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Opinião 

 
Examinamos as demonstrações financeiras da Associação Renova BR ("Associação"), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação Renova BR em 31 de dezembro 
de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas - Pronunciamento 
Técnico CPC PME - "Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas", incluindo as disposições contidas 
na Interpretação Técnica ITG 2002 - "Entidade sem Finalidade de Lucros". 
 
Base para opinião 

 
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 
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em 
relação à Associação, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 

 
A administração da Associação é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas - 
Pronunciamento Técnico CPC PME - "Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas", incluindo as 
disposições contidas na Interpretação Técnica ITG 2002 - "Entidades sem Finalidade de Lucros" e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Associação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Associação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Associação são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 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 realizada 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, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. 
 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 

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 suficiente 
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, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

 
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Associação. 

 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 

respectivas divulgações feitas pela administração. 
 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 

operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Associação. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras ou incluir modificação 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 Associação a não mais se manter em 
continuidade operacional. 

 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 

divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
 
São Paulo, 11 de setembro de 2020 
 
 
 

PricewaterhouseCoopers Adriano Formosinho Correia 
Auditores Independentes Contador CRC 1BA029904/O-5 
CRC 2SP000160/O-5 
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 Nota 2019 2018   Nota 2019 2018 

Ativo  
   

Passivo  
  

Ativo circulante     Passivo circulante    

   Caixa e equivalentes de caixa 4   10.208.899    4.823.766      Fornecedores  8          189.310       147.124  

   Outros créditos           64.270           1.635      Obrigações trabalhistas e previdenciárias 7          165.189       142.788  

   Impostos a recuperar             1.827              523      Obrigações fiscais             17.307           7.669  

      
 

  

 
 

  10.274.996    4.825.924              371.807       297.581  

     
  

  

 
 

   Total do passivo            371.807       297.581  

 
 

   
  

  

Não circulante     Patrimônio líquido 10   

   Imobilizado 6          59.877         39.762      Patrimônio social       9.963.586    4.568.105  

   Intangível                520                   -   
    

           60.397         39.762   Total do patrimônio líquido      9.963.586    4.568.105  

  
     

  

Total do ativo    10.335.393    4.865.686   Total do passivo e patrimônio líquido      10.335.393    4.865.686  
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 Nota 2019 2018 
    

Receitas operacionais    

Com restrição    

Receitas de trabalhos voluntários 12             1.729.408          849.945  

Sem restrição    

Receitas de doações 11           11.456.804     18.570.714  

Receitas financeiras                 360.856           226.642  
              13.547.068       19.647.301  
 

   
Custos    

Custos com formação 13 (a)           (3.364.862)     (9.871.570) 

Custos com trabalhos voluntários 12       (1.729.408)        (849.945) 
               (5.094.270)     (10.721.515) 
    

Resultado bruto                8.452.798          8.925.786  
    

Despesas operacionais    

Despesas com comunicação 13 (b)               (614.250)     (1.456.459) 

Despesas administrativas 13 (c)           (1.682.309)     (1.966.939) 

Despesas com pessoal  13 (d)               (728.754)        (843.404) 

Outras despesas operacionais líquidas                               -            (61.417) 

Despesas financeiras                  (32.004)           (30.512) 
               (3.057.317)       (4.358.731) 
    

Superávit do exercício                5.395.481          4.567.055  
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 2019  2018  

      
Superávit do exercício 5.395.481          4.567.055  

      
Outros componentes do resultado abrangente     

      
Total do resultado abrangente do exercício 5.395.481          4.567.055  
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Patrimônio social 

Superávit 
acumulado Total 

    

Em 1º de janeiro de 2018 
                        

1.050  
                                     

-  
          1.050  

Superávit do exercício                                -  
                      

4.567.055  
   4.567.055  

Transferência para patrimônio social 
                 

4.567.055  
                     

(4.567.055) 
                  -  

Em 31 de dezembro de 2018 
                 

4.568.105  
                                     

-  
   4.568.105  

Superávit do exercício                                -  
                      

5.395.481  
   5.395.481  

Transferência para patrimônio social 
                 

5.395.481  
                     

(5.395.481) 
                  -  

Em 31 de dezembro de 2019                9.963.586  
                                     

-  
 9.963.586  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Associação Renova BR 
 

Demonstração dos fluxos de caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro 
Em reais 

 
 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 

5 de 14 
DC1 - Informação de uso interno 

 2019   2018 

Fluxos de caixa de atividades operacionais       

     

Superávit do exercício       5.395.481         4.567.055  

     

Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa    

Depreciação (Nota 6)              7.371                4.477  

        5.402.852         4.571.532  

     

Variação no capital circulante    

Outros créditos          (62.635)             (1.635) 

Impostos a recuperar            (1.304)                (523) 

Fornecedores             42.187            147.124  

Obrigações trabalhistas e previdenciárias          22.401           142.788  

Obrigações fiscais              9.638                7.669  

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais       5.413.139         4.866.955  

 
   

Fluxos de caixa de atividades de investimento    

Aquisição de imobilizado (Nota 6)          (27.486)           (44.239) 

Aquisição de Intangível               (520)                      -  

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento          (28.006)           (44.239) 

 
   

Aumento de caixa e equivalentes de caixa       5.385.133         4.822.716  
    

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício       4.823.766                1.050  

 
   

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício (Nota 4)     10.208.899         4.823.766  
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1 Informações gerais 
 

 A Associação Renova BR ("Associação" ou “RenovaBR”) foi constituída em 07 de setembro de 2017, como 
uma organização de direito privado sem fins econômicos e lucrativos. Seu objeto social é a promoção da ética, 
da cidadania e da democracia, por meio de formação política de novas lideranças no Brasil. 
 

 A fim de alcançar seus objetivos, o RenovaBR baseia sua atuação a partir de um processo seletivo nacional, 
com objetivo de formar novas lideranças políticas. As formações ocorrem de maneira presencial e online com 
um corpo docente de referência. As linhas de conhecimento estão baseadas em dados e evidência em três 
pilares liderança, políticas públicas e comunicação política. 

 
 Os recursos da organização são obtidos por meio de receitas decorrentes de doações de pessoas físicas e 

organizações filantrópicas. 
 
  A principal instalação do RenovaBR é o imóvel situado na Rua Pamplona, n° 1005, 3° andar, São Paulo – SP, 

inaugurado em fevereiro de 2018, que pertence a terceiros.  
 
A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 11 de setembro de 2020.  

  
 

2 Resumo das principais políticas contábeis 
 

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas 
abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados. 
 

2.1 Base de preparação 
 

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil para 
pequenas e médias empresas – Pronunciamento Técnico CPC PME – “Contabilidade para Pequenas e Médias 
Empresas”, incluindo as disposições contidas na Interpretação Técnica ITG 2002 – “ Entidades sem 
Finalidade de Lucros”, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, 
e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua região. Elas foram 
preparadas considerando o custo histórico como base de valor. 
 
A preparação de demonstrações financeiras em conformidade com o CPC PME requer o uso de certas 
estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração da Associação no 
processo de aplicação das políticas contábeis. 
 

2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação  
 
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de acordo com a moeda do principal 
ambiente econômico no qual a Associação atua (“moeda funcional”). As demonstrações financeiras são 
apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Associação e, também, a sua moeda de apresentação. 
 

2.3  Caixas e equivalentes de caixa 
 
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e aplicações 
financeiras de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses (com risco 
insignificante de mudança de valor).  
 

2.4  Ativos financeiros 
 
A administração classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por 
meio do resultado e mensurados ao custo amortizado. A classificação depende da finalidade para a qual os 
ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no 
reconhecimento inicial.  
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(a) Mensurados ao valor justo por meio do resultado 
 
Os ativos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem ativos financeiros mantidos para negociação 
e ativos financeiros designados no reconhecimento inicial a valor justo por meio do resultado. 
 
Um ativo financeiro é classificado como mantido para negociação se for: 
 

• Adquirido principalmente para ser vendido a curto prazo; 
• No reconhecimento inicial, parte de uma carteira de instrumentos financeiros identificados, que a Associação 

administra em conjunto e possuir um padrão real recente de obtenção de lucros em curto prazo; ou 
• Derivativo que não tenha sido designado como um instrumento de hedge efetivo. 
 

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são demonstrados ao valor justo, e quaisquer 
ganhos ou perdas resultantes são reconhecidos no resultado. Compreendem aplicações financeiras 
reconhecidas em “Caixa e equivalentes de caixa”. 
 

(b) Mensurados ao custo amortizado 
 
São apresentados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a 
data de emissão do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). Compreendem apenas o 
saldo de caixa e bancos registrados em “Caixa e equivalentes de caixa” e os saldos de “Outros créditos”. 
 

(c) Instrumentos financeiros derivativos  
e atividades de hedge 
 
Durante os exercícios de 2019 e de 2018, a Associação não operou com instrumentos financeiros derivativos 
(operações de hedge, swap, contratos a termo e outras). 
 

2.5 Imobilizado 
 

 Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação e de 
qualquer provisão para perda por valor não recuperável de ativo acumulada. O custo histórico inclui os gastos 
diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração. 
 

 A depreciação é calculada pelo método linear tendo como referência o valor do custo menos o valor residual e 
a vida útil remanescente. As estimativas de vidas úteis estão demonstradas conforme segue: 
 
. Móveis e utensílios - 10 anos 
. Máquinas e equipamentos - 10 anos 

 . Computadores e periféricos - 5 anos 
 

 Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados quando 
existir uma indicação de mudança significativa desde a última data de balanço. 
 
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo 
for maior que seu valor recuperável estimado. 

 
Os ganhos e as perdas em alienações são determinados pela comparação do valor de venda com o valor 
contábil e são reconhecidos em Outras despesas operacionais, líquidas" na demonstração do resultado. 
 

2.6 Provisões para perdas por impairment  
em ativos não financeiros 
 

 Os ativos não financeiros são revisados anualmente para verificação do valor recuperável. Quando houver 
indício de perda do valor recuperável (impairment), o valor contábil do ativo será testado. A perda é 
reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Valor recuperável é o maior valor 
entre o valor justo de um ativo, menos as despesas de venda, e o valor em uso comparado com o valor contábil 
residual.  
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2.7 Fornecedores 
 

 As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado tendo como referência o método de taxa de juros efetiva. 

 
2.8 Provisões 

 
 As provisões são reconhecidas quando: (i) a Associação tem uma obrigação presente ou não formalizada como 

resultado de eventos passados; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a 
obrigação; e (iii) o valor possa ser estimado com segurança.  
 

2.9  Patrimônio social 
 
Constituído pela dotação inicial de seus associados fundadores, acrescido ou diminuído do superávit ou 
déficit apurado em cada exercício. 
 

2.10 Apuração do superávit (déficit) 
 
As doações voluntárias são reconhecidas como receitas quando recebidas. As demais receitas e despesas são 
reconhecidas pelo regime de competência.  
 

2.11 Apresentação do valor justo  
do trabalho voluntário 
 
Conforme estabelece o parágrafo 19 da ITG 2002, o trabalho voluntário, inclusive de membros integrantes 
dos órgãos da administração, no exercício de suas funções, deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação 
de serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, sendo apresentado na demonstração do 
resultado do exercício como receita e despesa.  
 
 

3 Estimativas e julgamentos contábeis 
 
A Associação faz estimativas e estabelece premissas com relação ao futuro, baseada na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. Em 31 de dezembro de 2019, não há 
estimativas e premissas que apresentem um risco significativo de causar um ajuste relevante nos valores 
contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício. 
 

  
4 Caixa e equivalentes de caixa 

 
 2019  2018 

     

Caixa e bancos                                                                                                                                                      904                   1.072  

Aplicações financeiras        10.207.995          4.822.694  

    

        10.208.899          4.823.766  

 
Em 31 de dezembro de 2019, as principais aplicações financeiras estão representadas por Certificados de 
Depósitos Bancários (“CDB”) que tiveram um rendimento médio no exercício de 92% (2018 – 92%) do 
Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e por fundos de renda fixa que tiveram um rendimento médio no 
exercício de 100,77% (2018 – 95,79%) do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), com liquidez imediata.   
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5 Instrumentos financeiros por categoria 
 
 2019  2018 

     

Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado    

Caixa geral                        644                       570  

Bancos conta movimento                        260                       502  

Outros créditos (exceto adiantamentos) 47.835  - 

    

 48.739  1.072 

    

Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado    

Aplicação CDB          1.578.762          1.748.034  

Aplicação fundos de renda fixa           8.629.233          3.074.661  
    

 10.207.995  4.822.695 

    

         10.256.734          4.823.767  

     

Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado    

Fornecedores               189.310               147.124  

    

               189.310               147.124  

 
 

6 Imobilizado 
 
(a)  Composição 
   

    2019  2018    

 Custo  
Depreciação 

acumulada Líquido  Líquido  

Taxa anuais 
de 

depreciação 
        

Móveis e utensílios         27.733  
               

(5.547) 
              22.187   24.960 

 
10% 

Máquinas e equipamentos             9.659  
                

(1.679) 
                7.980   8.946 

 
10% 

Computadores e periféricos          34.334  
                

(4.623) 
              29.710   5.856 

 
20% 

        
 

         71.726              (11.849)              59.877   39.762   
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(b)  Movimentação 
 

  2019  2018 

   
 

 

No início do exercício                 39.762                       -  

Adições                 27.486          44.239  

Depreciação                 (7.371)         (4.477) 

    
 

 

No fim do exercício                 59.877          39.762  

 
 

7 Obrigações trabalhistas e previdenciárias 
 

 2019  2018 

    

Salários e ordenados a pagar              82.702         60.639  

Provisão para férias e encargos sociais             38.004          31.944  

IRRF sobre salários              16.582         18.950  

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a recolher             24.250         24.046  

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) a recolher                 3.651           7.209  

    

            165.189       142.788  

 
 
8 Fornecedores 

 
 2019  2018 

    

Serviços administrativos 50.130     120.000  

Serviços de terceiros 91.220   

Serviços de marketing 21.654   

Outros serviços         26.306         27.124  

    

            189.310       147.124  

 
 

9 Demandas judiciais 
 
A Associação não é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis e tributários.  

 
 
10 Patrimônio líquido 
 

A Associação foi constituída em 07 de setembro de 2017. O Patrimônio social é representado pela 
contribuição associativa recebida de seus associados fundadores, no valor de R$ 1.050, acrescido do 
superávit do exercício. Desta forma, o Patrimônio social em 2019 está representado por um total de 
R$ 9.963.586 (2018 – R$ 4.568.105). 
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Todo o patrimônio e receitas da Associação serão revertidos à manutenção e desenvolvimento de suas 
finalidades sociais no território nacional, de modo a garantir sua sustentabilidade, sua perpetuação e a 
expansão de suas iniciativas, sendo vedada a distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou 
receita a qualquer título, entre associados, instituidores, benfeitores, dirigentes conselheiros ou 
qualquer outra pessoa física ou jurídica. 
 
No caso de dissolução da Associação, o patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica sem fins 
econômicos ou lucrativos, preferencialmente com a mesma finalidade social da Associação, a ser escolhida 
em Assembleia Geral, que cumpra com os requisitos estabelecidos na Lei nº 13.019/2014. 
 
 

11 Receitas de doações 
 
Referem-se a receitas decorrentes de doações de pessoas físicas e jurídicas, voltadas estas últimas 
exclusivamente para ações filantrópicas. As receitas de doações são registradas quando do recebimento em 
função da sua natureza de imprevisibilidade. A seguir demonstramos a composição da receita: 
 
 2019  2018 

    

Doações de pessoas físicas (i)     11.024.251        17.312.256  

Doações de pessoas jurídicas (ii)           869.518          1.963.302  

ITCMD         (436.965)          (704.844) 
    

      11.456.804       18.570.714  

 
(i) Grande parte dos contratos de doação ocorreram para o biênio 2019/20, sendo o primeiro ano aquele com 
a maior parte. Em 2019, houve ampliação da base de doadores saindo 508 doadores individuais para 1.478. 
 
(ii) As pessoas jurídicas são apenas entidades filantrópicas. 
 
 

12 Trabalho voluntário 
 
Conforme estabelece o parágrafo 19 da ITG 2002, o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo 
da prestação de serviço, como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Os trabalhos voluntários obtidos 
estão apresentados abaixo: 
  
 2019  2018 

      

Curso formação continuada (i)           473.518             -  

Remuneração da diretoria executiva 12.470  300.000 

Reunião do Comitê Financeiro e Conselho Consultivo (ii) 127.300   

Serviços de tecnologia da informação 3.807  - 

Serviços de palestrantes 101.500  - 

Serviços advocatícios           160.933              100.279  

Serviços contábeis             24.000                24.000  

Serviços de auditoria            83.000                75.000  

Passagens aéreas          640.400             260.000  

Aluguel imóvel           102.480                 90.666  
    

       1.729.408   849.945  
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(i) Curso disponibilizado gratuitamente aos alunos formandos da turma de 2018. 
 
(ii) Em 2019 foi constituído o Comitê Financeiro e Conselho Consultivo, sendo que todos os participantes 
atuam de forma voluntária. 
 
 

13 Despesas e custos por natureza 
 
Compreendem todos os custos e despesas essenciais para a continuidade das atividades operacionais da 
Associação, conforme apresentado abaixo: 
 

(a)  Custos com formação 
 
 2019  2018 

  
 

 

Bolsas de estudo                                -       (6.050.830) 

Serviços de consultoria e assessoria          (1.092.733)       (1.025.693) 

Serviços de treinamento e engajamento (254.374)                     (240.894) 

Custo EAD (381.366)                                 - 

Eventos (1.223.037)               (462.034) 

Viagens           (400.405)       (1.243.509) 

Projetos                                -            (625.810) 

Processo seletivo                 (12.947)          (222.800) 

      
       (3.364.862)     (9.871.570) 

 
Em 2019, a Associação reestruturou a formação com o intuito de alcançar mais pessoas, democratizando o 
ensino em comunicação política, políticas públicas e liderança. Optou-se pela não concessão de bolsas de 
estudo e por uma formação majoritariamente online, com eventos presenciais por região do país. 
 

(b)  Despesas com comunicação 
 
 2019  2018 

  
 

 

Publicidade e propaganda (i)              (614.250)       (1.419.650) 

Informática                                -              (36.809) 

      

             (614.250)     (1.456.459) 

 
(i)  Foi realizado um plano orçamentário para redução das despesas com comunicação. Para gerar economia 

financeira e garantir uma identidade institucional. 
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(c)  Despesas administrativas 
 

 2019  2018 

  
 

 

Serviços de terceiros          (944.038)           (875.714) 

Serviços advocatícios (i)                (29.680)         (300.000) 

Serviços de consultoria (ii) (95.996)          (120.000) 

Informática                (85.740)           (109.964) 

Materiais                 (10.531)           (100.818) 

Alugueis de equipamentos                                -              (70.536) 

Viagens (267.901)  - 

Transporte                 (41.662)              (58.618) 

Utilidades e serviços de escritório             (78.826)              (80.060) 

Consumo de energia elétrica, água e telefone                 (26.342)             (20.946) 

Condomínio e aluguel                 (10.985)              (16.826) 

Depreciação                   (7.371)                (4.477) 

Eventos institucionais (73.251)  (199.755) 

Outras despesas             (9.986)           (9.225) 

      
         (1.682.309)     (1.966.939) 

  
(i) As despesas com serviços advocatícios em 2018 foram mais elevadas, em função dos gastos com o início 
das atividades do RenovaBR. 
 
(ii) Os serviços de consultoria referem-se à análise de impacto social, estratégia de captação de recursos e 
consultorias em inovação educacional. 
 

(d)  Despesas com pessoal 
 

                     2019                   2018  

  
 

 

Proventos, ordenados e gratificação              (379.731)           (489.886) 

Encargos sobre salários              (133.542)           (157.603) 

Benefícios               (123.186)             (90.437) 

Provisões de férias                 (50.216)             (57.333) 

Provisões de 13° salário                (42.079)              (48.145) 

  
 

 

           (728.754)        (843.404) 

 
 

14 Aspectos fiscais 
 
A Associação atende a todos os requisitos da legislação, sendo imune ao imposto de renda sobre o superávit 
(com base no artigo 150 da Constituição Federal). Em relação à contribuição social, a Associação também 
entende ter a isenção da contribuição social sobre o superávit em conformidade ao artigo 15 da lei n° 
9.532/97. 
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15 Eventos subsequentes 
 
Em decorrência da pandemia do COVID-19, já alertado pela Organização Mundial da Saúde, na segunda 
quinzena de março de 2020, iniciou-se uma revisão do planejamento anual de atividades e do orçamento da 
instituição.  
 
Desta forma, remodelou-se as formações e todo o conteúdo que seria ministrado presencialmente foi 
organizado de maneira online, por meio de lives e gravações. Não ocorreu redução de conteúdo, nem de carga 
horária e, nesse formato, atingimos 92% de conclusão em nossa formação inicial. 
 
O orçamento inicial para o ano de 2020 foi revisto e ajustado com uma redução 40%. Contudo, a 
reorganização das atividades garantiu a execução dos trabalhos de 2020, assim como a segurança da 
continuidade das atividades em 2021. 
 
Para a proteção dos colaboradores, todos foram mantidos e, desde março, trabalham em sistema de trabalho 
remoto, também conhecido como home office. Essa forma de trabalho irá se estender até janeiro de 2021, 
quando faremos uma avaliação quanto a viabilidade de retorno às atividades laborais em nosso escritório. 
 
Adicionalmente, a Associação passou a dar suporte na gestão da iniciativa UNIÃO-SP Contra o Coronavírus, 
que tem a missão de arrecadar fundos para a compra e distribuição de cestas básicas. 
 
 
 

* * * 
 


