
A Companhia:

O objeto da Companhia é atender a demanda de ciência e tecnologia dos setores público e privado, no seu 
campo de atuação, bem como contribuir para o desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico 
cabendo-lhe, entre outras atividades: dar apoio técnico ao desenvolvimento da engenharia e da indústria; 
prestar serviços a órgãos e entidades dos setores público e privado; explorar, direta e indiretamente, os 
resultados das pesquisas realizadas; requerer o registro de patentes; editar e publicar trabalhos técnicos, na 
forma de boletins, revistas e livros e formar e desenvolver equipes de pesquisa, capazes de contribuir para 
o equacionamento e a solução de problemas de tecnologia industrial do Estado e do País.
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Estratégia:

Missão:
Criar e aplicar soluções tecnológicas para aumentar a competitividade das empresas e promover a 
qualidade de vida.
Visão:
Ser instituição líder nacional e atuar internacionalmente no desenvolvimento de tecnologias 
avançadas
Valores: 
Integridade, ética, probidade, isenção, competência técnica e qualidade em procedimentos de 
busca contínua de melhoria

Áreas de Atuação:

•Cidades Construção Civil e Edificações 
•Energia
•Importação e Exportação
•Indústria
•Madeira, Papel e Celulose
•Meio Ambiente
•Metrologia e Sistemas de Medição
•Micro e Pequenas Empresas
•Mineração
•Petróleo e Gás
•Saúde Segurança
•Setor Público
•Tecnologia da Informação e Comunicação
•Têxteis
•Couros e Calçados
•Transportes

Informações Relevantes  - Exercício 2010

Em 2010, o IPT consolidou um ciclo de três anos de investimentos, com a aplicação de R$ 120 milhões do Governo do Estado de São Paulo e Parceiros, em uma estrutura mais moderna para fazer frente aos 
desafios do desenvolvimento do país. A nova base tecnológica promove uma transformação no papel do Instituto, que cada vez mais se insere na sociedade como articulador da inovação, viabilizando a aplicação 
de conhecimento tecnológico nas empresas. As novas capacitações laboratoriais do IPT buscam produzir soluções na perspectiva do desenvolvimento sustentável, abrangendo projetos em bionanotecnologia, 
energias renováveis, materiais de alta eficiência energética e obras de infraestrutura com menor impacto ambiental. Laboratórios novos como os de bionanotecnologia, naval, corrosão, estruturas leves e vazão de 
óleo, entre outros, agora dão suporte para que o Instituto desenvolva pesquisa e serviços de alto valor agregado.
No ano passado, o IPT atendeu 3,5 mil empresas, a maior parte delas pequenas e médias organizações. Como resultados da produção do Instituto, em 2010 foram emitidos 26.794 documentos técnicos, que 
compreendem certificados de calibração, certificados de conformidade, certificados de materiais de referência, pareceres técnicos, referências técnicas, relatórios de atendimento tecnológicos, entre outros.
O Instituto depositou seis patentes de invenção no Brasil e uma no exterior. A produção científica do corpo técnico teve como resultado 194 trabalhos nacionais e internacionais publicados, entre artigos de 
periódicos e artigos de eventos. Seu faturamento cresceu 10% em relação à 2009, com foco principal em projetos de pesquisa e com geração de propriedade intelectual.

 1. SITUAÇÃO PATRIMONIAL  R$ mil % R$ mil % R$ mil %
Ativo Circulante 36.615            26,6% 36.562            24,1% 51.516           24,1% 40,9%
Ativo não Circulante: 100.786         73,4% 114.994         75,9% 162.620        75,9% 41,4%
 Realizável L. Prazo 2.354                 1,7% 992                       0,7% 849                     0,4% ‐14,4%
 Imobilizado 98.120               71,4% 113.679               75,0% 161.486              75,4% 42,1%
Intangível 312                    0,2% 323                       0,2% 285                     0,1% ‐11,8%
TOTAL DO ATIVO 137.401         100,0% 151.556         100,0% 214.136        100,0% 41,3%

Passivo Circulante 41.746            30,4% 42.317            27,9% 61.001           28,5% 44,2%
Passivo não Circulante 37.104            27,0% 47.789            31,5% 46.400           21,7% ‐2,9%
Patrimônio Líquido 58.551            42,6% 61.450            40,5% 106.735        49,8% 73,7%
TOTAL DO PASSIVO 137.401         100,0% 151.556         100,0% 214.136        100,0% 41,3%

 2. LIQUIDEZ
Liquidez Corrente 0,88                0,86                0,84              
Liquidez geral 0,49                0,42                0,49              

 3. RESULTADOS DAS OPERAÇÕES
      Receita Líquida 112.177         100,0% 109.410         100,0% 126.275        100,0% 15,4%
      Custos Operacionais (80.346)           ‐71,6% (80.498)           ‐73,6% (87.418)          ‐69,2% 8,6%
      Lucro Bruto 31.831            28,4% 28.912            26,4% 38.857           30,8% 34,4%
      Despesas Operacionais  (25.924)           ‐23,1% (36.915)           ‐33,7% (36.697)          ‐29,1% ‐0,6%
      Lucro Antes do IR e CS 5.907              5,3% (8.003)             ‐7,3% 2.160             1,7% 0,0%
      IR e CS s/ o Lucro (1.962)             ‐1,7% ‐                  0,0% (660)               ‐0,5% 100,0%
      Lucro Líquido 3.945              3,5% (8.003)             ‐7,3% 1.500             1,2% 0,0%

2008 2009 2010 Evolução 
2010/2009

Dados Operacionais

Unidades Técnicas 
•Centros   12
•Laboratórios   30
•Seções Técnicas   10

Colaboradores (dez/2010)
•Área fim: 543
•Área meio/suporte: 221
•Estagiários/Bolsistas   127

Produção Científica (2010)
•Documentos técnicos emitidos   26.794

http://www.ipt.br/

	Slide Number 1

