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PALAVRA DO
CONSELHO DELIBERATIVO

RELATÓRIO ANUAL AMIGOS DA POLI 2016

Durante o ano de 2016, mantivemos o ritmo estimulante

Projeto de Captação: demos início a uma nova

nosso Fundo, participei como doador e associado,

das nossas ações, em particular, no que abrange os Editais

rodada para atrair mais doadores e associados, em

inclusive frequentei alguns encontros, porém, até

de Projetos e suas conexões.

um processo mais dinâmico e com mais riqueza de

então, não havia tido a oportunidade de interagir di-

idéias, o que nos permitiu, ao final do exercício, al-

retamente com o grupo de pessoas que conduziam

cançar um valor de R$ 10,2 milhões em ativos líquidos.

a gestão. Fiquei surpreso positivamente com dois

Tal iniciativa, ativa desde a nossa fundação, tem

fatores que me atraíram subitamente para dentro: o

demonstrado uma capacidade de integração crescente entre os alunos, professores e toda a comu-

Projeto Escritório de Carreiras: uma iniciativa que

nível de motivação e engajamento de todos em tor-

nidade politécnica.

procura dar uma contribuição efetiva para a Escola,

no da paixão pela Poli e; principalmente, a facilidade

a exemplo de outras experiências bem sucedidas.

de comunicação e entendimento, o que atribuo à
excelente formação que nossa escola proporciona.

Nesse mesmo exercício, tivemos a renovação
prevista pelo nosso estatuto para a composição

Projeto dos Editais: incorporar a essa iniciativa

da chapa da Diretoria e do Conselho Deliberativo.

já existente uma maneira didática e estimulante

Finalizando, agradeço a todos os voluntários, doa-

Nessa movimentação entre colegas e companhei-

de se praticar Gestão de Projetos pelas equipes

dores e associados que depositaram e continuam

ros, foi estabelecido um plano de transição de for-

participantes.

depositando a sua confiança em nosso trabalho e
agradeço também ao corpo docente e diretivo da

ma exemplar, no qual os antigos conselheiros e gestores se puseram à disposição, não só para facilitar a

Se analisada do ponto de vista pessoal, a questão não

Escola Politécnica que cada vez mais colabora para

continuidade dos trabalhos, como também para discutir

se torna menos importante. Desde a fundação do

a realização de nossa missão.

os futuros desafios da nova gestão.
Dentro desse ambiente de colaboração, demos continuidade às funções regulares do Fundo, assim como fomen-

Newton Simões Filho
Presidente do Conselho Deliberativo

tamos um debate bastante rico para traçar a nossa estratégia para os próximos anos.
A missão do nosso Fundo Patrimonial está se consolidando a cada ano e, para tanto, estabelecemos algumas metas
para o próximo exercício:
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PALAVRA
DA DIRETORIA

RELATÓRIO ANUAL AMIGOS DA POLI 2016

Amigas e Amigos,
Em

setembro

nosso

mos a segurança do nosso website e conquistamos

Resultados,

mais de 3.000 curtidas no Facebook, o que nos

lançamos a meta de atingir R$ 20 milhões em

coloca entre as maiores entidades ligadas à Poli

patrimônio até o final de 2018. Esta meta foi lança-

nesta rede social.

Coquetel

de

de

2016,

Apresentação

durante
de

da com o objetivo de aumentar nosso impacto na
Poli e garantir recursos financeiros para sofisticar

Foram muitas conquistas, que apenas foram pos-

nosso modelo operacional, a fim de nos aproxi-

síveis através da multiplicação dos esforços:

marmos do benchmark estabelecido pelos endow-

triplicamos o corpo de voluntários, atingindo

ments das melhores universidades internacionais.

aproximadamente 30 pessoas envolvidas com as
nossas atividades!

Passados três meses do evento, avançamos bastante: comemoramos 48 doadores associados,

Apesar de já termos chegado tão longe, é impor-

dos quais 15 se juntaram ao Amigos da Poli em

tante reconhecer que estamos somente no começo.

2016. Atingimos também mais de 650 doado-

Precisamos avançar nas três metas estratégicas

res. Estes esforços nos fizeram ultrapassar a

estabelecidas pelo Conselho Deliberativo (ampliar

marca de R$ 10 milhões em patrimônio, ante

a captação, fortalecer o processo de editais e lançar

R$ 5,3 milhões ao final de 2015. Realmente, o ano foi

o projeto escritório de carreiras). Além disso,

fantástico: o patrimônio do Amigos da Poli quase

miramos atingir R$ 20 milhões de Patrimônio em

dobrou de tamanho!

setembro de 2018.

Além disso, concluímos a dissolução do antigo En-

Ciente dos desafios, gostaria de agradecer aos

dowment da Escola Politécnica (EEP), com a transfe-

voluntários, aos doadores e à Diretoria da Poli pelo

rência de seus recursos para o Amigos da Poli. Este

excelente ano: Chegamos a este patamar somente

processo, que contou com o apoio integral da Dire-

através do esforço destes grupos que decidiram

toria da Escola e do Grêmio, foi importante para a

vincular sua imagem e trabalho à nossa querida

consolidação e fortalecimento do nosso patrimônio.

alma mater.

Melhoramos também os processos internos, aprimoramos nosso plano de comunicação, fortalece-

Um abraço,

Lucas Tomilheiro Sancassani
Diretor Presidente
3
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Alocação por Ativo (R$ Milhões)

INVESTIMENTOS

RELATÓRIO ANUAL AMIGOS DA POLI 2016

Alocação por Ativo (R$ Milhões)
Alocação por Ativo (R$ Milhões)
0,80

4,36

Sobre o Fundo Patrimonial

0,80

5,04

O Fundo Patrimonial da Associação Amigos da

da e gerou ótimos resultados em 2016, bene-

Poli segue os preceitos dos endowment funds das

ficiando-se com a melhora das perspectivas

melhores universidades internacionais: tem o obje-

econômicas e políticas para o Brasil. Os novos

tivo primordial de garantir uma fonte sustentável

recursos captados durante o período foram

de receitas financeiras para a Escola Politécnica no

alocados em NTN-Bs com prazos de venci-

longo prazo, preocupando-se sempre em preservar

mento entre 2023 e 2026, o que reduziu o

seu patrimônio através de retornos reais positivos

peso dos ativos com vencimentos mais longos

Caixa (DI)

(ganhos acima da inflação).

(2045 e 2050).

Inflação Curta

4,36
5,04

Inflação Longa

Com isso em mente, o patrimônio líquido seguiu

Olhando o ano à frente e o cenário base de

alocado majoritariamente em títulos públicos

forte queda nas taxas de juros, o Comitê de

atrelados à inflação (NTN-Bs), dada a boa relação

Investimentos continua otimista com essa

“risco x retorno” do investimento nesses ativos

estratégia de alocação, que deve gerar bons

ao longo do ano. Tal alocação mostrou-se acerta-

resultados também em 2017.

Caixa (DI)

Alocação por Ativo

Inflação Curta

Alocação por Ativo

Inflação Longa

100%
90%

Alocação por ativo

80%

A carteira de investimentos encerrou o ano com um

Lembramos ainda que, desde 2014, todos os ativos

70%

patrimônio de R$ 10.207.853,00, sendo:

da carteira de investimentos do Amigos da Poli são

60%

marcados a mercado, estando, portanto, expostos

50%

Cerca de 92% alocados em NTN-Bs com

às variações diárias da taxas de juros e de outros

40%

vencimentos entre 2019 e 2050. Desse total,

indicadores que impactam os preços dos ativos pre-

30%

pouco menos da metade ficou concentrado nas

sentes no portfólio.

•

NTN-Bs longas (2045 e 2050).
•

Cerca de 8% alocados em ativos de baixo risco

20%
10%
0%
Caixa (DI)

Inflação Curta

Inflação Longa

atrelados ao CDI (renda fixa pós).
2013

2014

2015

2016
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INDICADORES

Rentabilidade vs Benchmark

RELATÓRIO ANUAL AMIGOS DA POLI 2016

Rentabilidade
vs. Benchmarks
(CDI e IPCA)
Rentabilidade
vs. Benchmarks
(CDI e IPCA)

Evolução do Patrimônio (em R$ Milhões)

Evolução do Patrimônio (em R$ Milhões)

70%
60%
50%
40%

11,0
10,0

30%
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20%
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Após os bons resultados de 2016, as perspectivas para o ano que se inicia são boas
para a carteira de investimentos e é provável que encerremos 2017 com continuidade da melhora dos retornos acumulados, superando o IPCA. Isso acontecerá
Em 2016, a carteira de investimentos apresentou ótimos retornos e fechou o ano
com 28,8% de valorização. O retorno acumulado desde o início mostrou uma
forte recuperação frente a 2015 e acumulou 31,1%.

principalmente devido à continuidade do ciclo de corte de juros no Brasil, que, tudo
mais constante, beneficia a alocação em títulos pré-fixados e em títulos atrelados
à inflação.
Em 2016, o Fundo Patrimonial teve entradas líquidas de doações da ordem
de R$ 3,8 milhões.
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INDICADORES

Projetos Apoiados e Doações
Projetos apoiados

Projetos Apoiados

43
30

31

26

Foram apoiados 12 de 30 projetos inscritos
no edital de projetos do Amigos da

11

9

8

12

Poli, com uma demanda de 1,4 milhão
em recursos.

375

350
250

200

Em 2016, o volume financeiro aportado foi de
R$ 375 mil, representando um crescimento
2014

2013

Valor Aportado [R$ mil]

2015

anual de 7,1% sobre 2016.

2016

Captação por meio de doações
Projetos Apoiados [#]

Projetos Inscritos [#]

Captação por meio de doações

652

Graças a um intenso trabalho realizado,
50

57

71

91

terminamos 2016 com 652 doadores únicos,
tivemos um volume de captação de R$ 3,778
milhões, o que nos permitiu ultrapassar

4.382
3.778

a marca histórica de R$ 10 milhões em
patrimônio.

444
2012

2013

Doações [R$ mil]

11

975

2014

533
2015

2016

Doações únicos [#]
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NOSSOS
OBJETIVOS

RELATÓRIO ANUAL AMIGOS DA POLI 2016

Função Primordial
O Fundo Patrimonial Amigos da Poli se organiza como uma instituição sem fins lucrativos,
que tem por objetivo desenvolver o potencial dos alunos da Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo, complementando a excelência de sua formação.

Gestão de recursos
A maneira pela qual o Amigos da Poli angaria e aplica seus recursos é inovadora, e representa
uma alternativa inteligente para expandir o desenvolvimento de projetos propostos pela
comunidade politécnica. É através do apoio a estes projetos que a associação tem condições
de contribuir decisivamente para a criação de uma escola de engenharia de nível mundial.

Multiplicação
O sucesso do amigos da Poli é fundamental para que sua estrutura de atuação ganhe
respaldo entre outras universidades, e para que o modelo possa se espalhar pelo país,
gerando avanços significativos na educação de nível superior brasileira.

Progresso no Brasil
A formação de engenheiros de qualidade é fundamental para um país que vislumbre o
crescimento contínuo, seja do ponto de vista humano, tecnológico ou organizacional.
O desenvolvimento da engenharia é uma ferramenta de transformação intimamente
relacionada ao progresso.

7

5

NOSSOS
OBJETIVOS
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Em 2016, o Amigos da Poli passou pelo exercício de

Após meses de discussões, o Conselho Deliberativo

refletir sobre a missão que havia direcionado as ati-

revisou a missão do Amigos da Poli. Apresentada

vidades do Fundo nos últimos 4 anos. Para tal, con-

abaixo, a nova missão foca especificamente no de-

tamos com o suporte de uma consultoria de brand-

senvolvimento do aluno politécnico. Desejamos atuar

ing, que realizou pesquisas presenciais e online com

ativamente, complementando a sua excelente forma-

alunos, ex-alunos, professores e doadores do Fundo

ção acadêmica por meio do fomento de projetos que

para entender a percepção de cada um deles sobre

desenvolvam, principalmente, os aspectos de cida-

o Amigos da Poli; um input muito importante para

dania, empreendedorismo & gestão, inovação, lide-

compreender a eficácia da nossa proposta.

rança e trabalho em equipe.

MISSÃO

VALORES

“Desenvolver o potencial dos alunos da Poli,

Ética: Realizar e incentivar relacionamentos éticos

complementando a excelência de sua formação.”

entre a Associação e a comunidade.

VISÃO

Governança: Sistema de gestão com tratamento
justo de todas as partes interessadas, que vise à

“Ser a melhor referência brasileira na gestão de

CIDADANIA

EMPREENDEDORISMO
E GESTÃO

TRABALHO
EM EQUIPE

LIDERANÇA

INOVAÇÃO

eficiência e a racionalização de recursos.

recursos de apoio à instituição de ensino superior.”
Transparência: Divulgação de decisões, investimentos e resultados para toda sociedade.
Independência: Recursos da Associação completamente desvinculada dos orçamentos da Escola
Politécnica da USP e sustabilidade da iniciativa com
base em seus próprios recursos.

8
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Governança
ASSEMBLEIA GERAL

CONSELHO FISCAL

A base dos órgãos de governança é a Assembleia

O Conselho Fiscal é responsável por estruturar

Geral. Suas decisões são soberanas e são sempre

os

Governança Corporativa

tomadas democraticamente, de acordo com a von-

recursos liberados a projetos, assim como auditar

tade de seus associados. Já o associado é a figura

internamente e verificar periodicamente as contas

O Fundo Patrimonial Amigos da Poli apresenta um

que, de fato, realizou doação significativa ao Amigos

da própria associação. Dentre os membros do

modelo de governança e atuação diferenciados,

da Poli. Cabe à Assembleia decisões fundamentais

Conselho, o corpo deve incluir um docente da Escola

que oferecem à Escola Politécnica uma forma de

como alterações estatutárias e escolha dos mem-

Politécnica da USP.

captação e alocação de recursos não contemplada

bros do Conselho Deliberativo.

processos

de

prestação

de

contas

dos

nos seus moldes habituais de gestão. A forma de
atuação do fundo foi estruturada para aproximar

CONSELHO DELIBERATIVO

COMITÊ INVESTIMENTOS

o doador da realidade politécnica e apoiar projetos

O Conselho Deliberativo é responsável por aprovar

O Amigos da Poli conta ainda com um Comitê de

propostos pela Poli sem interferir no seu modelo de

as estratégias definidas pela Diretoria Executiva.

Investimentos, formado por (três) membros idôneos

ensino.

Tem responsabilidades diretas sobre a escolha dos

e com notória competência em administração

projetos que serão apoiados, e sobre o orçamento

patrimonial e de recursos. Este comitê, com

do fundo. Ademais, ele também tem a importante

reuniões periódicas, é responsável por propor ao

função de definir os membros da Diretoria. Dentre

Conselho Deliberativo uma Política de Investimentos

os membros do Conselho, deve estar presente

– um documento formal e público, que estabelece

o Diretor e outro docente da Escola Politécnica

as diretrizes das aplicações dos recursos do

da USP.

fundo patrimonial. Cabe a este comitê tomar as

O Amigos da Poli é constituído por:

ASSEMBLEIA GERAL

CONSELHO
DELIBERATIVO

DIRETORIA
EXECUTIVA

decisões de investimento à luz da Política aprovada
DIRETORIA EXECUTIVA

pelo Conselho.

A Diretoria é o órgão cujas funções são as mais
ASSOCIADOS

9 INTEGRANTES
DIRETOR DA POLI
1 DOCENTE DA POLI

6 INTEGRANTES

abrangentes de toda a estrutura de governança.
Suas ações dão caráter ao fundo, contribuindo para
captação de recursos, apoio ao conselho tanto no
tocante às decisões estratégicas como à garantia

CONSELHO FISCAL

COMITÊ
INVESTIMENTOS

de eficiência operacional da associação. Vale
lembrar que a Diretoria também é responsável pela
nobre tarefa de elaborar e submeter ao Conselho
os balanços e demonstrações financeiras da
associação.

3 INTEGRANTES
1 DOCENTE DA POLI

3 INTEGRANTES

9

O

recebimento

pelos

projetos

dos
se

recursos
dá

de

da
forma

associação
justa

e

meritocrática: tratam-se dos editais de projetos.

O Conselho Deliberativo é o órgão de decisão que
define quais projetos serão apoiados bem como o

Qualquer pessoa da comunidade politécnica
submete seu projeto.

respectivo valor a ser concedido.

ETAPA 1

Apoio a projetos

ETAPA
ETAPA 21

6
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Amigos da Poli divulga editalRELATÓRIO
para submissão
dePOLI 2016
ANUAL AMIGOS DA
projetos.

Em 2016, tivemos o 4° edital do Amigos da Poli, com
Uma vez aprovados, caberá aos responsáveis
por

cada

projeto

apresentar,

periodicamente,

Após o lançamento do edital, qualquer membro da

sua evolução e resultados com base em metas

comunidade politécnica pode submeter seu projeto

estabelecidas previamente com a associação.

para avaliação. Como os recursos são limitados,

A liberação de recursos será vinculada a este

todos os projetos recebidos serão examinados

processo de prestação de contas e poderá ser

criteriosamente pelo Comitê de Avalição e Conselho

suprimida em casos de negligência.

Um Comitê de Avaliação pré seleciona projetos
e prepara sugestões para o Conselho Deliberativo.

ETAPA
ETAPA 3
1

30 projetos inscritos pela comunidade politécnica.

Deliberativo, a fim de escolher aqueles com
Politécnica.
O Comitê de Avaliação é composto por professores,
conselheiros e profissionais de mercado. Seu papel é

O Conselho Deliberativo define
quais projetos receberão recursos.

o de avaliar os projetos inscritos e preparar soluções

ETAPA 4

capacidade de agregar maior valor para a Escola

Responsáveis pelos projetos recebem os recursos
e firmam um contrato para a prestação de contas.

ETAPA 5

Apresentação do relatório final para o Conselho
Deliberativo e finalização do projeto.

ETAPA 6

para o Conselho Deliberativo.

7
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Evolução da Captação

Na década de 1960, um aluno da universidade de

alunos e ex-alunos já apoiados pelo Amigos da

Johns Hopkins (EUA) fez uma doação de $5 para o

Poli e aos participantes das várias equipes de

fundo de endowment no ano de sua formação como

competição

símbolo do seu agradecimento pela formação recebi-

entre outras). Essa campanha utilizou uma plata-

da. Algumas décadas depois, esse aluno voltou e com-

forma de crowdfunding e ofereceu recompensas às

pletou mais de $1 bilhão em doações para Johns Ho-

equipes pelo engajamento na ação de retribuição ao

pkins. O nome do aluno citado é Michael Bloomberg1 .

Amigos da Poli. Ao todo, a campanha captou 230 no-

(robótica,

aeromodelismo,

fórmula,

vos doadores e, como recompensa pelo alto engajaEsse caso exemplifica a importância de incenti-

mento, o Amigos da Poli organizou uma visita técnica

varmos as doações de alunos e recém formados

na fábrica da MAHLE e trouxe um executivo da Em-

ao Amigos da Poli, independentemente do valor

braer para palestrar na SpeedPoli (Semana de Pales-

doado. É muito importante comunicar bem o senso

tras das Equipes de Extensão da Poli).

Máximo González na apresentação aos pais dos calouros de 2016

de reconhecimento pela ótima formação e de que,
devido ao privilégio de termos recebido uma educa-

Além das ações estruturadas, o aumento do aware-

ção pública, temos o dever de retribuir o que nos foi

ness sobre as atividades e impactos do Amigos da

investido pela sociedade.

Poli também trouxe uma grande quantidade de novos doadores. Com um crescimento vertiginoso em

Assim, 2016 foi um ano de intensos esforços que

2016, a base de doadores passou de 91 para 652.

objetivaram comunicar de maneira efetiva a nossa
marca na Poli e captar novos doadores. Logo no
começo do ano, estivemos presentes no dia da matrícula e na apresentação oficial da Poli aos pais
dos calouros. Nesse dia, comunicamos que o Amigos da Poli oferece reais oportunidades para que os

Campanha de captação com equipes apoiadas

Palestra do VP de Engenharia e Tecnologia da Embraer,
Humberto Pereira, aos alunos das equipes

calouros criem projetos, além de outras iniciativas
que buscam retribuir e incentivar o desenvolvimento da Poli. Os eventos obtiveram grande sucesso,
medido através da captação de 100 novos doadores.
Outra campanha de sucesso foi direcionada aos

1

http://www.nytimes.com/2013/01/27/nyregion/at-1-1-billion-bloomberg-is-top-university-donor-in-us.html
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EVENTO BIENAL

RELATÓRIO ANUAL AMIGOS DA POLI 2016

Veja os vídeos do evento em nosso canal no Youtube!

O Fundo Patrimonial Amigos da Poli realizou, no

O mestre de cerimônias do evento, o ex-aluno

dia 22 de setembro, um evento para apresentar os

Marcelo Tas, falou sobre o projeto em sua

resultados dos investimentos feitos nos últimos

coluna à CBN. “Registro com muito entusiasmo

dois anos. Durante a noite, os mais de 250 presen-

nossos primeiros passos da cultura de rein-

tes puderam conhecer os projetos apoiados pelo

vestir nos espaços onde estudamos. No meu

Fundo, expostos durante o coquetel, que foi segui-

caso, que estudei em universidade pública, e

do por uma cerimônia de apresentação dos resul-

agora posso devolver para a escola onde me

tados dos últimos dois anos, com a premiação dos

formei um pouco daquilo que ela me deu. O que me

projetos que mais se destacaram, além dos planos

capacitou entrar para o mercado e gerar riqueza”.

Mestre de cerimônias, Marcelo Tas

Diretores e voluntários do Amigos da Poli

Premiação do projeto “Desenvolvimento Integrado de Produtos”

A apresentação de Tas deixou o evento descontraído

Membros da equipe apoiada ThundeRatz

Conselheiros do Amigos da Poli. Da esquerda para direita:
Gustavo Pierini, Marcelo Medeiros, Newton Simões e Eduardo de
Toledo

para o futuro.
Acerca dos projetos, o projeto “Desenvolvimento
O evento contou com a presença de diversas

integrado de produtos“ foi eleito o projeto mais

personalidades, dentre elas: o Vice-reitor da USP

bem sucedido dentre os 40 apoiados pelo Amigos

(Prof. Dr. Vahan Agopyan), o atual diretor da Escola

da Poli. O projeto permitiu a criação de uma nova

Politécnica da USP (Prof. Dr. José Roberto Castilho

disciplina eletiva, idealizada e ministrada pelos pro-

Piqueira) e a Vice-Diretora (Profa. Dra. Liedi Légi

fessores Eduardo de Senzi Zancul e Roseli de Deus

Bariani Bernucci); diversos doadores e voluntários

Lopes. Seu escopo engloba o desenvolvimento de

do Amigos da Poli; professores da Escola Politécnica;

produtos, em parceria com empresas, seguindo a

além de grupos que receberam o apoio do Fundo.

metodologia de design thinking por meio da formação de grupos multidisciplinares entre alunos da

Máximo González, que presidiu o fundo nos últi-

Poli, FEA e FAU.

mos dois anos, passou a direção do Fundo ao Lucas
apre-

Desde 2012, mais de 300 alunos foram impactados

sentou uma proposta ambiciosa: atingir R$ 20

pela disciplina, 3 patentes foram depositadas e o

milhões de patrimônio até setembro de 2018.

projetos recebeu diversos prêmios pela inovação no

Além disso, Sancassani anunciou a contratação

ensino. Além disso, também foram premiados o pro-

de uma gerente executiva para administrar as

jeto Próteses e orteses de baixo custo (segundo

atividades do fundo.

lugar) e o Projeto Apé (terceiro lugar).

Sancassani.

O

novo

diretor-presidente

Por fim, o evento possibilitou, de maneira efetiva,
um contato direto entre os colaboradores e doadores do Amigos da Poli.
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DESAFIOS PARA
A NOVA DIRETORIA

2016 foi um ano de renovação para o Amigos

Com um início muito promissor em 2016, a

da Poli, especialmente para a diretoria, na qual

diretoria do Amigos da Poli tem pela frente o

todos os membros foram renovados. A obriga-

desafio de atingir as três metas estratégicas

toriedade da renovação dos órgãos de gover-

definidas pelo Conselho Deliberativo: ampliar

nança do Amigos da Poli é prevista no Estatuto

a captação; fortalecer o processo seletivo e

e vista como um aspecto positivo para o seu

de acompanhamento dos projetos apoiados;

desenvolvimento.

e desenvolver o Programa de Carreira. No

RELATÓRIO ANUAL AMIGOS DA POLI 2016

entanto, tais metas não devem impedir ou
Logo de início, a nova diretoria reestruturou a

prejudicar o bom andamento das demais

sua organização, deixando responsabilidades,

atividades inerentes ao Fundo e essenciais para

linhas de reporte e alçadas de decisão mais

o atingimento dessas metas.

claras, assim como estipulou metas para cada
diretor. Novos processos de controle e acompa-

Composta exclusivamente por voluntários, o

nhamento internos também foram implemen-

Amigos da Poli surgiu através do desejo de re-

tados. Graças a essa nova estrutura, foi possí-

tribuir à Poli e à sociedade todo o investimento

vel introduzir novos voluntários ao Fundo de

recebido. Tal trabalho se dá através de intensa

maneira estruturada, aproveitando ao máximo

dedicação de todos os seus membros, especial-

a energia de cada membro para levar o Amigos

mente da diretoria.

da Poli adiante.

13

10

27

PROJETOS
APOIADOS

RELATÓRIO ANUAL AMIGOS DA POLI 2016

14

10

PROJETOS
APOIADOS
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Projetos internacionais de engenharia
na Design Factory Global Network
Proponente:

Valor Apoiado:

Prof. Dr. Eduardo de Senzi Zancul

R$ 94,5 mil

Descrição Do Projeto:
Essencialmente voltado para o ensino, o projeto continua em andamento conforme o cronograma
planejado e aprovado pelo Amigos da Poli. Sendo assim, a partir dele, duas novas disciplinas
eletivas foram criadas e estão sendo oferecidas neste semestre - 0303411 e 0303412.

Equipe multinacional discute sobre o desenvolvimento de
protótipo

O evento “International Design Factory Week 2016”, ocorrido entre
12 e 16 de dezembro, contou com a presença da Equipe da Poli

Ademais, a entrada da POLI-USP na comunidade Design Factory Global Network caracteriza
um marco positivo, e permite que a Escola Politécnica se internacionalize cada vez mais. Neste
ano, o projeto contou com a participação da Linköping University (Suécia), Trinity College Dublin
(Irlanda) e Aalto University (Finlândia).

Impactos:
85 alunos impactados

Duas novas disciplinas eletivas criadas

Entrada da POLI-USP na comunidade Design Factory Global Network

Equipe inicia discussões sobre os projetos (resgate usando drones; kits de ensino de robótica; e
aquecimento residencial sustentável)
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Projeto PACE PUMA

Proponente:

Valor apoiado:

Prof. Dr. Marcelo Augusto Leal Alves

R$ 31,8 mil

Instituição proponente:
PACE Poli-USP

Descrição Do Projeto:
O projeto PUMA (Personal Urban Mobility Access) objetiva criar uma solução de mobilidade
urbana do tipo “first mile - last mile”, ou seja, um veículo compacto que possa ser usado para
percorrer pequenas distâncias e que possa ser carregado em transportes públicos. O principal

Equipe do projeto PACE PUMA

Última versão de protótipo que está sendo desenvolvido pela equipe

desafio desse projeto é seu público alvo, o de terceira idade.
No segundo semestre 2016, a equipe realizou o levantamento de necessidades dos usuários e, a
partir disso, escolheu alguns designs. A etapa atual será a de engenharia e manufatura de um
protótipo estático (escala 1:2), além da realização de um relatório detalhando os resultados até
o momento.
No total, a equipe é composta por sete universidades, de quatro nacionalidades: USP e Mauá
(Brasil); Hochschule Rheinmain (Alemanha); Michigan Tech (EUA); SJCE, NID e PES (India). Por
último, para estimular a troca de conhecimentos, os membros comparecerão ao fórum que
ocorrerá em Toluca (México).
Impactos:
32 alunos da Poli-USP e 60 alunos de mais seis universidades

Algumas imagens que inspiraram o desenvolvimento do projeto

Construção de uma nova solução para mobilidade urbana

Equipe composta por quatro nacionalidades
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O riacho do Ipiranga:
símbolo da despoluição dos rios de São Paulo
Proponente:

Valor apoiado:

Prof. Dr. Jorge Pimentel Cintra

R$ 30 mil

Descrição do projeto:
Atualmente, o projeto está em fase de registro de fotos do riacho do Ipiranga e de coleta de amostras de água para exame em laboratório. Para tal, os alunos devem:
1) utilizar conhecimentos técnicos (ex: Metodologia de análise de problemas; identificação de
variáveis significativas);

Riacho do Ipiranga em trecho no Jardim botânico

2) realizar trabalho de campo (ex: pesquisa bibliográfica, busca de fotos e mapas antigos, compreensão e solução de problemas, etc).
Além disso, do ponto de vista de ensino, está sendo preparado um kit para os professores
das disciplinas de Hidrologia, Saneamento, Geoprocessamento, Introdução à Engenharia Civil /
Ambiental.
Tais iniciativas buscam construir uma robusta solução para a questão de despoluição do riacho do
Ipiranga e, de maneira análoga, dos outros rios de São Paulo.

Impactos:
Mais de 230 alunos impactados

Elaboração de kits para aulas em pelo menos cinco disciplinas.

Sujeira no Riacho do Ipiranga no trecho de passagem pelo
Parque de Independência

Vista aérea de alagamento no riacho do Ipiranga na
altura da Av. Dr. Ricardo Jafet, próximo do cruzamento
com a rua Tamboatá
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Tecnologia para Reuso de Água Doméstica (TRAD)

Proponente:

Valor apoiado:

Prof. Dr. Nicola Getschko

R$ 24,6 mil

Descrição do projeto:
O projeto já foi concluído e atingiu os objetivos propostos de permitir o reuso da água
proveniente da lavagem doméstica de roupas, com baixo custo (estimado em R$0,77/m3).
Utilizando os parâmetros definidos pelo SINDUSCON (TIPO 1) para água de reuso, o TRAD, no
estágio atual, já consegue atender a 57% das exigências (ex: usos sanitários e lavagem de
pisos).

Vista Geral da Planta-Piloto

Tanque de Cloração e Tanque de
Armazenamento

Painel de Controle do TRAD

Além disso, novos testes tem sugerido que será possível atingir a condição de reuso de 80%
da água no ciclo de lavadoras comerciais domésticas (consumo de apenas 20% do volume em
cada ciclo).

Impactos:

68 alunos impactados entre o projeto realizado e disciplinas correlatas

Economia de até 80% no valor por m3 da água utilizada em lavagem de roupas

Grande impacto positivo na comunidade acadêmica

Água proveniente de lavagem + enxague – apenas filtragem

Água pós-tratamento de floculação e decantação
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EILE – Encontro Internacional Liderança na Engenharia

Alunos proponente:

Valor apoiado:

Eduardo Marchezzi

R$ 23 mil

Professor:
Prof. Dr. Osvaldo Shigueru Nakao
Comissão Avaliadora julga soluções desenvolvidas por alunos

Descrição do projeto:
As duas primeiras fases do projeto já foram finalizadas:
1) semana principal de atividades (entre 5 e 10 de Setembro de 2016);
2) desenvolvimento das propostas de solução dos 6 grupos (de setembro a dezembro de 2016).
Os projetos desenvolvidos pelos alunos do EILE 2016 envolveram temas como: reciclagem, big
data, poluição, mobilidade urbana, comunidades periféricas.
Atualmente, o projeto está em sua última etapa: desenvolvimento do projeto vencedor Smart
Canaries que se iniciou em janeiro com previsão de término em agosto de 2017. Tal projeto é
realizado em parceria com a Universidade do Porto e busca criar uma plataforma que alimente,
integre e correlacione dados relativos à cidade, como mobilidade, poluição e emprego.
Palestra ministrada aos participantes do EILE

Impactos:
•

58 alunos impactados de seis diferentes nacionalidades

•

Possibilitou que a Poli assinasse parceria com a Universidade do Porto que inclui cursos

Cerimônia de abertura contou com os alunos envolvidos, as autoridades
da Universidade, os representantes de governos parceiros e os
patrocinadores.

de especialização na área de Internet of Things e aplicações a smart cities
•

Nível internacional de inovação

Seis projetos inovadores desenvolvidos pelos alunos

Nível internacional de inovação

Universidades participantes em 2016
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The Hackathon for health, assisted living, social care
and communities (HALE) in Brazil
Proponente:

Valor apoiado:

Profa. Dra. Lucia Vilela Leite Filgueiras

R$ 18,5 mil

Descrição do projeto:
Em 2016, o HALE teve sua quarta edição, sendo a primeira vez na qual ocorreu em grau internacional. O tema escolhido, de extrema importância, estava relacionado à saúde (como usar a

Alunos iniciam os trabalhos de discussão e competição

tecnologia para melhorar as condições de pacientes com doenças respiratórias e a aderência
deles ao tratamento)
O projeto, organizado ao longo de seis meses, envolveu professores e alunos de cinco escolas da
USP (Poli, EACH, FAU, FMUSP) e de uma universidade do Reino Unido (DeMontfort University),
além de profissionais da área de user experience.
Seis protótipos foram desenvolvidos ao longo do projeto, os quais exigiram grande e diversificado grau de conhecimento técnico. Os alunos também lidaram com questões importantes como

Alunos dão os seus pitches

comunicação, interação e projeto centrado no usuário.

Impactos:

80 alunos impactados

Técnicas utilizadas no projeto foram incorporadas a uma disciplina de Eng. De Computação

Alunos aguardam resultado da competição
pela banca de julgamento

Banca de julgamento pondera decisão

Grupo Vencedor (Ada)

Seis protótipos com potencial internacional de inovação
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Baja SAE 2017

Alunos proponente:

Valor apoiado:

André A. Siciliano e Arthur R. Cimatti

R$ 43 mil

Professor:
Prof. Dr. Marcelo Augusto Leal Alves

Descrição do projeto:
O projeto do ciclo 2016/2017 está concluído. Para a competição nacional que ocorreu em março/2017, a equipe levou dois protótipos: o Poli Cronos e o Poli Atlas. O
primeiro é um protótipo inteiramente novo, projetado no período de julho/2016 a novembro/2016 e construído de em seguida até a competição nacional. Já, o Poli Atlas, é o mesmo
protótipo levado para a competição de 2016, apesar de ter recebido peças novas e manutenção.
A equipe julgou como interessante levar dois protótipos em virtude da recente expansão da

Equipe Baja SAE 2016/2017.

equipe e de forma a aumentar as chances de se classificar entre os 3 primeiros colocados e
conseguir a sonhada vaga na competição mundial que ocorre nos EUA. Atualmente, a equipe
trabalha no projeto do ciclo 2017/2018.

Impactos:
54 alunos impactados

Mais de seis softwares de engenharia são aplicados pelos alunos

Três troféus em competições (2º Lugar Velocidade; 2º Lugar Aceleração;
3º Lugar Relatório de Projeto)

O novo carro de competição da equipe: o Poli Atlas.

Carros de competição da equipe: o Poli Cronos
e o Poli Atlas.
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Equipe Poli Racing de Fórmula 2017

Alunos proponente:

Valor apoiado:

Lucas Amaral

R$ 40 mil

Professor:
Prof. Dr. Marcelo Augusto Leal Alves

Descrição do projeto:
Em andamento, o projeto conta com um ousado e inovador reprojeto de protótipo inteiro, visando diminuir a massa e melhorar o comportamento dinâmico do carro de competição da Equipe
Poli Racing, a fim de desempenhar entre os cinco primeiros na competição anual realizada pela
Sociedade de Engenharia Automotiva (SAE). Atualmente, a etapa de estudos já está sendo finali-

Carro correndo durante competição.

Equipe comemora finalização de modelo para a competição de 2016.

zada e o projeto está entrando em etapa de fabricação.

Impactos:
45 alunos participantes

Utilizados conhecimentos de mais de 9 disciplinas de engenharia

75% de economia em custos de produção de peças-chave
Equipe verifica performance do veículo via field-testing.

22

10

PROJETOS
APOIADOS

RELATÓRIO ANUAL AMIGOS DA POLI 2016

Equipe de Robótica ThundeRatz –
Robo de Competição 13,6 kg
Alunos proponente:

Valor apoiado:

Cauê Cimorelli Muriano

R$ 26,4 mil

Professor:
Prof. Dr. Marcos Ribeiro Pereira Barretto

Descrição do projeto:
O projeto “Robô de combate 13,6kg” de nome Armagedrum se propõe a desenvolver e construir
um protótipo para competições nacionais e internacionais. Atualmente, o projeto da Equipe
ThundeRatz encontra-se em processo de manufatura, uma vez que o CAD (desenho virtual do
robô) já foi concluído.
O principal foco do projeto é implementar novas técnicas de design mecânico e eletrônico em
uma nova versão de um robô já existente da equipe.

Equipe ThundeRatz marca presença no evento FMB World Cup
na China.

Medalhas de ouro (1) e de bronze (3), adquiridas na maior
competição mundial, a RoboGames 2017.

Armagedrum campeão da FMB World Cup, na China.

Desenho de protótipo desenvolvido em software CAD
(Computer-aided design).

Impactos:
50 alunos participantes

Construção de um novo robô de combate para competições nacionais e internacionais

7 pódios em 6 das competições em que participou, sendo 2 ouros, um deles internacional.
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Foguete PET-Mecânica - Júpiter

Alunos proponente:

Valor apoiado:

Guilherme Dello Russo

R$ 15,4 mil

Professor:
Prof. Dr. Bruno Souza Carmo

Descrição do projeto:
O projeto demandou dos envolvidos conhecimentos relacionados à área aeroespacial, a fim de
que fosse necessário o desenvolvimento do foguete. Desse modo, exigiu-se do aluno aprendizado
e desenvolvimento técnico considerável a fim de completar a construção do foguete para a
competição IREC (Intercollegiate Rocket Engineering Competition), na qual os membros puderam
interagir com as outras equipes.

Equipe apresenta resultados do projeto no evento Bienal
(Set-2016).

Impactos:
60 alunos participantes. Troca de conhecimento com outras 51 equipes

Desenvolvimento de conhecimentos na área aeroespacial

60% de economia nos custos de produção.

Equipe trabalha no projeto.

Parte da equipe do PET-Mecânica se reune em laboratório da
Poli-USP.
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Mini Laboratório de Testes – Equipe PoliMilhagem

Alunos proponente:

Valor apoiado:

Guilherme Kubagawa

R$ 14,7 mil

Professor:
Prof. Dr. Demétrio Cornilios Zachariadis

Descrição do projeto:
Atualmente, a equipe polimilhagem está na fase de pesquisa e manutenção do seu atual dinaEquipe PoliMilhagem em Evento (Shell
Eco-Marathon, no Brasil)

mômetro a fim de que ele seja adaptável para o projeto do Mini Laboratório de Testes para a
Avaliação da Eficiência Energética de Sistemas de Powertrain (conjunto motor e transmissão).
Tal fase do projeto é considerada primordial, pois permite aprimorar os conhecimentos dos integrantes da Equipe PoliMilhagem em relação à otimização dos protótipos automotivos projetados e fabricados pela equipe.

Impactos:
28 alunos participantes

Mais de oito áreas de conhecimento em engenharia são requeridas pelo projeto
Mini laboratório que permitirá otimizações em consumo de combustível
e em potência do protótipo

Protótipos desenvolvidos pela Equipe
PoliMilhagem

Equipe PoliMilhagem realiza ajustes no
protótipo para competição
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Equipe de AeroDesign Keep Flying

Alunos proponente:

Valor apoiado:

Isadora G. Ferreira

R$ 12,8 mil

Professor:
Prof. Dr. Antonio Luís de Campos Mariani

Descrição do projeto:
O ano de 2016 foi marcado por várias mudanças na equipe de AeroDesign, entre elas sua renovação, com a entrada de 10 novos membros. O número de interessados em ingressar na equipe
em relação ao ano anterior triplicou, graças à reformulação do processo de recrutamento, no
qual os novos membros desenvolveram um projeto por conta própria, sob tutoria dos veteranos.
Ao longo do ano foram fabricados 7 aeronaves, sendo 4 deles protótipos para testes e 3 outros
próprios para a competição. O elevado número de aeronaves e componentes fabricados para tes-

Equipe do Keep Flying em evento de divulgação

te foi determinante para o bom andamento do projeto, que permitiu a equipe se manteve entre
os primeiros colocados na competição de projeto mesmo com a sua renovação e com algumas
alterações nos critérios de correção da competição.

Impactos:
22 alunos participantes

Sete aeronaves construídas (quatro protótipos e três para a competição).

Primeira colocação na categoria “Estruturas e Ensaios Estruturais”
Terceira colocação na categoria “Integração de Projeto – Plantas”

Equipe do Keep Flying em evento de competição
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DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

Opinião
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Base para opinião
com ressalva

Responsabilidades
da administração pelas
demonstrações contábeis

contábeis

Conforme apresentado na Nota Explicativa

A Administração é responsável pela elaboração

da Associação Fundo Patrimonial Amigos da

n°5 às demonstrações contábeis, a Entidade,

e adequada apresentação das demonstrações

Poli (‘Entidade’), que compreendem o balanço

por não ter fins lucrativos, obtém suas

contábeis de acordo com as práticas contábeis

patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as

receitas na forma de doações voluntárias, cuja

adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e

respectivas

resultado,

identificação se restringe quando da ocorrência

médias empresas (NBC TG 1000) e Entidades

do resultado abrangente, das mutações do

do seu registro contábil. Consequentemente,

sem fins lucrativos (ITG 2002 (R1)) e pelos

patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para

nossos exames nessa área ficaram restritos,

controles internos que ela determinou como

o exercício findo nessa data, bem como as

exclusivamente à análise sobre os valores

necessários para permitir a elaboração de

correspondentes notas explicativas, incluindo o

contabilizados

demonstrações contábeis livres de distorção

Examinamos

as

demonstrações

demonstrações

do

resumo das principais políticas contábeis.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as

relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro.

Em nossa opinião, exceto pelos possíveis

normas brasileiras e internacionais de auditoria.

efeitos do assunto descrito no parágrafo “Base

Nossas responsabilidades, em conformidade

Na elaboração das demonstrações contábeis,

para opinião com ressalva,” as demonstrações

com tais normas, estão descritas na seção a

a administração é responsável pela avaliação

contábeis

seguir intitulada “Responsabilidades do auditor

da capacidade de a Entidade continuar

aspectos

pela auditoria das demonstrações contábeis”.

operando, divulgando, quando aplicável, os

relevantes, a posição patrimonial e financeira, da

Somos independentes em relação à Entidade,

assuntos relacionados com a sua continuidade

Associação Fundo Patrimonial Amigos da

de acordo com os princípios éticos relevantes

operacional e o uso dessa base contábil na

Poli em 31 de dezembro de 2016, o desempenho

previstos no Código de Ética Profissional do

elaboração das demonstrações contábeis, a

de suas operações e os seus fluxos de caixa

Contador e nas normas profissionais emitidas

não ser que a administração pretenda liquidar

para o exercício findo nessa data, de acordo

pelo Conselho Federal de Contabilidade, e

a Entidade ou cessar suas atividades, ou não

com as práticas contábeis adotadas no Brasil

cumprimos com as demais responsabilidades

tenha nenhuma alternativa realista para evitar

aplicáveis às pequenas e médias empresas

éticas de acordo com essas normas.

o encerramento das operações.

acima

adequadamente,

referidas
em

todos

apresentam
os

(NBC TG 1000) e Entidades sem fins lucrativos
(ITG 2002 (R1)).

53

27

11

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

RELATÓRIO ANUAL AMIGOS DA POLI 2016

Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável

erro, planejamos e executamos procedimentos

auditoria obtidas, se existe incerteza relevante

grupo para expressar uma opinião sobre

de que as demonstrações contábeis, tomadas

de auditoria em resposta a tais riscos,

em relação a eventos ou condições que possam

as

em conjunto, estão livres de distorção relevante,

bem como obtemos evidência de auditoria

levantar dúvida significativa em relação à

Somos responsáveis pela direção, supervisão

independentemente se causada por fraude ou

apropriada e suficiente para fundamentar nossa

capacidade de continuidade operacional da

e desempenho da auditoria do grupo e,

erro, e emitir relatório de auditoria contendo

opinião. O risco de não detecção de distorção

Entidade e suas controladas. Se concluirmos

consequentemente, pela opinião de auditoria.

nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível

relevante resultante de fraude é maior do que

que existe incerteza relevante, devemos chamar

de segurança, mas não uma garantia de que a

o proveniente de erro, já que a fraude pode

atenção em nosso relatório de auditoria para

Comunicamo-nos

auditoria realizada de acordo com as normas

envolver o ato de burlar os controles internos,

as respectivas divulgações nas demonstrações

governança a respeito, entre outros aspectos, do

brasileiras e internacionais de auditoria sempre

conluio, falsificação, omissão ou representações

contábeis ou incluir modificação em nossa

alcance planejado, da época da auditoria e das

detectam

falsas intencionais.

opinião, se as divulgações forem inadequadas.

constatações significativas de auditoria, inclusive as

Nossas conclusões estão fundamentadas nas

eventuais deficiências significativas nos controles

evidências de auditoria obtidas até a data de

internos que identificamos durante nossos trabalhos.

as

eventuais

distorções

relevantes

existentes. As distorções podem ser decorrentes
de fraude ou erro e são consideradas relevantes

•

relevantes para a auditoria para planejarmos

quando, individualmente ou em conjunto, possam

controles internos da Entidade.

Como parte da auditoria realizada de acordo com

utilizadas e a razoabilidade das estimativas

ceticismo profissional ao longo da auditoria.

contábeis e respectivas divulgações feitas pela

Além disso:

administração.

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
relevante

nas

demonstrações

•

•

Concluímos sobre a adequação do uso, pela

contábeis,

administração, da base contábil de continuidade

independentemente se causada por fraude ou

operacional e, com base nas evidências de

pela

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura

São Paulo, 17 de março de 2017.

e o conteúdo das demonstrações contábeis,

Avaliamos a adequação das políticas contábeis

exercemos julgamento profissional e mantemos

•

55

•

responsáveis

manter em continuidade operacional.

expressarmos opinião sobre a eficácia dos

com base nas referidas demonstrações contábeis.

os

consolidadas.

futuras podem levar a Entidade a não mais se

circunstâncias, mas, não, com o objetivo de

as decisões econômicas dos usuários tomadas

com

contábeis

nosso relatório. Todavia, eventos ou condições

procedimentos de auditoria apropriados às

influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,

as normas brasileiras e internacionais de auditoria,

Obtemos entendimento dos controles internos

demonstrações

inclusive as divulgações e se as demonstrações
contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada.
•

Obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente referente às informações financeiras
das entidades ou atividades de negócio do
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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(em Reais)

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(em Reais)

ATIVO
Nota explicativa

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2016

Nota explicativa

2015

2016

2015

Circulante

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa

3

681.412

566.880

Beneficiados a pagar

212.371

145.831

Títulos e valores mobiliários

4

9.523.023

4.789.367

Obrigações tributárias

8.047

2.458

2.190

-

Obrigações trabalhistas

11.854

2.391

10.206.625

5.356.247

232.272

150.680

Não Circulante

1.228

1.554

Patrimônio líquido

3.580.928

3.580.928

Imobilizado líquido

1.228

1.554

Patrimônio Social

6.394.653

1.626.193

Superávit acumulado

9.975.581

5.207.121

Total do passivo e
do patrimônio líquido

10.207.853

5.357.801

Outros Adiantamentos

Total do ativo

10.207.853

5.357.801

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (em Reais)

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (em Reais)

RESULTADO ABRANGENTE
DO EXERCÍCIO

Nota explicativa

2016

2016

2015

Receitas operacionais
Doações voluntárias

5

Trabalho voluntário

3.778.025

533.211

259.814

68.112

4.037.839

601.323

(403.333)

(375.408)

(403.333)

(375.408)

3.634.506

225.915

2015

Superávit do exercício

4.784.713

366.605

(=) Total do resultado abrangente do exercício

4.784.713

366.605

Custos operacionais
Projetos incentivados

(=) Resultado bruto
Despesas e/ou receitas operacionais
Despesas com pessoal

(94.681)

(33.068)

Despesas administrativas

6

(154.331)

(68.217)

Trabalho voluntário

8

(259.814)

(68.112)

3.125.679

56.517

1.659.145

379.679

(=) Superávit antes do resultado financeiro

Receitas financeiras

7

Despesas financeiras

7

(112)

(69.593)

Resultado financeiro líquido

1.659.033

310.086

(=) Superávit do exercício

4.784.713

366.605

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (em Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (em Reais)

MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio
social

FLUXOS DE CAIXA

Superávits
acumulados

Total

2016

Superávit do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2014

-

4.860.976

4.860.977

Transferência para Patrimonio Social

3.580.928

(3.580.928)

-

Ajustes que não afetam caixa

Superávit do exercício

-

346.144

346.144

Depreciação

2015

4.768.460

346.144

326

76

4.768.786

346.220

Saldos em 31 de dezembro de 2015

3.580.928

Transferência para Patrimonio Social

-

-

-

(+/-) Variação nas contas patrimoniais

Superávit do exercício

-

4.768.460

4.768.460

Outros Adiantamentos

(2.190)

-

Beneficiados a pagar

66.540

113.276

Saldos em 31 de dezembro de 2016

3.580.929

6.394.653

9.975.581

Obrigações tributárias

5.589

4.771

1.626.193

5.207.121
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Obrigações trabalhistas

9.463

-

(=) Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais

4.848.187

464.267

Fluxo de caixa utilizado nas atividades de financiamento

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

(-) Aquisição de imobilizado

-

(1.630)

(+) Aumento dos títulos e valores mobiliários

(4.169.688)

(459.874)

(=) Fluxo de caixa aplicado nas atividades de financiamento

(4.169.688)

(461.504)

(=) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

678.500

2.763

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

2.912

150

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

681.412

2.912

(=) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

678.500

2.762

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais)
1. Contexto operacional

RELATÓRIO ANUAL AMIGOS DA POLI 2016

2. Base de elaboração e apresentação
das demonstrações contábeis

A Associação Fundo Patrimonial Amigos da Poli

ensinamentos obtidos nos cursos de graduação e pós-

A emissão destas demonstrações contábeis foi

estão apresentadas em Reais, que é a moeda

(Associação), é uma pessoa jurídica de direito privado,

graduação, e para que os segundos possam atualizar

autorizada pela Administração da Entidade em 22 de

funcional da Associação e também a sua moeda de

sem fins lucrativos, com Sede na Cidade de São Paulo,

e aprimorar seus conhecimentos e repassá-los aos

março de 2017.

apresentação. A Associação não possui operações

Estado de São Paulo, constituída em 27 de outubro de

alunos;

2011, cujas atividades de arrecadação somente foram

d) Apoiar e promover melhorias no espaço físico da

iniciadas em 2012.

Poli, especialmente por meio da criação ou reforma de

As

em moeda estrangeira.

2.1. Base para apresentação
demonstrações

contábeis

foram

preparadas

2.2.2. Caixa e equivalentes de caixa

laboratórios, salas de aulas e demais prédios da Poli;

pela Administração da Entidade, sendo de sua

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em

A Associação tem como objetivo a promoção da

e) Produzir e divulgar informações, conhecimentos

responsabilidade e estão sendo apresentadas de

caixa, depósitos bancários e outros investimentos

cidadania, bem como o desenvolvimento humano e

técnicos e científicos que digam respeito às áreas de

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil

de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos

técnico, sobretudo da comunidade da Escola Politécnica

atuação da Poli;

que compreendem as Resoluções do Conselho Federal

originais de até três meses e com risco insignificante

da Universidade de São Paulo (“Poli”), a fim de

f) Apoiar projetos que incrementem os ativos tangíveis

de Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos do

de mudança de valor.

contribuir para a formação de engenheiros qualificados e

e intangíveis da Poli;

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

conscientes de suas responsabilidades como cidadãos.

g) Apoiar projetos que visem o aprimoramento da
gestão da Poli;

Para cumprimento de seus objetivos, a Associação

h) Conceder empréstimos para alunos da Poli com

poderá,

vistas a possibilitar sua participação tanto nos cursos

conforme

Administração,

definido

realizar

as

pelo

Conselho

seguintes

de

atividades:

de graduação e pós-graduação da Poli como
em quaisquer outros complementares à sua formação;

a) Apoiar, fomentar e implementar, sob as mais

i) Celebrar parcerias, convênios e contratos com

diversas formas, projetos que contribuam para o

organizações públicas ou privadas, nacionais ou

aprimoramento da formação e dos conhecimentos

internacionais para a consecução de seu objeto

técnicos dos discentes dos cursos de engenharia da

social;

Poli, com ética e respeito ao meio ambiente;

j) Promover o voluntariado;

Como se trata de uma associação sem fins lucrativos,
as

demonstrações

contábeis

foram

preparadas,

principalmente, de acordo com a ITG 2002 – Instituto
sem finalidade de lucros, aprovada pela Resolução nº
1.409, de 21 de setembro de 2012, pelo Comunicado
Técnico CTG 2000, aprovado pela Resolução nº 1.159,
de 13 de fevereiro de 2009, do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) e pela NBC TG 1000 – Contabilidade
para Pequenas e Médias Empresas, para os aspectos
não abordados pela ITG 2002 – Instituto sem finalidade
de lucros.

2.2.3. Títulos e valores mobiliários
Estão classificados na categoria, “valor justo por
meio do resultado”, que requer o reconhecimento
destes instrumentos financeiros pelo seu valor
justo, com efeito no resultado.
2.2.4. Instrumentos financeiros
Os

instrumentos

financeiros

somente

são

reconhecidos a partir da data em que a Associação
se torna parte das disposições contratuais dos
instrumentos financeiros. Quando reconhecidos,

cursos

k) Estimular o fortalecimento dos laços entre todos os

complementares à formação técnica oferecida pela

entes da comunidade politécnica de forma a difundir

Poli;

ideias e projetos que auxiliem o desenvolvimento da

c) Apoiar, fomentar e implementar projetos de

Poli;

2.2.1. Moeda funcional e moeda de apresentação

pesquisas, estudos e desenvolvimento de tecnologia

l) praticar quaisquer ações lícitas, mesmo que não

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são

ocorre a cada data de balanço, de acordo com as

que envolvam discentes e docentes da Poli, para que

descritas acima, desde que sejam atividades de

mensurados de acordo com a moeda do principal

regras estabelecidas para cada tipo de classificação

os primeiros tenham acesso à aplicação prática dos

elevado nível técnico a fim de desenvolver seu objeto

ambiente econômico, no qual a Associação atua

de ativos e passivos financeiros.

social, mediante aprovação do Conselho Deliberativo.

(“moeda funcional”). As demonstrações contábeis

b)

Apoiar,

fomentar

e

implementar

2.2. Principais práticas contábeis

são inicialmente registrados ao seu valor justo
acrescido dos custos de transação que sejam
diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão
(quando aplicável). Sua mensuração subsequente
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Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)

2.2.5. Patrimônio líquido

4. Títulos e valores mobiliários

5. Doações voluntárias

Constituído pelo superávit acumulado, acrescido ou

Compreende o investimento de recursos da Associação

A reconciliação da receita bruta para a receita

diminuído do superávit ou déficit de cada exercício.

em Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B), com

líquida é demonstrada a seguir:

2016

vencimentos em 2019, 2023, 2026, 2045 e 2050.

2.2.6. Apuração do superávit ou déficit

2016

As receitas de doações são reconhecidas pelo

A Administração da Associação, apoiada por seus

regime de competência, e se originam de doações

gestores, optou por reconhecer as NTN-B’s por valor de

de pessoas físicas e jurídicas, sendo utilizadas no

mercado, conforme segue abaixo:

Doações pessoas jurídicas (a)
Doações pessoas físicas (a)

custeio das atividades da Associação.
As despesas são registradas pelo regime de
competência. A receita e despesa financeira são
reconhecidas usando o método da taxa de juros
efetiva.

3. Caixa e equivalentes de caixa
Em 31 de dezembro de 2016, o total de caixa e equivalentes
de caixa, sem restrições, era composto da seguinte forma:

2016

6. Despesas administrativas

2016
NTN – B Credit Suisse (a)
DI PRIVATE FIC FI
CREDIT SUISSE

2015

9.400.338

4.401.614

122.685

387.753

9.523.023

4.789.367

(a)
A Associação demonstrava as NTNB´s na categoria de títulos mantidos até
o vencimento, portanto, marcados nas curvas das taxas de compras dos papéis. Em 2015, os títulos passaram a ser reconhecidos a valor justo, ou seja,
considerando a “marcação a mercado”, conforme nota Explicativa n° 2.3.
(b)
Recursos aplicados em fundo de liquidez referenciado DI e composto por títulos públicos pós-fixados (recursos de liquidez imediata).

2015

Caixa e bancos

53.202

2.912

Aplicações financeiras (a)

628.211

563.969

681.412

566.880

(a)
Substancialmente representado por operações compromissadas junto ao
Banco Itaú S.A., com rendimento atrelado à variação do DI.

Com a sensível melhora do cenário macroeconômico e o início do ciclo de
corte de juros no Brasil, a carteira de ativos composta majoritariamente por
Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-Bs) se beneficiou desse movimento
e fechou o período com valorização muito superior ao IPCA. Com a continuidade do ciclo de corte de juros ao longo de 2017, é provável que os retornos para
o ano sejam, mais uma vez, bastante superiores ao índice oficial de preços
do Brasil.

Doações pessoas físicas
Imposto de Transmissão
Causa Mortis e Doação (“ITCMD”) (b)
Total de doações voluntárias

2015

921.270

25.689

2.856.755

507.522

3.778.025

533.211

-

(19.200)

3.778.025

514.011

(a)
Ao longo de 2016, o aumento substancial das doações foi fruto de duas
ações bem sucedidas:
i. Recebimento de doação do patrimônio da Associação Endowment
da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo; (“EEP”). O valor
total recebido foi de aproximadamente R$ 770 mil em 2016;

Honorários advocatícios,
contábil e administrativo
Outras despesas (a)

51.000

2015
44.743

103.331

23.474

154.331

68.217

(a)
Compostas substancialmente por despesas com locações, internet,
outras taxas de menor valor. Em 2016, o aumento das despesas decorrente
da realização do evento bi-anual com os Associados (22/09/2016) e do
investimento na seniorização da equipe de apoio às atividades da Associação
(contratação de uma gerente executiva sênior).

ii. Estruturação pela nova diretoria de um comitê específico focado em
captação de doações junto a Politécnicos com maior poder aquisitivo
(“Comitê de Captação Atacado”).
iii.
(b)
Pelo escopo de suas atividades voltadas para o incentivo da melhoria
da Educação e da Pesquisa no Brasil, o Amigos da Poli conseguiu junto à Secretaria da Fazenda a isenção do Imposto Sobre Transmissão
“Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) em
31/03/2016, nos termos do artigo 7o do Decreto 46.655/02. O documento que comprova a isenção é a “Declaração de Reconhecimento de
Imunidade do Imposto sobre Transmissão ‘Causa Mortis’ E Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD” (protocolo nº 51224-829568/2015;
data do protocolo de 03/09/2015; nº do processo 51224-829568/2015).
A isenção do imposto é válida até 30/03/2018. Após essa data, nova
solicitação de isenção deverá ser submetida à Secretaria da Fazenda.

33

11

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

RELATÓRIO ANUAL AMIGOS DA POLI 2016

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais)
7. Resultado financeiro e líquido
2016
Renda sobre aplicação
financeira (b)
Juros passivos
Reversão com aplicações
financeiras (a)
Provisões Ganhos e
Perdas Rendas Variáveis (a)

554.832

8. Trabalho voluntário

2015
379.679

(112)

(87)

1.097.069

69.506

7.243

-

1.659.032

310.086

(a)
Os valores compreendem o efeito de marcação a mercado dos títulos e
valores mobiliários.
(b)
Os valores se referem aos rendimentos com aplicações financeiras, reconhecidas pelo regime de competência.

9. Aspectos tributários

10. Instrumentos financeiros

Os trabalhos e serviços voluntários obtidos, que não

A Associação enquadra-se dentre as pessoas jurídicas

geraram desembolsos de caixa para a Associação,

sem fins lucrativos e possui imunidade quanto ao

referem-se aos honorários de conselhos, remuneração

recolhimento do imposto de renda e da contribuição

A Associação possui operações, envolvendo instrumentos

da Diretoria e ao comitê de investimento. A Associação

social sobre o superávit, conforme estabelecido pela Lei

financeiros, os quais se destinam a atender suas

estima que, caso tivesse desembolsado caixa para a

nº 9.532 de 10 de dezembro de 1997. De acordo com a

necessidades operacionais.

obtenção desses trabalhos e serviços voluntários, teria

lei, considera-se “sem fins lucrativos” a entidade que não

desembolsado aproximadamente R$ 259.814 (R$ 68.112

apresente superávit em suas contas ou, caso o apresente

A administração destes riscos é efetuada por meio da

em 2015), conforme demonstrado a seguir:

em determinado exercício, destine-o integralmente à

definição de estratégias, estabelecimento de sistema

manutenção e ao desenvolvimento dos objetivos sociais

de controles e determinação de limite de operação. A

da entidade.

Sociedade não realiza operações envolvendo instrumentos

2016

2015

possui isenção quanto ao recolhimento da Contribuição

Honorários
Conselho deliberativo (a)
Conselho fiscal (a)

Com relação aos demais tributos incidentes, a Associação

50.696

24.300

para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e do

7.129

3.240

Programa de Integração Social (PIS), cujos montantes não

Remuneração diretoria (a)

194.860

35.712

recolhidos em virtude dessa isenção é de R$ 287.129 e R$

Comitê de investimento (a)

7.129

4.860

62.337, respectivamente.

259.814

68.112

As declarações de rendimentos da Associação estão
sujeitas à revisão e aceitação final pelas autoridades fiscais,
(a)
Valor anual calculado utilizando a quantidade de horas de incorridas durante
o ano multiplicado por uma taxa horária considerada justa para as atividades
correspondentes.

por período prescricional de cinco anos. Outros encargos

Gerenciamento de risco

financeiros com a finalidade especulativa.
Risco de taxas de juros
Os resultados da Associação estão suscetíveis às
variações das taxas de juros incidentes sobre as aplicações
financeiras.
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Associação não
possuía instrumentos financeiros derivativos.

tributários, previdenciários e trabalhistas, inclusive
aqueles decorrentes da contratação de prestadores de
serviços, estão sujeitos a exame e aprovação final pelas
autoridades fiscais.
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DEMONSTRAÇÕES
QUEM
SOMOS
CONTÁBEIS

Conselho Deliberativo

Comitê de Investimentos

•

•
•
•

•

Newton Simões Filho

Presidente

Antonio Carlos Pipponzi

Luis Stuhlberger
Luis Guilherme Ronchel Soares
Guilherme Affonso Ferreira

Vice-Presidente

•
•
•
•

Eduardo de Toledo
Guilherme Bottura
Gustavo A. Pierini
Prof. Dr. José Roberto Castilho Piqueira

Diretoria
•

•
•

Prof. Dr. José Sidnei Colombo Martini
Máximo Hernández González

Conselho Fiscal
•
•

Lucas Sancassani
Presidente

Diretor da Escola Politécnica da USP

•

Peter Sonnenberg
Vice-Presidente

•
•
•

Carlos Eduardo Galiano
Samuel Ponsoni de Oliveira
Fernando Junqueira de Paiva

Gilberto Mifano
Profa. Dra. Liedi Legi Bariani Bernucci
Vice-Diretora da Escola Politécnica da USP

•

Wanderley Alencar

DOADORES
ASSOCIADOS

•

Adalberto Bueno Netto

•

Gustavo A. Pierini

•

Alan Goldlust

•

Hans Lin

•

Alberto Fernandes

•

Itaú Unibanco

•

Alexandre de Zagottis

•

Jayme Brasil Garfinkel

•

André & Paulo E. M. Macedo

•

João Carlos Santos

•

André Rodrigues

•

Laércio José de Lucena Cosentino

•

André S. Telles Lion

•

Luis Guilherme Ronchel Soares

•

Antonio Carlos Barbosa de Oliveira

•

Luis Stuhlberger

•

Antonio Carlos Pipponzi

•

Marcelo Pereira Lopes de Medeiros

•

Athos Comolatti

•

Marco Antonio Botter

•

Carlos Eduardo Terepins

•

Meyer Joseph Nigri

•

Cássio Casseb Lima

•

Miguel Ethel Sobrinho

•

Claúdio Bruni

•

Newton Simões Filho

•

Cosan

•

Otávio Castello Branco

•

Edgar Gleich

•

Patrice P. Nogueira Baptista Etlin

•

Eduardo de Toledo

•

Pedro Luiz Barreiros Passos

•

Emilson Alonso

•

Pedro Wongtschowski

•

Escola Politécnica da USP

•

Peter Donald Graber

•

Fábio Schvartsman

•

Rafael Gonçalves Mendes

•

Fábio Okumura

•

Renata Bartoli de Noronha

•

Garde Asset Management

•

Ricardo Villela Marino

•

Grêmio Politécnico

•

Roberto Egydio Setubal

•

Guilherme Affonso Ferreira

•

Roberto Miranda de Lima

•

Guilherme Bottura

•

Rodrigo Veiga

Para mais informações, acesse: www.amigosdapoli.com.br

facebook.com/AmigosdaPoli

linkedin.com/company/amigos-da-poli
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