à Tecnologia de In-
formação e Segurança de Informa-
ção, inclusive o Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação (PDTI), 
mostrado esquematicamente na 
Figura 55.

• O modelo de governança 
segue o framework do ITIL. O 
ITIL possui uma coleção de melhores 
práticas detalhadas e importantes para os 
serviços de tecnologia da informação, com procedi-
mentos, responsabilidades e conjunto de boas práti-
cas que auxilia a equipe de TI na entrega dos serviços 
alinhados com a necessidade do negócio, gerando 
valor, com alta qualidade, baixo custo e baixo risco, 
em busca da satisfação do cliente. Com a defi nição 

de padrões a serem seguidos, essa governança 
p o s s u i um conjunto de práticas, pro-

cessos, papéis, políticas 
e responsabilidades 

com a fi nalidade de:
a) garantir a segu-

rança da infor-
mação;

b) fazer alinha-
mento estratégico;

c) entregar valor;
d) minimizar os riscos;
e) reduzir custos;
f) aumentar a qualidade; e

g) otimizar a aplicação dos recursos.

4.3.5.3. - Segurança de informação

Pautado pelas melhores práticas de 
segurança da informação do mer-
cado, o CEITEC vem ao longo dos 
anos em constante aperfeiçoa-
mento dos seus processos que 
garantem a segurança em níveis 

adequados dos dados sensíveis da 
empresa. Como exemplo, estão, prin-

cipalmente, a propriedade intelectual 
desenvolvida e segredos industriais na área 

de semicondutores e de projetos que podem vir 
a envolver questões dea soberania e segurança nacional 
neste segmento.

A partir de 2013, com a institucionalização da Política de 
Segurança da Informação do CEITEC, o Sistema de Ges-
tão de Segurança da Informação (SGSI) foi elaborado e 
começou a ser colocado em prática. A metodologia (fra-
mework) utilizada foi defi nida com base na família ISO 
27000 da ABNT NBR, que trata das diferentes discipli-
nas de Segurança da Informação e nas próprias diretrizes 
constantes nas Instruções Normativas do Departamento 
de Segurança da Informação (DSIC), do Gabinete de Se-
gurança Institucional, da Presidência da República. A Figu-
ra 56 mostra o modelo de SGSI do CEITEC.

Conforme ditam as boas práticas para sistemas de gestão, 
a Segurança da Informação do CEITEC segue o princípio 
da melhoria contínua, no qual o aperfeiçoamento do pro-
cesso é constante e crescente, com o objetivo de atingir 
maturidade em Segurança da Informação.

O ano de 2019 foi um período de manutenção do parque 
já implementado. Foram mantidas importantes soluções 
de segurança, como o Sistema de Prevenção de Intrusos 
(da sigla em inglês IPS – Intrusion Prevention System) a ma-
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Alinhado ao Sistema de Administração dos Re-
cursos de Tecnologia da Informação 
(SISP), instituído pelo Decreto nº 
1.048, de 21 de janeiro de 1994, 
e atualizado pelo Decreto n° 
7.579, de 11 de outubro de 
2011, com o objetivo de 
organizar a operação, 
controle, supervisão e 
coordenação dos recur-
sos de tecnologia da in-
formação da administra-
ção direta, autárquica e 
fundacional do Poder Exe-
cutivo Federal, foi instituído 
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nutenção das licenças e suporte 
do equipamento de Firewall de 
última geração, e a solução de 
sinergia de segurança ciberné-
tica contando com as soluções 
de combate a ataques e amea-
ças avançadas (da sigla em in-
glês APT – Advanced Persistent 
Threat), além da correlação 
de eventos de segurança, com 
base nas fases de um ataque 

cibernético avançado (coleta de 
informações, ponto de entrada, 
comunicação de comando e 
controle, movimentação lateral, 
descoberta de ativos/dados e, 
por fi m, a fase de exfi ltração de 

dados), mantendo a importante estratégia de Segurança 
da Informação do CEITEC.

Importante ressaltar que a estratégia de segurança da 
informação foi pensada em camadas e em soluções que 
possam se integrar e uma retroalimentar a outra com in-
formações para possibilitar a orquestração dos recursos 
de segurança.

Alguns números de Segurança da Informação do CEITEC 
em 2019:

� Referente aos controles normativos, entre Proce-
dimentos e Orientações, são 15 documentos forma-
lizando o processo, entre eles o da Política de Segu-
rança da Informação.

� No ano de 2019, o CEITEC recebeu um pouco mais 
de meio milhão de e-mails processados no gateway 

Cadeia de Valor Iniciativas Resultados
Objetivo Estra-

tégico 12: Buscar 
excelência no pla-
nejamento e exe-

cução da operação 
com processos de 
gestão integrados

Aperfeiçoar a 
qualidade da 

Governança de 
Tecnologia da

Informação - TI 
na

CEITEC

Aprimorar os aspectos de liderança, estrutura 
organizacional e processos para direciona-
mento de ações estratégicas, fi scalização 
da gestão de TIC e acompanhamento dos 

resultados da TIC relacionados aos objetivos e 
as estratégias do CEITEC

Objetivo Estra-
tégico 19: Aplicar 

tecnologias na 
implementação 

nos negócios

Aprimorar a 
prestação de 

serviços de TIC 
em consonância 

com os requisitos 
de negócio do 

CEITEC

Assegurar que os serviços de TIC sejam pres-
tados em conformidade com as necessidades 

de negócio da empresa

Buscar a melhoria 
da satisfação no
atendimento aos
usuários em rela-
ção aos serviços 
prestados pela 

TIC

Promover ações para a melhoria da qualidade 
e da percepção dos usuários em relação aos 
atendimentos prestados pela área de TIC, 

implementando controles e melhores práticas 
de gerenciamento de serviços, capacitando e 

qualifi cando as equipes de atendimento

Buscar a contí-
nua atualização 
das tecnologias 

utilizadas

Manter os recursos de infraestrutura atualiza-
dos e baseados em plataformas e tecnologias 

contemporâneas, de modo a assegurar a 
continuidade nos serviços de TIC, evitando o 
sucateamento de equipamentos críticos e a 

estagnação tecnológica

Aperfeiçoar a 
gestão

da Segurança
da Informação

e Comunicação

Aprimorar as políticas e normas de segurança 
da informação, de forma a identifi car e contro-
lar os riscos, adotando práticas que garantam 
a efetividade dos princípios de disponibilida-
de, integridade, confi dencialidade e autentici-

dade da informação do CEITEC
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de mensagens do CEITEC. Desde as melhorias reali-
zadas no ano anterior para proteção contra ataques 
cibernéticos avançados, outras camadas começaram 
a atuar também na proteção de mensagens com con-
teúdo malicioso. Apesar disso, o e-mail ainda conti-
nua sendo o principal vetor de ataque cibernético.

Principais origens de ataques por e-mail:
� Milhões de ataques contra a infraestrutura do CEI-
TEC foram impedidos. São mais de 19 mil assinaturas 
críticas de segurança sendo monitoradas constante-
mente, o que compreende a proteção a uma série 
de tipos de ataques e exploração de vulnerabilida-

des (Exploits, Identity Theft, Reconnaissance, Virus, 
Spyware, etc);

� O índice de vulnerabilidades de segurança da in-
formação detectadas e sem correções aplicadas em 
todo o parque computacional do CEITEC fi cou em 
16,23% em média no ano de 2019, abaixo da meta es-
tabelecida; e todo o tráfego de Internet da empresa 
é classifi cado através de mais de 60 categorias de si-
tes. Com isso é possível aplicar regras de acesso para 
manter a segurança dos dados da empresa.

Adicionalmente, é possível em tempo real monitorar di-
versos aspectos, como uso de banda e principais ameaças.

Além disso, to-
dos os recursos 
de segurança 
foram mantidos, 
com licenças 
ativas e atualiza-
ções por parte 
dos fabrican-
tes. São ações 
extremamente 
i m p o r t a n t e s 
para o constante 
aprimoramento 
da infraestrutu-
ra de segurança 
da informação, 
aumentando a 
visibilidade situ-
acional do par-
que tecnológico 

com informações estatísticas qualifi cando o tráfego de 
dados e acessos.

Em alinhamento aos objetivos estratégicos da empresa, as 
iniciativas e resultados projetados, em TI e segurança da 
informação, são mostrados na Figura 57.

4.3.6.-  Gestão de Custos

No fi nal de 2015 a empresa implantou a versão ERP SAP 
HANA®, um sistema de gerenciamento de banco de dados 
relacional, orientado a coluna e em memória, para auxiliar 
no cálculo e gerenciamento dos seus custos. A implanta-
ção está sendo gradual e consiste na identifi cação dos in-
sumos e materiais utilizados e nos critérios de rateio mais 
efi cientes a serem adotados.

No decorrer de 2016 a empresa evoluiu na identifi cação 
dos custos imputados a seus produtos de venda. Dentro 
deste objetivo identifi cou os materiais consumidos na sua 
produção criando listas técnicas dos produtos prontos e 
semielaborados.

A sistemática de apuração consiste na utilização de Or-
dens de Produção avaliadas pelo custo standard para os 
insumos consumidos. Estas ordens acumularão os custos 
dos itens identifi cados em suas listas técnicas. No encer-
ramento do período o SAP analisará cada ordem de pro-
dução, reavaliando o custo de cada Ordem e identifi cando 
se há diferenças de preços a serem lançadas. As ordens 
que foram fi nalizadas e as que continuam em produção se-
rão enviadas as suas respectivas contas do Ativo, os itens 
consumidos serão contabilizados como custo de produtos 
vendidos do período.

A empresa continua aprimorando o seu sistema de custeio 
para obtenção dos custos mais precisos possíveis dos seus 
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produtos e, principalmente, para que estes dados apoiem 
suas tomadas de decisão.

Em 2019, o CEITEC criou um grupo de trabalho para ana-
lisar assuntos pertinentes à apuração dos custos dos pro-
dutos, destacando:

a) Criação de Procedimento Operacional;
b) critérios de rateio para custos indiretos;
c) sistema de alocação de mão de obra direta/indireta; 
e
d) criação de relatórios para fi ns gerenciais.

É sabido que um sistema de custo efi ciente é resultado de 
um conhecimento profundo no processo produtivo conju-
gado com aplicação efi ciente das técnicas da contabilida-
de de custos.

Neste sentido, a empresa tem ciência de que este será 
um processo de melhoria contínua e que a tendência é a 
evolução do entendimento das peculiaridades envolvidas 
no processo produtivo.

4.3.7.-  Sustentabilidade Ambiental

O CEITEC está licenciado pela Secretaria Munici-
pal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade de Porto 
Alegre (SMAMS), através da Licença de Operação nº 
018779/2019. A licença contempla a operação da ativida-
de de fabricação de material elétrico e eletrônico para 
uma capacidade produtiva mensal de 4.000 lâminas de 
microchip e = 0,65 Qm, 360 lâminas afi nadas e cortadas, 
montadas em frames e 4.320.000 chips, conforme descri-
to no processo administrativo nº 180.000017.04.7.6.

Nos processos de fabricação de semicondutores na em-
presa, os tópicos com maior relevância para seus negócios 
e partes interessadas, considerando os pilares da susten-

tabilidade, e a legislação ambiental aplicada às atividades, 
além do bem-estar social, ambiental e econômico, são:

• Produtos e subprodutos fabricados; 
• Matéria-prima e insumos utilizados na produção; 
• Uso racional de águas; 
• Geração de efl uentes líquidos; 
• Geração de resíduos sólidos;
• Emissões de poluentes atmosféricos; 
• Uso de fontes energéticas.

A consolidação de ações de coordenação, gestão, su-
pervisão, controle e monitoramento visam integrar as di-
mensões sociais, ambientais e econômicas em todas as 
decisões tomadas, com intuito de melhorar a qualidade 
do gasto público por intermédio da eliminação do desper-
dício e da melhoria contínua da gestão nos processos da 
empresa.

Promover o uso efi ciente de recursos públicos, estimulan-
do a troca de boas práticas, conscientizando servidores e 
empregados públicos, incentivando o aprimoramento de 
estudos técnicos referente a qualidade do gasto são obje-
tivos a serem atingidos pelo CEITEC.

4.3.7.1 - Ações e programas voltados para 
sustentabilidade no CEITEC

No CEITEC são desenvolvidos diversos programas que 
corroboram para atendimento à sustentabilidade, são 
eles:

a) Semana Interna de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho - SIPAT, - contribui com diversas palestras 
que versam sobre consumo consciente e saúde dos 
colaboradores;

b) Programa de Combate ao AEDES – contribui para 
sociedade ao entorno reduzindo/eliminando focos 
de disseminação de doenças;

c) Programa de Estágios – no âmbito social e econô-
mico contribui para o desenvolvimento e capacita-
ção de novos profi ssionais;

d) Programa de Bolsistas – no âmbito social e eco-
nômico contribui para o desenvolvimento de novos 
produtos, ou melhoria de produtos existentes e na 
capacitação destes profi ssionais;

e) Programas de Treinamento - no âmbito social e 
econômico contribui para o desenvolvimento e me-
lhoria da capacitação dos colaboradores;

f) Comitê de Pró-Equidade - no âmbito social e eco-
nômico contribui para a eliminação das discrimina-
ções e desigualdades vivenciadas pelas mulheres no 
ambiente de trabalho;

g) Programa de Redução do Consumo de Água e 
Energia - no âmbito ecológico, social e econômico 
contribui para minimização de impacto ambiental so-
bre os recursos naturais não renováveis;

h) Desenvolvimento de Novas Tecnologias - contribui 
para sociedade brasileira instituindo novas tecnolo-
gias RFID e ASICS, promovendo o desenvolvimento 
de mão-de-obra e fornecedores;

i) Projeto Multiusuário Brasileiro (PMUB) - contribui 
para sociedade brasileira instituindo, entre outras 
coisas, a promoção do desenvolvimento de novos 
produtos e incentivando sua produção em massa;

j) Atendimento aos condicionantes ambientais 
(IBAMA, FEPAM, SMAM, EXÉRCITO, POLÍCIA FE-
DERAL) - no âmbito ecológico, social e econômico 
contribui para minimização de impacto ambiental no 
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4.3.7.2 - Principais itens controlados

No CEITEC, decorrente das atividades por ele desenvol-
vidas, alguns itens têm maior incidência e relevância para 
seus negócios e partes interessadas, considerando os pi-
lares da sustentabilidade, bem 
como a legislação ambiental 
aplicada, o bem estar social, 
ambiental e econômico.

4.3.7.2.a. - Produtos e 
Subprodutos fabricados 

A Tabela 11 mostra a quantida-
de de semicondutores, módu-
los, tags e serviços produzidos 
no CEITEC de 2015 a 2019.

gerenciamento de resíduos e efl uentes gerados nos 
processos produtivos e administrativos;

k) Programa de Redução de Restos e Desperdícios 
de Alimentos - no âmbito social, econômico e eco-
lógico contribui para minimização de impacto nos 
três âmbitos de sustentabilidade (social, econômico 
e ambiental) e ainda sobre os recursos naturais não 
renováveis utilizados para sua produção, comerciali-
zação e disponibilização aos consumidores;

l) Prática de Licitação Sustentável – procedimento 
administrativo formal utilizado no âmbito da Admi-
nistração Pública que visa a escolher, entre os diver-
sos interessados, aquele que apresentar a proposta 
mais vantajosa, que integra considerações socioam-
bientais, para a celebração de determinado contrato 
(fornecimento, serviços, obras), de acordo com cri-
térios objetivos de julgamento previamente estabe-
lecidos em edital. Os procedimentos de compras e 
contratação devem abranger a elaboração do Termo 
de Referência, Contrato, Execução e Fiscalização, 
com subsídios claros e pertinentes para eliminar, re-
duzir ou minimizar impactos socioambientais, com o 
melhor custo econômico; e
m) Programa de Reuso de Águas Residuais e 
Efl uentes – estudos desenvolvidos no CEITEC que 
propiciaram o resguardo de águas residuais e efl uen-
tes tratados, para reutilização em sistemas de res-
friamento, no âmbito ecológico, social e econômico 
contribui para minimização de impacto ambiental 
sobre a utilização de água necessária para realização 
de produção de semicondutores, reduzindo cerca de 
50% o uso de água potável na fábrica do CEITEC, 
tornando o processo de fabricação sustentável.

4.3.7.2.b.-  Matéria-prima e insumos utilizados na produção

Nos processos de fabricação de semicondutores é neces-
sária a utilização de Nitrogênio. Foram realizados estudos 
e realinhados processos e operações para redução do 

2015

2016

2017

2018

2019

17.499,3

18.695,8

27.402,1

27.389,9 19.472,1

Unidades 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Semicondutor 140,2 4.362,3 13.040,5 15.476,4 13.317,0 16.974,3 13.505,9 13.581,9

Módulo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 85,6 462,9

Tag 11,2 140,3  50,0-     308,2       235,9     271,7 958,0 772,0

Serviços(1) 0,0 0,0 0,0 1.714,7 5.142,8 10.148,4 12.840,5 4.655,2

Total 151,4 4.655,2 13.090,5 17.499,3 18.695,8 27.402,1 27.389,9 19.472,1
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NITROGÊNIO UTILIZADO NA PRODUÇÃO

Matéria-Pri-
ma/Insumo

Uni-
da-
de

Quantidade Consumida
2019 2018 2017 2016 2015

Nitrogênio (N2) m3 1.141.053 1.433.373,7 1.526.1840 1.244.032 2.286.581

Levantar
Usos

da água,
Definir Metas e 

Responsáveis

Avaliar
Processos 
de fabri-
cação e
Produção
de UPW

Alinhar 
atividades

de manutenção
(em facilities
e  processos)

Utilizar de 
água da chuva 
para irrigação
do jardim

Levantar
e tratar

desperdícios

Estudo de
Reuso de águas 
(descarte e
efluentes)

consumo deste insumo. O insumo faz parte de indicador 
de economia, junto ao consumo de água e energia. A Tabe-
la 12 traz a quantidade de nitrogênio utilizada pela fábrica 
do CEITEC.

4.3.7.2.c. - Uso racional de águas

Foi desenvolvido na empresa um Programa de Redução 
de Consumo de Água, almejando buscar a excelência no 
uso racional de águas. Foram realizadas várias ações, que 
permitiram um ganho expressivo no controle deste recur-
so natural, e que é extremamente necessário nos proces-
sos de fabricação de semicondutores. A Tabela 13 traz o 
consumo de água da empresa com os respectivos valores 
pagos, de 2015 a 2019, mostrando uma redução de 49% 
no consumo e de 26,8% no valor pago pelo consumo. A 
Figura 59 ilustra os principais tópicos trabalhados no uso 
racional de água. 

No CEITEC o projeto de tratamento de efl uentes compor-
ta duas situações:

a) Efl uente Tratado WWT – o efl uente é recebido 
em tanque de equalização da estação de tratamento 
de efl uentes, é analisado e tratado internamente, e 
depois é descartado em esgoto público, conforme 
previsto no Licenciamento Ambiental;

b) Efl uente Sala de Concentrados – os efl uentes são 
recebidos em tanques da Sala de Concentrados, e 
após são enviados ao tratamento externo, para des-

carte em esgoto público, 
por empresa terceira devida-
mente licenciada.

Durante a realização de estudo de reuso de águas e 
descartes de efl uentes, decorrente do Programa de Re-
dução de Consumo de Água e do Programa de Reuso 
de Águas Residuais e Efl uentes, foi verifi cado pela área 
química facilities e meio ambiente que a qualidade fi nal 

do efl uente industrial tratado gerado, de aproximada-
mente 55m3/dia (descartados no esgoto público), tinham 
qualidade sufi cientes para utilização no Sistema de Res-
friamento do CEITEC. A reposição diária estimada (con-
siderando purgas, evaporação e arraste) varia de 40m3

a 90m3 conforme condições climáticas e operacionais. 

inhar inhar inhar 
atividadesatividadesatividades

de manutençãode manutençãode manutençã
m facilitie

de manutençã
m facilitie

de manutençã

após são enviados ao tratamento externo, para des-

carte em esgoto público, 
por empresa terceira devida-
mente licenciada.

USO RACIONAL DE ÁGUAS

Descri-
ção

Unida-
de

Total anual
2019 2018 2017 2016 2015

Consu-
mo de 
Água

m3 27.778 29.568 40.235 41.968 54.436 

Valor 

Pago
R$ 711.991,54 693.232,18 926.016,70 901.028,33 973.190,45 
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Também, decorrente de análises realizadas e ajustes em 
procedimentos operacionais internos, foi constatado que 
os parâmetros dos efl uentes atualmente recebidos na Sala 
de Concentrados poderiam ser tratados internamente na 
WWT. Sendo assim, foram implementados controle de 
análises e modifi cações operacionais e físicas que per-
mitiram a reutilização de até 100% dos efl uentes mensais 
gerados nos processos produtivos atuais do CEITEC, fi -
cando a média anual de reuso dos efl uentes em 85%. A 

Tabela 14 mostra a geração de efl uentes 
líquidos e a Tabela 15 a reutilização des-
ses efl uentes. 

4.3.7.2.c. - Gerados Emissões de Po-
luentes Atmosféricos

Conforme Protocolo de Montreal do 
IBAMA, ao qual o CEITEC responde 
anualmente, devido à atividade fabril, 

devem ser controladas as possíveis Emis-
sões Atmosféricas, sendo elas:

• MP (Material Particulado), 
• CO (Monóxido de Carbono), 
• SOX (óxidos de enxofre), 
• NOX (óxidos de nitrogênio).

Nos processos de fabricação da empresa são utilizados 
diversos produtos químicos, para os quais estão insta-

lados sistemas de exaustão e lavadores de gases. Nos 
sistemas de lavadores de gases a água de lavagem retira 
possíveis contaminantes do ar, que são neutralizados 
e direcionados à Estação de Tratamento de Efl uentes 
WWT. Mediante realização de monitoramento peri-

ódico anual de toxicidade 
de efl uente, e de relató-
rios do Programa de Pre-

venção de Riscos Ambientais (PPRA), foi verifi cado que 
o CEITEC não despeja na atmosfera essas emissões, as 
quais estão devidamente controladas pelos sistemas de 
exaustão da empresa. No ano de 2016, foram realizados 
estudos para utilização de Gás Natural em substituição ao 
GLP, visando à melhoria e sustentabilidade dos processos 
de geração de energia utilizados.

Em 2019, o sistema de GLP foi completamente substituído 
pelo sistema de Gás Natural,        tornando o processo mais 
limpo e menos impactante ao meio ambiente.

4.3.7.2.d. - Geração de resíduos sólidos

Em adição à geração de resíduos líquidos e gasosos, tam-
bém são gerados resíduos sólidos, relacionados na Tabela 
16.

4.3.7.3.- Considerações sobre a gestão am-
biental e sustentabilidade em 2019

A sustentabilidade nos processos administrativos e in-
dustriais do CEITEC está evidenciada pelo sucesso nos 
programas de redução de uso de recursos (água, energia, 
nitrogênio), redução de uso de matérias-primas, redução 
de desperdícios de alimentos, reuso de efl uentes e águas 
residuais em processos de resfriamento, aliado ao volume 

expressivo de entrega de produtos no período. A Tabela 
18 mostra a redução no uso dos recursos de 2018 a 2019. 

4.3.7.4. - Considerações finais

O ano de 2019 trouxe grandes conquistas para o CEI-
TEC na área de gestão ambiental e sustentabilidade. A 
empresa conquistou a conformidade legal ambiental jun-
to aos órgãos competentes e a todos os condicionantes 
ambientais impostos pelos mesmos.

REUTILIZAÇÃO DE EFLUENTES

Mês
Tratado

( m3)
Descarte

( m3)
Reuso
( m3)

Reuso
( %)

JAN 1.105,42 0 1.105,42 100

FEV 1.547,54 436,87 1.110,67 72

MAR 649,73 0 649,73 100

ABR 944,35 0 944,35 100

MAI 1.027,46 572,10 455,36 44

JUN 1.167,03 417,07 749,96 64

JUL 1.610,35 47,68 1.073,84 96

AGO 1.121,52 47,68 1.073,84 96

SET 1212,82 0 1212,82 100

OUT 1.046,77 294,34 752,43 72

NOV 868,50 0 868,50 100

DEZ 1.025,45 0 1.025,45 100

TOTAL
DO ANO 13.326,94 2.213,44 11.113,50 85

GERAÇÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS

Descrição
Unida-
de de 
Medi-

da

Total anual

2019 2018 2017 2016 2015

Efl uente Trata-
do WWT m3 13.326,94 15.427,99  23.242,17 19.456,64 27.618,53 

Efl uente Sala de 
Concentrados m3 6 0 6 12 33
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sárias. Em 2019, comparado a 2018, a redução 
de 1790 m3 gerou um ganho fi nanceiro direto 
no custo de água potável de R$45.895,60, 
considerando o valor de R$25,64/m3 pagos ao 
longo de 2019. Os ganhos sociais, ambientais 
e fi nanceiros indiretos são imensuráveis.

O desperdício de alimentos engloba de for-
ma direta o tema sustentabilidade ambiental, 
bem como o empenho em redução de consu-
mo de recursos naturais, tanto quanto se pro-
move nacionalmente a redução de consumo 
de água e energia. 

As perdas de alimentos representam um des-
perdício de recursos de várias ordens: terra, 
água, energia, força de trabalho e dinheiro, 
além de diminuir o bem-estar das pessoas e 
prejudicar o meio ambiente em geral, elemen-
tos cujos valores não podem ser quantifi cados 
ou monetizados.

Os resultados obtidos após a realização das 
ações propostas pelo projeto implementado no CEITEC, 
para redução destes restos e desperdícios, comprova a 
efi cácia e a efi ciência do uso consciente dos recursos ne-
cessários para o desenvolvimento das atividades da em-
presa. 

O reuso de efl uentes no CEITEC  ocasiona a redução de 
consumo total de água da empresa em cerca de 40%, um 
ganho imensamente sustentável, uma vez que os proces-
sos de fabricação de semicondutores utilizam água em 
grande escala, para realização de banhos de imersão, lim-
pezas e manutenções técnicas neces-

REDUÇÃO NO USO DE RECURSOS

Tipo de Recurso Unida-
de

Total anual %  Redu-
ção2018 2019

Consumo de Água m3 29.568,00 27.778,00 6

Eletricidade - Rede Pública MWh 8.458,39 8.191,19 3

Nitrogênio Líquido (N2) m3 1.433.373,70 1.141.053,00 20

Efl uente Tratado WWT m3 15.427,99 13.326,94 14
Resto de Alimentos t 7,16 5,17 28

Em dezembro de 2019, a Área de Meio Am-
biente do CEITEC foi reorganizada confor-
me ATA 028/2019 DIREX, passando a fazer 
parte integrante do Departamento de Se-
gurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) da 
empresa, sob responsabilidade da Diretoria 
de Governança, Risco e Conformidade, sen-
do defi nidas metas para implementação no 
decorrer do ano de 2020 para:

• Formalização da Política Ambiental do 
CEITEC;

• Inclusão de indicador ambiental no Pla-
nejamento Estratégico da empresa;

• Construção de área para Armazena-
mento Temporário de Resíduos – ATR;

• Inclusão de triagem de verifi cação pela 
área de Meio Ambiente dos processos 
de aquisição de produtos e serviços da 
empresa;

• Divulgação da intranet da empresa de 
ações, instruções, orientações pertinen-
tes a gestão ambiental e sustentabilidade.

Não há a menor viabilidade, nos tempos que correm, de 
pensar o desenvolvimento apenas como fator econômi-
co. Daqui em diante, o desenvolvimento há de vir sempre 
acompanhado e orientado por necessidades socioam-
bientais. 

USO DE FONTES ENERGÉTICAS

FONTE Unida-
de

Quantidade Consumida

2019 2018 2017 2016 2015
Eletricidade - Rede Pública MWh 8.191,19 8.458,39 9.305,18 9.195,11 12.130,80

Óleo Diesel m3 0,94 0,00 1,21 0,85 0,77

Gás Liquefeito de Petróleo t - 0,25 7,56 213,80 216,22
Gás Natural t 160.549,00 208,05 206,41 142,94 -

GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Tipo de Resíduo Uni-
dade

Quantidade gerada

2019 2018 2017 2016 2015

Madeira (embalagens, pallets) m3 222 10,90 15 - -

Outros Não Perigosos m3 19,10 9 2,40 -

Outros Perigosos m3 2,50 12,50 25 7 12

Papel, Papelão - Não Perigoso m3 88,30 52,20 56,57 - -

Plástico Polimerizado - Não Perigoso m3 68,80 50,34 50,20 - -

Lâmpadas Inservíveis Contendo Mercúrio un. 866 614 2.410 - -

Lodo de Fossa Séptica e Filtro Anaeróbio m3 - 130 41,20 - -

Vidro m3 10 0,30 2,50 - -

Sucata de Metais Ferrosos m3 58,90 19,10 25,00 - -

Bombona Plástica - Não Perigoso m3 - 16,00 0,50 - -

Bombona Plástica Contaminada - Perigoso un. - 0 5 - -

Óleo Lubrifi cante Usado ou Contaminado L 200 250 400 0 400

Papel Higiênico e Absorvente m3 91 45 42 - -

Resto de Alimentos t 5,17 7,16 3,28 - -
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A implementação de 100% de uso de Gás Natural em 
substituição do Gás Liquefeito de Petróleo é outro exem-
plo do engajamento da empresa em tornar seus processos 
produtivos a cada dia mais sustentáveis. A promoção do 
uso efi ciente de recursos não renováveis e da qualidade 
do gasto público por intermédio da eliminação do desper-
dício e da melhoria contínua da gestão dos processos, com 

a fi nalidade de desenvolver soluções para o progresso e o 
bem-estar da sociedade brasileira, estão prementes nas 
atividades diárias da empresa.

O CEITEC  tem tornado seus processos produtivos e de 
gestão e apoio a cada dia mais sustentáveis. Está ciente 
de que todo desenvolvimento deve ser qualifi cado e en-
tendido como desenvolvimento sustentável e vem, ano a 
ano, implementando ações, estudos, programas, controles 
e defi nindo prioridades de atuação a fi m de manter e ga-
rantir o futuro sustentável da empresa.
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I N D I C A D O R E S  C E I T EC  2 0 1 9

IND Nome Result. 
2019

Meta 
2019

Result. 
2018

Result. 
2017

Unid 
Medida Critério Senti

do
Periodi
-cidade

1 Desenvolvimento de produtos/
processos

Medição 14
8 14 - Número Acumulado SemestralSituação ●

2 Vendas
Medição 10.139,8

20791,7 7030,88 5450,59 R$ (x1000) Acumulado MensalSituação ●
3 Dependência Financeira

Medição 89,23
90 91,6 93,9 % Absoluto no 

exercício AnualSituação ●
4 Evolução do Patrimônio 

Líquido
Medição 123,07

132 131,59 105,1 R$ (x106) Dado BP do 
ano anterior AnualSituação ●

5 Receita Bruta por Colaborador
Medição 380,36

300 151,54 - R$ (x100) Absoluto no 
exercício AnualSituação ●

6 Reputação corporativa
Medição 91

93 92 94 % Média TrimestralSituação ●
7 Satisfação do Cliente Medição 92,2

89,8 89,7 88 % Média Anual
Situação ●

8 Número de propostas enviadas
Medição 197

80 102 - Número Acumulado MensalSituação ●
9 Índice de qualificação de 

Fornecedores (IQF)
Medição 99,78

94 93 100 % Taxa MensalSituação ●
10 Alinhamento da Estratégia 

Técnico-comercial
Medição 3

3 4 - Número Acumulado Quadrimest
ralSituação ●

11 Atendimento às Demandas 
Comerciais 

Medição 100
97 100 - % Taxa MensalSituação ●

12 Protótipos em novos processos 
produtivos

Medição 4
4 3 - Número Acumulado TrimestralSituação ●

13 Produtos ou aplicações 
disponibilizados

Medição 10
6 11 - Número Acumulado Semestral

Situação ●
14 Taxa de Ocupação do time de 

PP&D em Programas
Medição 61

58 57 - % Taxa MensalSituação ●
15 Geração de propriedade 

intelectual
Medição 6

6 5 5 Número Acumulado Semestral
Situação ●

16 Eficiência no desenvolvimento 
de ideias

Medição 204
160 288 - Horas Somatório 

do mês MensalSituação ●
17 Divulgação por produto

Medição 103,3
82,5 7 - % Taxa Bimestral

Situação ●
18 Descontinuado Medição

Situação

19 Acompanhamento de ações 
corretivas e preventivas

Medição 95,8
92,5 92 93 % Acumulado MensalSituação ●

20
Fator de qualidade de tape-

outs*
Medição *

97,5 97 99,6 % Taxa Semestral
Situação

21 Yield de Linha
Medição 98,18

99 99 99,3 % Taxa TrimestralSituação ●
22 Acompanhamento dos Riscos

Medição 67,35
83 82,76 - % Taxa Semestral

Situação ●
23 Vulnerabilidades de Segurança 

da Informação
Medição 16,23

22 22,74 - % Taxa BimestralSituação ●
24 Taxa de frequência de 

acidentes com afastamento
Medição 6,5

6 6 2 Adimensio
nal Taxa MensalSituação ●

25 Taxa de frequência de 
acidentes sem afastamento

Medição 2
8 6 5 Adimensio

nal Taxa MensalSituação ●
26 Evolução do IG-SEST

Medição 10
9,6 9,5 2,2 Adimensio

nal
Grau de 
evolução Semestral

Situação ●
27 Acompanhamento da 

execução do PAINT
Medição 100

100 76 171 % Média Trimestral
Situação ●

28 Implementação das 
Recomendações

Medição 74,64
70 76 % Média 

Acumulada
Quadrime

stralSituação ●
29 Redução de Custos e Insumos 

de Fábrica
Medição 286,9

60 747,33 2068,11 R$ (x1000) Acumulado MensalSituação ●
30 Adesão as capacitações 

relacionadas à Ética
Medição 76,09

45 39 - % Absoluto AnualSituação ●
31 Campanhas Sociais

Medição 66
55 50 - % Absoluto Anual

Situação ●
32

Comunicação Interna e 
Endomarketing

Medição 82,3
91 90 93 % Absoluto Anual

Situação ●

I N D I C A D O R E S  C E I T E C  2 0 1 9

IND Nome Result. 
2019

Meta 
2019

Result. 
2018

Result. 
2017

Unid 
Medida Critério Senti

do
Periodi
cidade

33
Aderência ao Modelo de 

Excelência da Gestão (MEG)
Medição 91,8

89 88,6 83 % Absoluto AnualSituação ●

34 Acompanhamento da 
execução orçamentária

Medição 100
100 100 100 % Evolução Mensal

Situação ●

35
Acompanhamento da 
execução financeira

Medição 66
70 65 100 % Evolução MensalSituação ●

36 Otimização do processo de 
compras - Pregão

Medição 71
80 64 57 Dias Média Mensal

Situação ●

37
Otimização do processo de 
compras - Inexigibilidade

Medição 27
60 60 39 Dias Média MensalSituação ●

38 Otimização do processo de 
compras - Contratos

Medição 100
90 88 66 % Média Mensal

Situação ●

39
Disponibilidade dos serviços 

de TI
Medição 99,7

99,9 99,8 99,9 % Média BimestralSituação ●

40 Eficiência de Cycle time
Medição 50,53

85 79,2 80 % Média MensalSituação ●

41 Disponibilidade de Linhas de 
Produção - Máquinas (DLPM)

Medição 80,9
87 86,9 80 % Média Trimestra

lSituação ●
42

Prazo de desenvolvimento dos 
Programas

Medição 41
19 17 - % Média MensalSituação ●

43
Custo de desenvolv. dos 

Programas – recursos humanos
Medição -11,0

5 -0,5 - % Média MensalSituação ●

44
Prazo médio de emissão de 

Parecer Jurídico
Medição 4,25

7 4,23 - Número Taxa MensalSituação ●

45
Contatos Formais 

Institucionais e Políticos
Medição 80

50 46 - Número Acumulado Trimestra
lSituação ●

46
Participação em ações 

estratégicas
Medição 28

35 34 - Número Acumulado Trimestra
lSituação ●

47
Parcerias e/ou cooperação 

institucional efetivadas
Medição 4

6 5 - Número Acumulado Trimestra
lSituação ●

48
Participação em Ações de 
Conscientização Jurídica

Medição 100
60 - - % Taxa Semestra

lSituação ●

49
Horas de treinamento por ano 

por pessoa
Medição 37,8

50 49,06 57,1 Horas Média 
Acumulada MensalSituação ●

50 Rotatividade de colaboradores
Medição 7,47

5,5 5,65 7,8 % Taxa 
acumulada MensalSituação ●

51 Clima Organizacional
Medição 66,47

73 - 71 % Média AnualSituação ●

52 Absenteísmo
Medição 736,37

750 1139 - Número Média 
Acumulada

Quadrim
estralSituação ●

53
Programa de Desenvolvimento 

de Líderes
Medição 66

75 - - Número Média Semestra
lSituação ●

54
Índice de Realização das Ações 

previstas no PDTI
Medição 64,1

77 75 - % Taxa Semestra
lSituação ●

LEGENDA

● Dentro da meta

● Fora da meta

Quanto maior, melhor

Quanto menor, melhor

* Não houve tape-out no período
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do
Periodi
-cidade

1 Desenvolvimento de produtos/
processos

Medição 14
8 14 - Número Acumulado SemestralSituação ●

2 Vendas
Medição 10.139,8

20791,7 7030,88 5450,59 R$ (x1000) Acumulado MensalSituação ●
3 Dependência Financeira

Medição 89,23
90 91,6 93,9 % Absoluto no 

exercício AnualSituação ●
4 Evolução do Patrimônio 

Líquido
Medição 123,07

132 131,59 105,1 R$ (x106) Dado BP do 
ano anterior AnualSituação ●

5 Receita Bruta por Colaborador
Medição 380,36

300 151,54 - R$ (x100) Absoluto no 
exercício AnualSituação ●

6 Reputação corporativa
Medição 91

93 92 94 % Média TrimestralSituação ●
7 Satisfação do Cliente Medição 92,2

89,8 89,7 88 % Média Anual
Situação ●

8 Número de propostas enviadas
Medição 197

80 102 - Número Acumulado MensalSituação ●
9 Índice de qualificação de 

Fornecedores (IQF)
Medição 99,78

94 93 100 % Taxa MensalSituação ●
10 Alinhamento da Estratégia 

Técnico-comercial
Medição 3

3 4 - Número Acumulado Quadrimest
ralSituação ●

11 Atendimento às Demandas 
Comerciais 

Medição 100
97 100 - % Taxa MensalSituação ●

12 Protótipos em novos processos 
produtivos

Medição 4
4 3 - Número Acumulado TrimestralSituação ●

13 Produtos ou aplicações 
disponibilizados

Medição 10
6 11 - Número Acumulado Semestral

Situação ●
14 Taxa de Ocupação do time de 

PP&D em Programas
Medição 61

58 57 - % Taxa MensalSituação ●
15 Geração de propriedade 

intelectual
Medição 6

6 5 5 Número Acumulado Semestral
Situação ●

16 Eficiência no desenvolvimento 
de ideias

Medição 204
160 288 - Horas Somatório 

do mês MensalSituação ●
17 Divulgação por produto

Medição 103,3
82,5 7 - % Taxa Bimestral

Situação ●
18 Descontinuado Medição

Situação

19 Acompanhamento de ações 
corretivas e preventivas

Medição 95,8
92,5 92 93 % Acumulado MensalSituação ●

20
Fator de qualidade de tape-

outs*
Medição *

97,5 97 99,6 % Taxa Semestral
Situação

21 Yield de Linha
Medição 98,18

99 99 99,3 % Taxa TrimestralSituação ●
22 Acompanhamento dos Riscos

Medição 67,35
83 82,76 - % Taxa Semestral

Situação ●
23 Vulnerabilidades de Segurança 

da Informação
Medição 16,23

22 22,74 - % Taxa BimestralSituação ●
24 Taxa de frequência de 

acidentes com afastamento
Medição 6,5

6 6 2 Adimensio
nal Taxa MensalSituação ●

25 Taxa de frequência de 
acidentes sem afastamento

Medição 2
8 6 5 Adimensio

nal Taxa MensalSituação ●
26 Evolução do IG-SEST

Medição 10
9,6 9,5 2,2 Adimensio

nal
Grau de 
evolução Semestral

Situação ●
27 Acompanhamento da 

execução do PAINT
Medição 100

100 76 171 % Média Trimestral
Situação ●

28 Implementação das 
Recomendações

Medição 74,64
70 76 % Média 

Acumulada
Quadrime

stralSituação ●
29 Redução de Custos e Insumos 

de Fábrica
Medição 286,9

60 747,33 2068,11 R$ (x1000) Acumulado MensalSituação ●
30 Adesão as capacitações 

relacionadas à Ética
Medição 76,09

45 39 - % Absoluto AnualSituação ●
31 Campanhas Sociais

Medição 66
55 50 - % Absoluto Anual

Situação ●
32

Comunicação Interna e 
Endomarketing

Medição 82,3
91 90 93 % Absoluto Anual

Situação ●

I N D I C A D O R E S  C E I T E C  2 0 1 9

IND Nome Result. 
2019

Meta 
2019

Result. 
2018

Result. 
2017

Unid 
Medida Critério Senti

do
Periodi
cidade

33
Aderência ao Modelo de 

Excelência da Gestão (MEG)
Medição 91,8

89 88,6 83 % Absoluto AnualSituação ●

34 Acompanhamento da 
execução orçamentária

Medição 100
100 100 100 % Evolução Mensal

Situação ●

35
Acompanhamento da 
execução financeira

Medição 66
70 65 100 % Evolução MensalSituação ●

36 Otimização do processo de 
compras - Pregão

Medição 71
80 64 57 Dias Média Mensal

Situação ●

37
Otimização do processo de 
compras - Inexigibilidade

Medição 27
60 60 39 Dias Média MensalSituação ●

38 Otimização do processo de 
compras - Contratos

Medição 100
90 88 66 % Média Mensal

Situação ●

39
Disponibilidade dos serviços 

de TI
Medição 99,7

99,9 99,8 99,9 % Média BimestralSituação ●

40 Eficiência de Cycle time
Medição 50,53

85 79,2 80 % Média MensalSituação ●

41 Disponibilidade de Linhas de 
Produção - Máquinas (DLPM)

Medição 80,9
87 86,9 80 % Média Trimestra

lSituação ●
42

Prazo de desenvolvimento dos 
Programas

Medição 41
19 17 - % Média MensalSituação ●

43
Custo de desenvolv. dos 

Programas – recursos humanos
Medição -11,0

5 -0,5 - % Média MensalSituação ●

44
Prazo médio de emissão de 

Parecer Jurídico
Medição 4,25

7 4,23 - Número Taxa MensalSituação ●

45
Contatos Formais 

Institucionais e Políticos
Medição 80

50 46 - Número Acumulado Trimestra
lSituação ●

46
Participação em ações 

estratégicas
Medição 28

35 34 - Número Acumulado Trimestra
lSituação ●

47
Parcerias e/ou cooperação 

institucional efetivadas
Medição 4

6 5 - Número Acumulado Trimestra
lSituação ●

48
Participação em Ações de 
Conscientização Jurídica

Medição 100
60 - - % Taxa Semestra

lSituação ●

49
Horas de treinamento por ano 

por pessoa
Medição 37,8

50 49,06 57,1 Horas Média 
Acumulada MensalSituação ●

50 Rotatividade de colaboradores
Medição 7,47

5,5 5,65 7,8 % Taxa 
acumulada MensalSituação ●

51 Clima Organizacional
Medição 66,47

73 - 71 % Média AnualSituação ●

52 Absenteísmo
Medição 736,37

750 1139 - Número Média 
Acumulada

Quadrim
estralSituação ●

53
Programa de Desenvolvimento 

de Líderes
Medição 66

75 - - Número Média Semestra
lSituação ●

54
Índice de Realização das Ações 

previstas no PDTI
Medição 64,1

77 75 - % Taxa Semestra
lSituação ●

LEGENDA

● Dentro da meta

● Fora da meta

Quanto maior, melhor

Quanto menor, melhor

* Não houve tape-out no período
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90 91,6 93,9 % Absoluto no 
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58 57 - % Taxa MensalSituação ●
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Medição 6

6 5 5 Número Acumulado Semestral
Situação ●

16 Eficiência no desenvolvimento 
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Medição 204
160 288 - Horas Somatório 

do mês MensalSituação ●
17 Divulgação por produto

Medição 103,3
82,5 7 - % Taxa Bimestral
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19 Acompanhamento de ações 
corretivas e preventivas

Medição 95,8
92,5 92 93 % Acumulado MensalSituação ●

20
Fator de qualidade de tape-

outs*
Medição *

97,5 97 99,6 % Taxa Semestral
Situação

21 Yield de Linha
Medição 98,18

99 99 99,3 % Taxa TrimestralSituação ●
22 Acompanhamento dos Riscos

Medição 67,35
83 82,76 - % Taxa Semestral

Situação ●
23 Vulnerabilidades de Segurança 

da Informação
Medição 16,23

22 22,74 - % Taxa BimestralSituação ●
24 Taxa de frequência de 

acidentes com afastamento
Medição 6,5

6 6 2 Adimensio
nal Taxa MensalSituação ●

25 Taxa de frequência de 
acidentes sem afastamento

Medição 2
8 6 5 Adimensio

nal Taxa MensalSituação ●
26 Evolução do IG-SEST

Medição 10
9,6 9,5 2,2 Adimensio

nal
Grau de 
evolução Semestral

Situação ●
27 Acompanhamento da 

execução do PAINT
Medição 100

100 76 171 % Média Trimestral
Situação ●

28 Implementação das 
Recomendações

Medição 74,64
70 76 % Média 

Acumulada
Quadrime

stralSituação ●
29 Redução de Custos e Insumos 

de Fábrica
Medição 286,9

60 747,33 2068,11 R$ (x1000) Acumulado MensalSituação ●
30 Adesão as capacitações 

relacionadas à Ética
Medição 76,09

45 39 - % Absoluto AnualSituação ●
31 Campanhas Sociais

Medição 66
55 50 - % Absoluto Anual

Situação ●
32

Comunicação Interna e 
Endomarketing

Medição 82,3
91 90 93 % Absoluto Anual

Situação ●
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33
Aderência ao Modelo de 

Excelência da Gestão (MEG)
Medição 91,8

89 88,6 83 % Absoluto AnualSituação ●

34 Acompanhamento da 
execução orçamentária

Medição 100
100 100 100 % Evolução Mensal

Situação ●

35
Acompanhamento da 
execução financeira

Medição 66
70 65 100 % Evolução MensalSituação ●

36 Otimização do processo de 
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Medição 71
80 64 57 Dias Média Mensal
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37
Otimização do processo de 
compras - Inexigibilidade
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60 60 39 Dias Média MensalSituação ●

38 Otimização do processo de 
compras - Contratos
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90 88 66 % Média Mensal
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39
Disponibilidade dos serviços 

de TI
Medição 99,7

99,9 99,8 99,9 % Média BimestralSituação ●

40 Eficiência de Cycle time
Medição 50,53

85 79,2 80 % Média MensalSituação ●

41 Disponibilidade de Linhas de 
Produção - Máquinas (DLPM)

Medição 80,9
87 86,9 80 % Média Trimestra

lSituação ●
42

Prazo de desenvolvimento dos 
Programas

Medição 41
19 17 - % Média MensalSituação ●

43
Custo de desenvolv. dos 

Programas – recursos humanos
Medição -11,0

5 -0,5 - % Média MensalSituação ●

44
Prazo médio de emissão de 

Parecer Jurídico
Medição 4,25

7 4,23 - Número Taxa MensalSituação ●

45
Contatos Formais 
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50 46 - Número Acumulado Trimestra
lSituação ●
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47
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institucional efetivadas
Medição 4

6 5 - Número Acumulado Trimestra
lSituação ●

48
Participação em Ações de 
Conscientização Jurídica

Medição 100
60 - - % Taxa Semestra

lSituação ●

49
Horas de treinamento por ano 

por pessoa
Medição 37,8

50 49,06 57,1 Horas Média 
Acumulada MensalSituação ●

50 Rotatividade de colaboradores
Medição 7,47

5,5 5,65 7,8 % Taxa 
acumulada MensalSituação ●

51 Clima Organizacional
Medição 66,47

73 - 71 % Média AnualSituação ●

52 Absenteísmo
Medição 736,37

750 1139 - Número Média 
Acumulada

Quadrim
estralSituação ●

53
Programa de Desenvolvimento 

de Líderes
Medição 66

75 - - Número Média Semestra
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DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Este capítulo apresenta a situação e o desempenho 
fi nanceiro, orçamentário e patrimonial da gestão em 2019.

5. Fig. 58 - Programas do CEITEC
voltados à sustentabilidade

A dependência
financeira da

CEITEC reduz
ano a ano

Top 5

Apenas 10 empresas estatais
federais possuem  ISO 9001:2015-
CERTIFICAÇÃO COM 
SELO INTERNACIONAL DE QUALI-
DADE ABRANGENDO TODOS OS 
PROCESSOS DA EMPRESA.

Apenas 5 empresas do setor, no 
mundo, possuem essa certifica-
ção para chips para passaporte.

Apenas 5 empresas do setor, no 
mundo, possuem essa certifica-mundo, possuem essa certifica-
ção para chips para passaporte.

Top 5
Apenas 5 empresas do setor, no 
mundo, possuem essa certifica-
Apenas 5 empresas do setor, no 
mundo, possuem essa certifica-
Apenas 5 empresas do setor, no 
mundo, possuem essa certifica-
ção para chips para passaporte.

Top 5Top 5

satisfação
de clientes

2016

79% 88% 89,7% 92,2%

2017 2018 2019

Top 10
Apenas cerca de 10 empresas
do segmento no mundo têm
a certificação EPC GLOBAL. 
CERTIFICAÇÃO QUE ATENDE AO 
PADRÃO DE AUTOMAÇÃO E
IDENTIFICAÇÃO PARA
VÁRIOS TIPOS DE APLICAÇÃO

28patentes
depositadas entre 2017 e 2019

2016 2017 2018 2019

ano a ano

2016 2017 2018 2019

93,5% 93,9%

91,6%
89,3%

92,2%

DIFERENCIAIS E DESTAQUES DO CEITEC
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5.1 - Providências para garantia da confia-
bilidade e regularidade dos procedimen-
tos contábeis.

A CEITEC implantou no fi nal do exercício de 2015 
o sistema de ERP SAP (S/4Hana), sistema que ope-
ra de forma integrada com todos os departamentos 
da empresa, proporcionando uma gestão completa, 
facilitando o fl uxo de informações, tornando as roti-
nas contábeis mais efi cazes e seguras, reforçando os 
controles internos.

Como empresa estatal, a CEITEC segue o modelo 
de Governança estabelecido pela Lei nº13.303/2016. 
O Conselho Fiscal fi scaliza as informações e atos de 
caráter orçamentário, fi nanceiro e contábil, priori-
zando ações e medidas de natureza construtiva e 
instrutiva. Em sua estrutura organizacional interna, 
a CEITEC conta ainda com Auditoria Interna, órgão 
auxiliar ao exercício das atribuições de natureza fi s-
calizatória dos conselhos de Administração e Fiscal 
e da Diretoria Executiva. Possui ainda um Comitê 

de Auditoria Estatutário, que assessora o Conselho 
de Administração no que concerne ao exercício das 
suas funções de supervisão e fi scalização da gestão. 
Ainda por força das Leis Federais nº 6404/76 e nº 
13.303/16, a CEITEC possui acompanhamento per-
manente de Empresa de Auditoria Independente, a 
qual emitir opinião sobre o conjunto das Demonstra-
ções Contábeis.

5.2 - Estruturas e competências do setor de 
contabilidade

A área de contabilidade da CEITEC está vinculada à 
Diretoria Administrativo Financeira e suas principais 
funções são: planejar, supervisionar e controlar ativi-
dades relacionadas ao setor de Contabilidade Socie-
tária e Contabilidade Pública;  orientar, coordenar e 
controlar o cumprimento das leis tributárias e socie-
tárias aplicáveis à Empresa; coordenar e controlar a 
aplicação do Plano Contábil da Empresa referente 
à Contabilidade Societária e Contabilidade Pública; 
elaborar relatórios e demonstrativos destinados aos 

órgãos da administração da Empresa e órgãos exter-
nos; manter o cadastro atualizado junto aos órgãos 
Municipal, Estadual e Federal quanto ao quadro de 
sócios e responsáveis legais; atender a Auditoria 
Externa e prestar todas as informações necessárias 
para que esta emita sua opinião sobre a situação pa-
trimonial e fi nanceira da Empresa.
A equipe é composta exclusivamente por contado-
res do quadro, nomeados na planilha abaixo, com 
atribuições previstas nos respectivos editais de con-
curso.

Nome / Data de Admissão  

Leslie Nasario 09/09/2019  
 Marina Ledesma Trindade 04/12/2012  

 Valter da Silva Alves de Souza 20/04/2017  

As Demonstrações Financeiras podem ser acessadas na 
integra pelo Site da empresa:
http://www.ceitec-sa.com (Aba acesso a informação, 
Receitas e Despesas, Demonstrações Financeiras)
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(Valores expressos em milhares de reais)BALANÇOS PATRIMONIAIS  - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
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(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
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(Valores expressos em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
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(Valores expressos em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO -

 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
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(Todos os valores estão expressos em 
milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

PERÍODOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

5.1. - Contexto Operacional

O Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada 
S.A. é uma empresa pública federal domiciliada no Brasil, 
constituída sob a forma de sociedade por ações, com par-
ticipação exclusiva da União no capital social, vinculada ao 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e (MCTI). 
A Companhia foi constituída pela Lei n.º 11.759, de 31 de 
julho de 2008, e Decreto n.º 6.638, de 07 de novembro de 
2008. A Assembleia Geral de Constituição do CEITEC foi 
realizada em 15 de abril de 2009, data em que iniciou suas 
atividades de estudos e testes. Empresa pública depen-
dente, seus recursos são providos pela União mediante 
dotação orçamentária específi ca.

Na data de 21 de novembro de 2017, em Assembleia Geral 
Extraordinária, foi aprovada a redação do novo Estatuto 
Social da empresa, com o intuito de adequá-lo ao dispos-
to na Lei 13.303 de 30 de junho de 2016 e no Decreto nº 
8.945 de 27 de dezembro de 2016. Além da legislação já 
citada anteriormente, o CEITEC também é regida pela Lei 
6.404 de 15 de dezembro de 1976.

Com sede em Porto Alegre (RS), o CEITEC ocupa uma 
área total de 14,7 mil m². Desses, 9,6 mil m² são destinados 
à Fábrica e 5,1 mil m², ao Prédio Administrativo. A empresa 
tem como missão desenvolver soluções que contribuam 
para o progresso e o bem-estar da sociedade brasileira, 
explorando comercialmente tecnologias de microeletrôni-
ca e de áreas correlatas. Sua visão é ser empresa nacional 

referência no mercado para soluções inovadoras basea-
das em microeletrônica. O CEITEC é uma iniciativa estra-
tégica do Brasil para garantir o domínio tecnológico com-
pleto da fabricação de circuitos integrados (chips) no País. 

O CEITEC atua no segmento de semicondutores desen-
volvendo soluções para identifi cação automática (RFID 
e smartcards) e para aplicações específi cas (ASICs). A 
empresa projeta, fabrica e comercializa circuitos integra-
dos para diferentes aplicações. Suas principais áreas de 
atuação são identifi cação veicular, identifi cação pessoal, 
identifi cação patrimonial e logística, identifi cação animal, 
saúde, serviços e projetos sob medida. 

5.1.1. - Base de preparação

a. Declaração de conformidade em relação às normas 
do CPC
As demonstrações fi nanceiras foram preparadas de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com 
base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por 
Ações, nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas In-
terpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), e em conformidade com as Resoluções 
do Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

A emissão das demonstrações fi nanceiras foi autorizada 
pela diretoria em 21/01/2020 conforme Ata de Diretoria 
Executiva nº 02/2020.

b. Base de mensuração
As demonstrações fi nanceiras foram preparadas com 
base no custo histórico.

c. Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações fi nanceiras são apresentadas em 
Real, que é a moeda funcional da Companhia.  Todas as 

informações fi nanceiras apresentadas em Real foram ar-
redondadas para o milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma.

d. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações fi nanceiras foi efetua-
da de acordo com as normas contábeis vigentes no Brasil, 
que exige que a Administração faça julgamentos, estimati-
vas e premissas que afetam a aplicação de políticas contá-
beis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas 
e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas 
estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira con-
tínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são 
reconhecidas no exercício em que as estimativas são revi-
sadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.

5.2.- Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm 
sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercí-
cios apresentados nessas demonstrações fi nanceiras anu-
ais.

a. Moeda estrangeira

Transações em moeda estrangeira são convertidas para 
a moeda funcional da Companhia (Real) pelas taxas de 
câmbio nas datas das transações.  Ativos e passivos mone-
tários denominados e apurados em moedas estrangeiras 
na data de apresentação são reconvetidas para a moeda 
funcional à taxa de câmbio apurada naquela data. O ga-
nho ou perda cambial em itens monetários é a diferença 
entre o custo amortizado da moeda funcional no começo 
do exercício, ajustado por juros e pagamentos efetivos du-
rante o período, e o custo amortizado em moeda estran-
geira à taxa de câmbio no fi nal do exercício de apresen-
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tação. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes 
na reconversão são reconhecidas no resultado. Itens não 
monetários que sejam medidos em termos de custos his-
tóricos em moeda estrangeira são convertidos pela taxa 
de câmbio apurada na data da transação.

b. Instrumentos fi nanceiros

i. Ativos fi nanceiros não derivativos

A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis 
e depósitos inicialmente na data em que foram origi-
nados. Todos os outros ativos fi nanceiros são reco-
nhecidos inicialmente na data da negociação na qual 
a Companhia se torna uma das partes das disposições 
contratuais do instrumento. 

A Companhia não reconhece um ativo fi nanceiro quan-
do os direitos contratuais aos fl uxos de caixa do ativo 
expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos 
ao recebimento dos fl uxos de caixa contratuais sobre 
um ativo fi nanceiro em uma transação na qual essen-
cialmente todos os riscos e benefícios da titularidade 
do ativo fi nanceiro são transferidos. Eventual partici-
pação que seja criada ou retida pela Companhia nos 
ativos fi nanceiros é reconhecida como um ativo ou pas-
sivo individual.

Os ativos ou passivos fi nanceiros são compensados 
e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial 
quando, e somente quando, a Companhia tenha o di-
reito legal de compensar os valores e tenha a intenção 
de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e 
liquidar o passivo simultaneamente.

A Companhia tem os seguintes ativos fi nanceiros não 
derivativos:

Caixa e equivalentes de caixa, que correspondem aos 
limites de saque da Conta Única do Tesouro Nacional, 
estabelecidos pelo órgão central de programação fi nan-
ceira. Esses recursos são sujeitos a um risco insignifi cante 
de alteração no valor, e são utilizados na gestão das obri-
gações de curto prazo.

ii. Passivos fi nanceiros não derivativos

A Companhia reconhece os passivos fi nanceiros inicial-
mente na data de negociação na qual a Companhia se 
torna uma parte das disposições contratuais do instru-
mento. A Companhia baixa um passivo fi nanceiro quando 
tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou 
vencida. 

A Companhia tem os seguintes passivos fi nanceiros não 
derivativos: fornecedores e adiantamento do Tesouro 
Nacional.

Tais passivos fi nanceiros são reconhecidos inicialmente 
pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de tran-
sação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses 
passivos fi nanceiros são medidos pelo custo amortizado 
através do método dos juros efetivos.

A Companhia avaliou o efeito de ajuste a valor presente 
(AVP) sobre saldos de ativos e passivos e não identifi cou 
valores materiais a serem ajustados.

iii. Capital social

O capital social é formado exclusivamente por ações or-
dinárias nominativas e sem valor nominal de propriedade 
da União Federal. 

c. Estoque

São mensurados pelo custo de aquisição, incluindo os im-
postos por ventura não recuperáveis, custos de transpor-
tes e demais custos necessários para trazer os estoques às 
suas condições atuais.

d. Despesas antecipadas

As despesas antecipadas são registradas pelo seu custo 
original de acordo com os prazos de vigência dos respec-
tivos contratos relacionados. As despesas corresponden-
tes são reconhecidas no resultado do exercício de acordo 
com o princípio de competência. 

e. Imobilizado 

i. Reconhecimento e mensuração

1 - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo 
histórico de aquisição ou construção, deduzido de 
depreciação acumulada. O custo inclui gastos que são 
diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O cus-
to de ativos construídos pela própria entidade inclui o 
custo de materiais e mão de obra direta e quaisquer 
outros custos para colocar o ativo no local e condição 
necessários para que esses sejam capazes de operar 
da forma pretendida pela administração. 

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobili-
zado são apurados pela comparação entre os recursos 
advindos da alienação ou despesa com o valor contábil 
do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de 
outras receitas ou despesas operacionais no resultado. 

2 - Instituiu-se Comissão Interna de Avaliação dos Bens 
Patrimoniais, através da Portaria nº 72 de 21/11/2019 em 
atendimento ao § 3º artigo 183 da Lei 6.404/1976, NBC 
TG 01 (R4) e NBC TSP 07, no âmbito do CEITEC, com 
objetivo de atualizar e/ou avaliar os bens patrimoniais. 
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Os trabalhos foram concluídos em 31/12/2019, não 
apresentando alterações signifi cativas em relação ao 
exercício anterior.

ii. Custos subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados na medida em 
que seja provável que benefícios futuros associados 
com os gastos serão auferidos pelo Grupo. Gastos de 
manutenção e reparos recorrentes são registrados no 
resultado.

iii. Depreciação

Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo mé-
todo linear no resultado do exercício baseado na vida 
útil econômica estimada de cada componente do imo-
bilizado. Itens do ativo imobilizado são depreciados a 
partir da data em que são instalados e estão disponí-
veis para uso, ou em caso de ativos construídos inter-
namente, do dia em que a construção é fi nalizada e o 
ativo está disponível para utilização. Terrenos não são 
depreciados.

f. Intangível

1 - Pesquisa e desenvolvimento

Gastos em atividades de pesquisa, realizados com a 
possibilidade de ganho de conhecimento e entendi-
mento científi co ou tecnológico, são reconhecidos no 
resultado conforme incorridos. Atividades de desen-
volvimento envolvem um plano ou projeto visando 
a produção de produtos novos ou substancialmente 
aprimorados. Os gastos de desenvolvimento são ca-
pitalizados somente se os custos de desenvolvimento 
puderem ser mensurados de maneira confi ável, se o 
produto ou processo forem técnica e comercialmente 

viáveis, se os benefícios econômicos futuros forem pro-
váveis, e se a Companhia tiver a intenção e os recursos 
sufi cientes para concluir o desenvolvimento e usar ou 
vender o ativo. Os gastos capitalizados incluem o custo 
de materiais, mão de obra direta e custos de fabrica-
ção que são diretamente atribuíveis à preparação do 
ativo para seu uso proposto. Outros gastos de desen-
volvimento são reconhecidos no resultado conforme 
incorridos.

Os gastos de desenvolvimento capitalizados são men-
surados pelo custo, deduzido da amortização acumula-
da e perdas por redução ao valor recuperável.

2 – Adequações às Normas Internacionais (IFRS)

O CEITEC atendeu plenamente às práticas contábeis 
no que concerne a convergência e harmonização das 
normas contábeis brasileiras com o padrão contábil 
internacional (International Financial Reporting Stan-
dards – IFRS). 

CPC 04 (R1) Ativo Intangível
Ativos intangíveis com vida defi nida são amortizados 
ao longo da vida útil econômica e avaliados em rela-
ção à perda por redução ao valor recuperável sempre 
que houver indicação de perda econômica do ativo. 
O período e o método de amortização para um ativo 
intangível com vida defi nida são revisados no mínimo 
ao fi nal de cada exercício social. Mudanças na vida útil 
estimada ou no consumo esperado dos benefícios eco-
nômicos futuros desses ativos são contabilizados por 
meio de mudanças no período ou método de amortiza-
ção, conforme o caso, sendo tratados como mudança 
de estimativas contábeis.

i. Programas de computador (softwares)

Licenças adquiridas de programas de computador 
(softwares) são capitalizadas e amortizadas ao longo 
de sua vida útil estimada, pelas taxas descritas na nota 
explicativa nº 9.

ii. Amortização

Amortização é calculada de forma linear, consideran-
do a vida útil estimada ou o prazo contratual de uso 
da licença, no caso de softwares. Métodos de amor-
tização, vidas úteis e valores residuais são revistos a 
cada encerramento de exercício fi nanceiro e ajusta-
dos caso seja adequado.

g. Arrendamento mercantil

Pagamentos efetuados sob um contrato de arrendamento 
operacional são reconhecidos como despesas na demons-
tração de resultados em bases lineares pelo prazo do con-
trato de arrendamento.

h. Reconhecimento da receita de subvenções para cus-
teio/investimento

A Companhia é uma empresa pública dependente nos 
termos da Lei Complementar 101/2000. Sua receita é 
constituída por recursos fi nanceiros recebidos do Tesou-
ro Nacional para as despesas de pessoal e custeio devida-
mente empenhadas e por receitas próprias. Os recursos 
recebidos pela Companhia destinados ao pagamento de 
aquisições de ativos e outros itens de investimento estão 
demonstrados no balanço patrimonial à conta de “recur-
sos destinados ao aumento de capital”.
Os valores destinados pelo Tesouro Nacional por meio de 
execução orçamentária são reconhecidos no resultado de 
acordo com a fase de liquidação das despesas empenha-
das.
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i. Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento 
passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou 
construtiva que possa ser estimada de maneira confi ável, 
e é provável que um recurso econômico seja exigido para 
liquidar a obrigação.

j. Receitas fi nanceiras e despesas fi nanceiras

A receita de juros é reconhecida no resultado, através do 
método dos juros efetivos.

k. Imposto de renda e contribuição social

Não existem saldos de imposto de renda e a contribui-
ção social apurados para o período, devido aos prejuízos 
fi scais apresentados. Como a Companhia encontra-se 
ainda dependente do orçamento da União, a expectativa 
do CEITEC é que até o ano de 2021 a empresa torne-se 
independente e lucrativa. 

l. Resultado por ação

O resultado por ação básico é calculado por meio do re-
sultado do período atribuível aos acionistas da Compa-
nhia e a média ponderada das ações ordinárias e prefe-
renciais em circulação no respectivo exercício. Em 31 de 
dezembro de 2019 e de 2018, o resultado por ação diluído
e básico são idênticos, pois não existem instrumentos fi -
nanceiros com direito a conversibilidade em ações

5.3.- Ajustes de exercícios anteriores

Em 2019, a empresa realizou ajuste de R$ 1.093 (Um mi-
lhão, noventa e três mil reais), sobre a provisão de férias 
e encargos. Com relação ao impacto nas Demonstrações 
Contábeis publicadas em 2018, para comparabilidade, 
apresentamos a seguir:
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5.4.- Caixa e equivalentes de caixa

O limite de saque – conta única do Tesouro Nacional é mantido no Banco Central do 
Brasil, é utilizado para registrar a movimentação dos recursos fi nanceiros da Companhia 
junto ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, por 
meio de termo de cooperação técnica fi rmado com a Secretaria do Tesouro Nacional – 
STN.

Até 31/12/2017 os saldos das contas de Limite de Saque (Conta Única do Tesouro Na-
cional) registradas no Ativo Circulante, e dos Recursos Liberados, conta de Passivo Cir-
culante detinham saldos idênticos, pois registravam todas as movimentações das fontes 
com contrapartida nas contas de subvenção e Adiantamento para Futuro Aumento de 
Capital. Porém a partir de janeiro de 2018, alguns critérios de contabilização foram modi-
fi cados para melhor adequação à regra de Aumento de Capital, sendo contabilizados os 
valores a título de adiantamento para futuro aumenta de capital, não conciliando mais os 
saldos destas contas, conforme demonstrado:

Ano 31/12/2019 31/12/2018
Aplicação Financeira - BB 2.070 -

Limite de saque - Conta única 
do Tesouro Nacional 1.071 4.142

3.141 4.142

5.8. - Imobilizado

5.6. - Tributos a recuperar

5.5. -  Estoque

5.7.- Despesas antecipadas

Refere-se a créditos relacionados aos tributos incidentes quando da aquisição de insu-
mos para fabricação, ativos imobilizados e intangíveis (ICMS, IPI, PIS e COFINS).
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a. Custo atribuído (Deemed Cost)

A Companhia apurou e registrou no exercício de 2014 o Custo atribuído (Deemed Cost) 
do ativo imobilizado tendo contratado empresa especializada UNISIS Administração Pa-
trimonial Ltda. para preparação de laudo necessário para suporte dos registros contá-
beis, sendo objeto desta avaliação a totalidade dos ativos registrados no imobilizado.

b. Terreno e imóvel utilizados pela Companhia

O governo Federal realizou investimentos na ordem de R$ 400 milhões na construção 
das instalações utilizadas pela Companhia. Grande parte destes investimentos foi reali-
zada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) na construção da unida-
de sede e parque fabril. Está sendo viabilizada junto ao MCTI e aos órgãos públicos a 
transferência da propriedade deste imóvel para a Companhia, que atualmente pertence 
ao referido Ministério, nos termos do Ofício nº 432/SPOA do MCTI datado de 9 de 
dezembro de 2009. Com referência ao terreno, de propriedade da Prefeitura Municipal 
de Porto Alegre, onde a fábrica está instalada, o MCTI possui Termo de Cessão de Uso 
a Título Gratuito por sessenta anos, renováveis por mais cinco a contar de 3 de agosto 
de 2004.

c. Máquinas e equipamentos 

Parte das máquinas e equipamentos utilizados pela Companhia foi cedido a título gratui-
to (doação) pela empresa Motorola do Brasil S.A. para o Estado do Rio Grande do Sul, 
com o encargo de condicionar o uso pelos laboratórios da Associação Civil Centro de 
Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC. Posteriormente o Estado do 
Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria da Ciência e Tecnologia, efetivou a doação 
dos referidos equipamentos à União, representada pelo MCTI, fi cando a referida Asso-
ciação com a guarda provisória dos bens até o momento em que ocorreu a sub-rogação 
legal do acervo à Companhia.

5.9.- Intangível

Os ativos intangíveis reconhecidos referem-se aos direitos de uso de softwares relacio-
nados à área industrial e ao licenciamento de estudos técnicos e projetos de radiofre-
qüência realizados pela Companhia.

5.10. - Fornecedores

A exposição da Companhia a riscos de moeda e liquidez relacionados a contas a pagar a 
fornecedores e outras contas a pagar é divulgada na nota explicativa nº 22.

Os projetos industriais desenvolvidos pela Companhia ainda estão em fase de amadure-
cimento. Por isso todos os dispêndios relacionados a estes são registrados diretamente 
no resultado do exercício, conforme determina o Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) 
– Ativo Intangível. 

Os projetos desenvolvidos pela Associação Civil Centro de Excelência em Tecnologia 
Eletrônica Avançada fi nanciados com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) se encon-
tram fi nalizados. Em razão da transferência de obrigações e direitos daquela Associação 
a esta Companhia, as prestações de contas estão sob responsabilidade desta, estando 
em estágio fi nal de encerramento e obtenção dos respectivos certifi cados de quitação.

Os projetos referidos são relativos às seguintes áreas: rastreabilidade bovina; modulador 
da TV Digital; projeto Altus; e circuito integrado específi co para uso nas soluções de 
automação industrial.
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5. 11. - Obrigações e provisões tributárias

5.12. - Obrigações e provisões trabalhistas

5.13. - Ajuste de avaliação patrimonial

5.14. - Recursos destinados ao aumento de capital

Realização através da depreciação nos exercícios:

Conforme descrito na nota explicativa nº 1, corresponde aos recursos recebidos da 
União para investimentos e futuro aumento do Capital Social na Companhia. Capitali-
zamos o montante de R$ 8.829 (oito milhões, oitocentos e vinte e nove mil reais), corres-
pondente a valor principal e atualização Selic até a data da Assembleia Geral Extraordi-
nária realizada em 26 de abril de 2019, para os valores residuais de recursos recebidos 
até 31/12/2017.

5.15. - Patrimônio Líquido

5.16. - Receita líquida

a. Capital Social

O Capital Social em 31/12/2019 corresponde ao valor de R$ 126.300 (cento e vinte e seis 
milhões e trezentos mil reais) divididos em 42.000 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal. Em 31/12/2018 o Capital Social era de R$ 151.891 (Cento e cinquenta e um 
milhões, oitocentos e noventa e um mil reais).

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 26 de abril de 2019, ocorreu a ele-
vação do capital social pela integralização do montante de R$ 8.829 (oito milhões, oito-
centos e vinte e nove mil reais) e redução do capital social com os valores de prejuízos 
acumulados até 31/12/2017 no valor de R$ 34.420 (trinta e quatro milhões, quatrocentos 
e vinte mil reais), a seguir demonstrados: 

5.17. -  Despesas com pessoal

Exercício AFAC 
Integra-
lizado 

Principal

AFAC Inte-
gralizado  

Atualização 
SELIC

Redução com 
Prejuízos Acu-
mulados até 
31/12/2016

Redução com 
Prejuízos Acu-
mulados até 
31/12/2017

Capital
Integralizado



R E L AT Ó R I O 
D E G E STÃO 

2 0 1 9
99

5.18. - Despesas gerais e administrativas

A atualização do capital autorizado refere-se à atualização pela taxa Selic dos recursos 
recebidos da União até 31/12/2016, para fi ns de aumento do capital da Companhia, con-
forme defi nido pelo artigo 51 do Decreto nº 6.638.

(*) As variações cambiais refl etem os impactos das variações de preços na moe-
da Dólar Norte Americano

5-19. - Honorários dos administradores

5. 20. - Outras despesas (receitas) operacionais

5.21. _ Resultado financeiro

O montante de remuneração pago pela companhia a seus conselheiros e aos administrado-
res, está demonstrado a seguir:

5.22. Instrumentos financeiros
A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumen-
tos fi nanceiros:

a. Risco de crédito
b. Risco de liquidez
c. Risco de mercado

Essa nota apresenta informações sobre a exposição da Companhia a cada um dos riscos 
supramencionados, os objetivos da Companhia, políticas e processos para a mensuração 
e gerenciamento de risco, e o gerenciamento de capital da Companhia.

Estrutura do gerenciamento de risco

Risco de crédito
Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer em perdas caso uma contraparte em 
um instrumento fi nanceiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais. O risco 
de crédito está relacionado principalmente aos valores recebíveis do Tesouro Nacional.

Exposição a riscos de crédito
O valor contábil dos ativos fi nanceiros representa a exposição máxima do crédito. A ex-
posição máxima do risco do crédito na data das demonstrações fi nanceiras era:

4.142    3.141
31/12/2019 31/12/2018

Caixa e equivalentes de caixa
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Os montantes acima são todos decorrentes de contrapartes no mercado interno 
e não há saldos em atraso.

Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco em que a Companhia irá encontrar difi culdades em cumprir 
com as obrigações associadas com seus passivos fi nanceiros que são liquidados com pa-
gamentos à vista ou com outro ativo fi nanceiro. A abordagem da Companhia na adminis-
tração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez sufi ciente 
para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, 
sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia.

A Companhia constantemente monitora suas exigências de fl uxo de caixa operacional e 
busca aumentar o seu retorno de caixa sobre investimentos. A Companhia garante que 
possui limite de saldo em tesouraria sufi ciente para superar sua necessidade de capital 
de giro operacional, incluindo o cumprimento de obrigações fi nanceiras; isto exclui o im-
pacto potencial de circunstâncias extremas que não podem ser razoavelmente previstas, 
como desastres naturais. 

Além disso, a Companhia recebe do MCTI montantes para o pagamento das contas a 
pagar, com a natureza de doação. A seguir, estão as maturidades contratuais de passivos 
fi nanceiros, incluindo pagamentos de juros estimados:

Risco de mercado
Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de 
câmbio e taxas de juros, impactem nos ganhos da Companhia. O objetivo do gerencia-
mento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições aos riscos, dentro de 
parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo aumentar o retorno. 

Risco da taxa de câmbio
Decorre da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio das moedas estrangeiras 
utilizadas pela Companhia principalmente para a aquisição de produtos e serviços.
A Companhia não contrata instrumentos fi nanceiros derivativos para se proteger de ris-
co de taxa de câmbio.
Com relação a ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira, a Com-
panhia procura manter sua exposição líquida a um nível aceitável.

Exposição a moeda estrangeira
A exposição da Companhia ao risco de moeda estrangeira (Dólar norte-americano) em 
31 de dezembro de 2019 corresponde ao valor de R$ 1.626 (Hum milhões, seiscentos e 
vinte e seis mil reais) equivalente a $ 403 (Quatrocentos e três mil dólares), em 31/12/ 
2018 o montante era de R$ 1.772 (Hum milhão, setecentos e setenta e dois mil reais), cor-
respondente a $ 457 (quatrocentos e cinquenta e sete mil dólares) valores empenhados 
em moeda estrangeira. Em uma simulação de estresse cambial, ou seja, adotando-se uma 
variação da cotação da moeda americana de três desvios padrão em relação à média 
histórica dos últimos 12 meses o impacto cambial em 31/12/2019 é de R$ 10 (dez mil reais) 
e em 31/12/2018 foi de R$ 11 (onze mil reais). 

Valor justo
Os valores justos dos ativos e passivos fi nanceiros, juntamente com os valores contábeis 
apresentados no balanço patrimonial, são os seguintes: 

A Companhia considera que, devido aos prazos e à natureza dos saldos relativos aos 
instrumentos fi nanceiros acima demonstrados, o valor contábil refl ete substancialmente 
o valor justo em cada data-base.
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5.24. - Contingências 
A Administração da Companhia, com base na opinião da Superintendência Jurídica 
(CONJUR), constituiu provisão contábil de R$ 6.255 (seis milhões, duzentos e cinquenta 
e cinco mil reais) os quais estão avaliados com chance de perda provável. Por sua vez, o 
montante de R$ 4.011 (quatro milhões, onze mil reais) refere-se aos valores classifi cados 
com probabilidade de sucumbência possível. O quadro abaixo demonstra o montante 
por natureza:

Inicialmente, deve ser destacado que utilizou–se, para a apuração de riscos ora
apresentada, como já vinha sendo feito em exercícios anteriores, a metodologia NBC TG
25 que determina a divisão dos riscos de acordo com a sua probabilidade de redundar 
emsaída de recursos para liquidação da obrigação.
Com base no Pronunciamento Técnico CPC 25, esta CONJUR reconheceu como valo-
res aprovisionar aqueles em relação aos quais será provável a necessidade de “saída de 
recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação”. No que con-
cerne a tais valores, foi feita uma estimativa de resultados, que ainda conforme a própria 
norma acima citada corresponde ao “valor que a entidade racionalmente pagaria para 
liquidar a obrigação na data do balanço” (no caso, na data do fechamento do balancete 
do 4º trimestre, ou seja, 31 de dezembro de 2019).

Importante destacar que, para a apuração detalhada requerida pela equipe de Auditoria
Externa, esta CONJUR utilizou-se das informações processuais disponíveis no momento.

Algumas ações judiciais encontram-se em fase recursal, porém, segundo a avaliação des-
ta equipe jurídica (alicerçada no exame da jurisprudência e de casos similares), o risco 
dedispêndio fi nanceiro é elevado, razão pela qual são reconhecidas como provisões. 

Os valores considerados, portanto, decorrem de avaliação feita sobre a condenação 
provisória (determinada em sentença ou acórdão), ou, ainda, do montante homologado 
em sede de liquidação ou cobrado em execução de sentença.

A Companhia considerou como valores que compõem o passivo contingente aqueles-
decorrentes de “obrigações” em relação às quais não se tem certeza se haverá risco de 
dispêndio fi nanceiro futuro (conforme Pronunciamento Técnico CPC 25, item 13, (b), 
(i)). Tratam-se de ações judiciais em fase processual inicial, em relação às quais não se 
pode fazer nenhuma “estimativa confi ável” (termo adotado conforme descrito no item 
26 do Pronunciamento Técnico CPC 25), o valor da condenação em caso de eventual su-
cumbência. Para apurar os valores do eventual débito judicial, adotou-se como critério 
a utilização do valor da causa apresentado na Petição Inicial, por ser esta a “evidência 
disponível” para o alcance do valor aproximado.

Em relação aos riscos considerados remotos, foram computadas as ações cujas chances 
de saída de recursos fi nanceiros sejam improváveis ou inexistentes. São ações em fase 
fi nal, cujo risco de reversão é ínfi mo ou que estejam apenas aguardando o despacho de 
arquivamento defi nitivo.

Por derradeiro, necessário destacar que o montante fi nal do passivo judicial estimado 
para as três “categorias” de risco (provisões, passivo contingente e remotos) sofreu al-
teração, haja vista a alteração dos critérios de detalhamento ora exigidos pela Auditoria 
Externa.

5.25.- Seguros
Os bens, interesses e responsabilidades estão segurados por valores que a Adminis-
tração considerou sufi cientes para cobertura de eventuais sinistros. As premissas de 
risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria das 
demonstrações fi nanceiras, consequentemente, não foram analisadas pelos nossos au-
ditores independentes.
Contrato com Zurich Minas Brasil Seguros S.A. com vigência de 18/12/2019 a 18/12/2020, 
conforme a apólice de seguros:

5.23. - Partes relacionadas
A Companhia é controlada pela União Federal e os valores em aberto com sua controla-
dora decorrem dos repasses recebidos e a receber pelo Sistema Integrado de Adminis-
tração Financeira (SIAFI) do Governo Federal. As operações com partes relacionadas 
estão sintetizadas no quadro abaixo:
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5.26. - Conciliação dos saldos pela contabilidade societária e 
pelo SIAFI

Em atendimento à Decisão do Tribunal de Contas da União – TCU, publicada no Diário 
Ofi cial da União de 06 de novembro de 2006, S.1, p.86 apresentamos a conciliação dos 
saldos levantados pelo sistema contábil societário e o sistema SIAFI, em 31 de dezembro 
de 2019.

A escrituração contábil segundo a Lei 6.404/76 não contempla todas as necessidades de 
registro que a Lei nº 4.320/64 exige, seja em nomenclatura, em função de conta, entre 
circulante e não circulante, bem como em função dos Recursos a Receber e/ou Recursos 
Diferidos e registro de Restos a Pagar referente ao orçamento do exercício fi ndo.

Abaixo demonstramos os valores do exercício de 2019 que compõem a forma de con-
tabilização em cada uma das leis mencionadas, esclarecendo as origens das diferenças 
apontadas, sendo que tais diferenças de valores se referem a registros e apropriações 
necessárias para atender a cada uma das referidas leis.

As diferenças apontadas em alguns casos referem-se ao pouco tempo disponível para os 
registros de ajustes contábeis disponibilizado pelos órgãos superiores para fechamento 
da contabilidade pública, que tem por base o SIAFI, enquanto a contabilidade societária 
permite uma fl exibilização maior nos prazos de fechamento, o que possibilita uma melhor 
conciliação e conferência dos registros efetuados. 

a) Diferença de critério entre o balanço Societário e o Siafi  apurado na conta depósi-
tos e cauções para atendimento da Lei das Sociedades Anônimas;
b)Diferença de saldo apurado por conciliação, efetuada após a data de fechamento 
do SIAFI; 
c) Diferença decorrente da transferência entre o circulante e o não circulante para 
atender à Lei das Sociedades Anônimas; 
d) Contabilizado Ajuste de Avaliação patrimonial conforme Notas Explicativas nº 08 
e 09 e conforme laudo de avaliação;
e) Valor contabilizado em adiantamento do tesouro nacional em atendimento à con-
tabilidade societária;
f)Valor apurado no resultado entre o sistema da contabilidade societária e contabili-
dade pública.

5.27. Remuneração dos empregados e administradores

Atendendo à Resolução CGPAR nº 03 de 31 de dezembro de 2010 informamos 
a média salarial e a remuneração, vantagens e bene� cios dos empregados e 
administradores. Vide quadro abaixo:

5.28. - Continuidade Operacional – Programa de Parcerias e In-
vestimentos 
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com o pressuposto da continuidade 
operacional. O CEITEC foi incluída no Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) no 
Decreto nº 10.065 de 14 de outubro de 2019, que diz:

“Art 1º) Fica o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. - Ceitec 
qualifi cado no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da 
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Marina Ledesma Trindade
(Contadora - CRC/RS 071335/0-1)

Paulo de Tarso Mendes Luna (Presidente)
Marcos Tadeu de Lorenzi (Diretor)
Luiz Fernando Salvadori Zachia (Diretor)

RESPONSÁVEL TÉCNICA

DIRETORIA

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A 
Administradores e Acionistas do
Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S/A - CEITEC
Porto Alegre/RS

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica 
Avançada S/A - CEITEC, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mu-
tações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. 

Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito na seção a seguir 
intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
fi nanceira do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S/A - CEITEC em 31 
de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para 
o exercício fi ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalva

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demons-
trações contábeis”. Somos independentes em relação à companhia de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas 
normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.  Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião 
com ressalva.

Custo do Produtos Vendidos – CPV – subavaliado 

Ronald Krummenauer (Presidente)
Paulo de Tarso Mendes Luna (Conselheiro)
José Luiz Guimarães Ferreira Neto (Conselheiro)
Milton Torres Filho (Conselheiro)
Vicente Giurizatto da Silva Silveira (Conselheiro)
Cleber Cristiano Prodanov (Conselheiro)
Regiane Relva Romano (Conselheiro)

Abdsandryk Cunha de Souza (Presidente)
Aline Alves Sales Andrade (Conselheira)
Tarcila Peres Santos (Conselheiro)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO FISCAL

República - PPI, para possibilitar a realização de estudos e a avaliação de alternati-
vas de parceria com a iniciativa privada e propor ganhos de efi ciência e resultados 
para a empresa, com vistas a garantir sua sustentabilidade econômico-fi nanceira. ”

O CEITEC vem reduzindo seus prejuízos ao longo dos últimos exercícios, aumentando 
suas receitas e reduzindo suas despesas. Hoje, os prejuízos acumulados (que também 
foram reduzidos de forma signifi cativa nos últimos anos) montam o valor de R$ 25.499 
(vinte e cinco milhões, quatrocentos e noventa e nove mil reais). Desta forma, entende-
mos que não há risco de descontinuidade da empresa.
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No relatório do CGU sobre as contas de 2018, emitido em 03/07/2019, foram identifi -
cadas falhas na apuração e contabilização do CPV, acarretando distorções na DRE, es-
tando o CPV subavaliado e não condizente com as transações efetuadas. Mesmo sob a 
alegação de estar sendo implementada nova metodologia a partir deste período, não 
vislumbramos refl exos, tais como, um estudo técnico que visa identifi car e analisar os 
riscos presentes no ambiente do CEITEC, e aperfeiçoamento dos controles internos e 
processos operacionais.

Patentes

O CEITEC tem como função precípua o desenvolvimento de soluções científi cas e tec-
nológicas. Os procedimentos até aqui adotados para registro e administração de paten-
tes e software não demonstram a efi ciência e efi cácia nos controles de tais processos. 
A vulnerabilidade aqui exposta, permite que a tecnologia desenvolvida pelo CEITEC, 
possa ser repassada a terceiros e sem qualquer negociação e/ou ressarcimento.

Continuidade operacional

Conforme descrito na nota explicativa 28, as demonstrações contábeis foram elaboradas 
com o pressuposto da continuidade. Porém, a empresa continua dependente dos recur-
sos da União, não há plano de negócios com a perspectiva de autossustentabilidade, e 
está incluída no Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) no Decretoi nº 10.065 de 14 
de outubro de 2019, lança ceticismo no pressuposto da continuidade.

Outros assuntos

Auditoria do exercício anterior

As demonstrações contábeis do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada 
S/A - CEITEC para o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2018 foram por nós examina-
das, com emissão de relatório em 20 de fevereiro de 2019, com opinião sem modifi cação 
sobre essas demonstrações contábeis.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do au-
ditor 

A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compre-
endem o relatório da administração. 

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administra-
ção e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a 
de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de for-
ma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimen-
to obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório 
da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a 
este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos con-
troles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade da Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa rea-
lista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, to-
madas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realiza-
da de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
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possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao 
longo da auditoria. Além disso,

• Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações con-
tábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 
de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente 
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsifi cação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-
nejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com 
o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Com-
panhia.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das esti-
mativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de con-
tinuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso rela-
tório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou 
incluir modifi cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspec-
tos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de 
auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que 
identifi camos durante nossos trabalhos.

Porto Alegre/RS, 28 de fevereiro de 2020.

L. G. SANTOS – AUDITORES & ASSOCIA-
DOS S/S.
CRC/RS 4.420/O-0.
CRC/RS nº 039.777/O-5.
      

Luiz Gustavo Oliveira dos Santos.
Contador
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pela Diretoria Executiva, de um Grupo de Trabalho es-
pecífi co para este fi m, formado por técnicos do próprio 
CEITEC. 

No tocante à ressalva relativa à gestão de patentes, em  
maio de 2020, foi celebrado contrato com o escritório 
Gruenbaum, Possinhas & Teixeira – Advogados  - espe-
cializado em Propriedade Industrial, cujo objeto consis-
te em “...conhecimento e avaliação dos procedimentos 
internos adotados pela CEITEC na gestão de ativos de 
Propriedade Intelectual – Fase 1 e nos procedimentos de 
registro, acompanhamento e possível comercialização 
de ativos de Propriedade Intelectual – Fase 2.

Sobre este trabalho podemos informar que o diagnós-
tico e a avaliação da situação atual dos procedimentos 
vigentes e parecer da contratada, demandas estas relati-
vas à Fase 1 do referido contrato, encontram-se fi naliza-
das e com parecer satisfatório ao CEITEC, dando, assim, 
condições para o início dos trabalhos relativos à Fase 2.

Os resultados apresentados até então, resultantes dos 
trabalhos das consultorias contratadas  em conjunto 
com os técnicos do CEITEC,  permitem afi rmar que são 
consistentes e promissoras as possibilidades de revisão 
dos apontamentos feitos pela Auditoria Externa até o 
fi nal de 2020. 

PROVIDÊNCIAS EM FUNÇÃO
DAS RESSALVAS RELATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Finalmente, com relação à ressalva relativa à continuida-
de operacional da companhia, há de se destacar a recen-
te publicação da Resolução do Conselho do Programa 
de Parcerias de Investimentos, Nº 130, de 10 de junho 
de 2020, publicado no DOU em: 17/07/2020, no qual se 
opina pela desestatização do CEITEC na modalidade 
de dissolução societária. Tal resolução prevê ainda, em 
seu Art. 2º, que, no processo de liquidação, sejam ob-
servados os princípios da efi ciência, da economicidade 
e do desenvolvimento nacional sustentável, bem como a 
relevância da manutenção das atividades industriais de 
microeletrônica no país. E, em seu Art. 3º, que as ativi-
dades dirigidas à pesquisa científi ca, ao desenvolvimento 
tecnológico e à inovação executada pelo CEITEC sejam 
publicizadas, por meio da qualifi cação de uma Organiza-
ção Social. Para que a desestatização e a publicização de 
fato se iniciem é necessária a publicação de um Decreto 
Presidencial acatando as medidas sugeridas na referida 
resolução. 

No Relatório dos Auditores Independentes constam 
três ressalvas, que merecem comentários adicionais 
específi cos, para melhor compreensão das ações e 
providências tomadas em 2020, pela Diretoria Execu-
tiva e pelo Conselho de Administração, relativas a tais 
apontamentos.

Em atenção às duas primeiras ressalvas – CPV e Paten-
tes, o Conselho de Administração acatou a proposição 
da Diretoria Executiva do CEITEC para a contratação 
de consultorias especializadas, com vistas a auxiliar as 
equipes internas da empresa na identifi cação e avalia-
ção das situações apontadas, bem como na proposição 
de ações para as correções que se fi zerem necessárias. 

Em maio de 2020, foi celebrado contrato com a em-
presa Martinelli Auditores, cujo objeto consiste em “...
realizar diagnóstico e implementação de melhorias nos 
controles de Custos dos Produtos Vendidos (CPV) e 
Custos dos Serviços Prestados (CSP) e nos processos 
de precifi cação do portfólio do CEITEC, contemplan-
do o repasse metodológico para os colaboradores en-
volvidos...”.

O diagnóstico e os respectivos Planos de Ação para os 
ajustes, as melhorias e a inserção de novas ferramentas 
de aprimoramento da gestão de custos, defi nidos em 
conjunto com a Empresa de Consultoria,  encontram-
-se em fase de implementação, graças à instituição, 
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