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Opinião 

 
Examinamos as demonstrações financeiras da Associação Renova BR ("Associação"), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 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 2020, 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 - "Entidade 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, 28 de julho de 2021 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers Adriano Formosinho Correia 
Auditores Independentes Contador CRC 1BA029904/O-5 
CRC 2SP000160/O-5 



Associação Renova BR 
 

Balanço patrimonial em 31 de dezembro 
Em reais 

 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 
1 de 15 

DC1 - Informação de uso interno 

 

 
 

 Nota 2020  2019   Nota 2020  2019 

Ativo      Passivo     

Ativo circulante      Passivo Circulante     

   Caixa e Equivalentes de Caixa 4 11.184.946    10.208.899      Fornecedores  8 
        

294.339           189.310  

   Outros Créditos  19.031            64.270   

   Obrigações Trabalhistas e 
Previdenciárias 9 

        
210.213           165.189  

   Impostos a Recuperar  11.835              1.827      Obrigações Fiscais  

            
9.738             17.307  

    11.215.812    10.274.996     

        
514.290           371.807  

           

Não circulante           

   Títulos e valores mobiliários  5 3.681.690         

   Imobilizado 7           52.752             59.877   Patrimônio Líquido     

   Intangível              1.220                   520      Patrimônio Social  11   14.437.184       9.963.586  

  

          
3.735.662             60.397   Total do Patrimônio Líquido    14.437.184       9.963.586  

           

               

Total do Ativo    14.951.474     10.335.393   

Total do Passivo e Patrimônio 
Líquido    14.951.474     10.335.393  
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 Nota  2020  2019 

     
(Reclassificado  

(Nota 2.12)) 
      

Receitas operacionais      

      

Com restrição      

Receitas Projeto UniãoSP 16  24.120.507  - 

Receitas de trabalhos voluntários      13                       1.387.011                1.729.408 

Gratuidades 14  4.209.872   

Sem restrição      

Receitas de doações 12     10.119.998     11.456.804  

Receitas Financeiras            173.995           360.856  

         40.011.383        13.547.068  

 
     

Custos      

Custos Projeto UniãoSP      16                   (23.682.396)                                  - 

Custos com formação       15 (a)    (2.936.356)     (3.364.862) 

Custos com trabalhos voluntários 13      (1.387.011)     (1.729.408) 

Custos com gratuidades concedidas 14      (4.209.872)   

       (32.215.635)       (5.094.270) 

      

      

Resultado Bruto           7.795.748          8.452.798  

      

Despesas Operacionais      

Despesas com comunicação 15 (b)         (451.275)        (614.250) 

Despesas administrativas 15 (c)      (2.804.688)     (2.411.063) 

Despesas financeiras             (66.187)          (32.004) 

         (3.322.150)       (3.057.317) 

      

      

Superávit do exercício           4.473.598          5.395.481  
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 2020                                2019 

                           

Superávit do Exercício                4.473.598                  5.395.481  

Outros componentes do resultado abrangente    

Total do resultado abrangente do exercício                4.473.598                        5.395.481 
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 Patrimônio social  Superávit acumulado  Total 

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  

Superávit do Exercício                               -                         4.473.598       4.473.598  

Transferência para patrimônio social                4.473.598                        (4.473.598)                     -  

Em 31 de dezembro de 2020              14.437.184                                        -     14.437.184  
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 2020   2019 

Fluxos de caixa de atividades operacionais       

     

Superávit do exercício       4.473.598         5.395.481  

     

Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa    

Depreciação (Nota 7)              10.922                7.371  

Receitas financeiras sobre títulos e valores mobiliários (134.622)   

    4.349.898         5.402.852  

     

Variação no capital circulante    

Outros créditos            45.239            (62.635) 

Impostos a recuperar          (10.009)             (1.304) 

Fornecedores           105.029              42.187  

Obrigações trabalhistas e previdenciárias            45.024              22.401  

Obrigações fiscais            (7.569)               9.638  

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais       4.527.612         5.413.139  

 
   

Fluxo de caixa de atividades de investimento    

Aquisição de títulos e valores mobiliários (3.547.068)   

Aquisição de imobilizado (Nota 7)            (3.797)           (27.486) 

Aquisição de Intangível               (700)                (520) 

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento            (3.551.565)           (28.006) 

 
   

Aumento de caixa e equivalentes de caixa      976.047         5.385.133  

    

 
   

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício     10.208.899                4.823.766  

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício (Nota 4)    11.184.946       10.208.899  
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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 em duas frentes principais: (i) formação 
(combinação de módulos presenciais e à distância, reunindo corpo docente de referência, de maneira a 
preparar os líderes selecionados para uma carreira política sólida); e (ii) mobilização (engajamento de rede de 
voluntários em favor da causa da renovação política). 

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

jurídicas, voltadas estas últimas exclusivamente para ações 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.  
 
Em decorrência da continuidade da pandemia do COVID-19, diferentemente do previsto e após avaliação de 
viabilidade, iniciamos o ano de 2021 em sistema de trabalho remoto, home office, aos mesmos moldes de 
2020. 
 
A Associação prevê atividades acadêmicas presenciais somente após o mês de novembro de 2021. Quanto às 
atividades laborais de nossos colaboradores, definimos que realizaremos avaliações trimestrais para 
verificação das condições sanitárias antes de qualquer retorno ao sistema de trabalho em escritório. 
A respeito de nosso processo seletivo, a Jornada Renova, o executamos de maneira integralmente online. 
Tivemos 12.116 inscritos, oriundos de 1.415 cidades. Ao final de julho teremos os selecionados. As aulas 
começarão em agosto de 2021. 
 
Quanto a formação continuada, oferecida aos nossos 170 alunos eleitos (1 senador, 9 deputados federais, 6 
deputados estaduais, 12 prefeitos, 2 vice-prefeitos e 139 vereadores) foi executada integralmente online no 
primeiro quadrimestre. 
 
Por fim, desde que oficialmente decretada a pandemia em março de 2020, a administração tem monitorado 
os seus efeitos nas operações do RenovaBR. Até o momento, não houve qualquer impacto significativo nas 
operações que pudesse afetar as demonstrações financeiras da Associação. A administração seguirá 
acompanhando esse assunto e divulgará eventos relevantes em suas demonstrações financeiras sempre que 
necessário. 
 
A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 28 de julho de 2021. 
 

 
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 (R1) - " 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. 
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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. 
 

(a) Mensurados ao valor justo por meio do resultado 
 

Os ativos financeiros a valor justo por meio do resultado do RenovaBR incluem apenas ativos financeiros 
designados no reconhecimento inicial a valor justo por meio do resultado, os quais são demonstrados ao valor 
justo, e quaisquer ganhos ou perdas resultantes são reconhecidos no resultado. 

 
(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). Os ativos financeiros 
mensurados ao custo amortizado da Associação compreende "Caixa e equivalentes de caixa" e "Outros 
créditos". 
 

(c) Instrumentos financeiros derivativos  
e atividades de hedge 
 
Durante os exercícios de 2020 e de 2019, 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. 
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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 "Outros ganhos/(perdas), líquidos" 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. 

 
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 (R1), 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.  
 

2.12 Reclassificação de cifras comparativas 
 
Com a finalidade de aperfeiçoar a apresentação de suas informações financeiras, a Associação efetuou em 31 
de dezembro de 2019 a reclassificação de alguns saldos entre os grupos da Demonstração do resultado. 
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 31 de dezembro de 2019  
  

  
   

 Original 
 

Reclassificação  Reclassificado  

  

  

   
Demonstração do resultado  

  
   

  
  

   
Despesas administrativas (1.682.309)  (728.754)     (2.411.063)  
Despesas com pessoal (728.754)  728.754  -  

       

    (2.411.063)  -     (2.411.063)  
  

  
   

 
 

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 2020, 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 
  
 2020  2019 

     

Caixa e Bancos                                                                                                                                                      413.811                          904  

Aplicações financeiras  10.771.135              10.207.995  

    

       11.184.946          10.208.899  

 
Em 31 de dezembro de 2020, as principais aplicações financeiras estão representadas por Certificados de 
Depósitos Bancários ("CDB") e por fundos de renda fixa e de crédito privado (ARX Vinson Advisory FIC FIRF 
CP, Daycoval Classic FIRF Crédito Privad e DLM Hedge Conservador II FIRF CP), em 2020 tivemos uma 
performance positiva ao final do exercício e para o 1° Trimestre de 2021 nosso rendimento médio alcançou 
159,88% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). 
 

 
5 Títulos e valores mobiliários 

 
 2020  2019 

     

Letra Financeira - pré-fixada                                                                                                                              256.515   

Letra Financeira Subordinada - pós-fixada  3.425.175   

    

 3.681.690   

 
As Letras financeiras são emitidos por instituições financeiras, mercado privado, com perfil de médio prazo. 
Elas têm prazo de vencimento entre 2022 e 2026. 
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6 Instrumentos financeiros por categoria 
  
 2020  2019 

     

Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado    

Caixa geral                        570                          644  

Bancos conta movimento                        413.241                          260  

Outros Créditos -  47.835 

 413.811  48.739 

    

Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio resultado    

Aplicação CDB          1.655.385            1.578.762  

Aplicação Letras financeiras 3.681.690   

Aplicação fundos de renda fixa        9.115.750             8.629.233  

 14.452.825  10.207.995 

    

         14.866.636          10.256.734  

     

Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado    

Fornecedores               294.339               189.310  

    

               294.339   189.310  

 
 

7  Imobilizado 
 
(a)  Composição 
  

    2020    

 

Custo  
Depreciação 

acumulada 
Líquido  

Taxas 
anuais de 

depreciação 
      

Móveis e utensílios         27.733                 (8.320)               19.413   10% 
Máquinas e equipamentos             9.659                  (2.645)                 7.014   10% 
Computadores e periféricos          38.131                  (11.806)               26.324   20% 

      
 

         75.523                (22.771)              52.752    

  
    2019    

 

Custo  
Depreciação 

acumulada 
Líquido  

Taxas anuais 
de 

depreciação 
      

Móveis e utensílios         27.733                 (5.547)               22.187   10% 
Máquinas e equipamentos             9.659                  (1.679)                 7.980   10% 
Computadores e periféricos          34.334                  (4.623)               29.710   20% 

      
 

         75.523                (11.849)              59.877    
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(b)  Movimentação 
 

  2020   2019 

   
  

 

No início do exercício  59.877                  39.762  

Adições  3.797                  27.486  

Depreciação  (10.922)                  (7.371) 

    
  

 

No fim do exercício                 52.752                   59.877  

 
 

8 Fornecedores 
 

 2020  2019 

    

Serviços administrativos 52.281     50.130  

Serviços de terceiros 181.077  91.220 

Serviços de marketing 60.979  21.654 

Outros serviços         -        26.306  

    

            294.339       189.310  

 
 

9 Obrigações trabalhistas e previdenciárias 
 

 2020  2019 

    

Salários e ordenados a pagar              117.810              82.702  

Provisão para férias e encargos sociais             57.340             38.004  

IRRF sobre salários              15.938              16.582  

INSS a recolher             14.814              24.250  

FGTS a recolher                 4.310                 3.651  

    

            210.213       165.189  

 
 

10 Demandas judiciais 
 
A Associação não é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis e tributários.  
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11 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 
(reduzido) dos superávits (déficits) dos exercícios. Desta forma, o Patrimônio social em 2020 está 
representado por um total de R$ 14.437.184 (2019 - R$ 9.963.586).  
 
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. 
 
 

12 Receitas de doações 
 
Referem-se as 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: 
 
 2020  2019 

    

Doações de pessoas físicas  9.828.431       11.024.251  

Doações de pessoas jurídicas  707.051             869.518  

ITCMD  (415.484)          (436.965) 

    

      10.119.998       11.456.804  

 
 

13 Trabalho voluntário 
 
Conforme estabelece o parágrafo 19 da ITG 2002 (R1), 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: 
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 2020  2019 

    

Custo Formação Continuada  111.958   473.518 

Remuneração da Diretoria Executiva  594.073  12.470 

Remuneração dos Comitês e Conselho Consultivo 156.910  127.300 

Serviços palestrantes -  101.500 

Passagens aéreas  155.905            640.400  

Serviços advocatícios 105.292  160.933 

Serviços voluntários 2.000  3.807 

Serviços de auditoria  87.150             83.000  

Serviços contábeis  -               24.000  

Aluguel de Imóvel -  102.480 

Serviços de consultoria  173.723   - 
    

      1.387.011              1.729.408  

 
Fizemos uma reavaliação da estimativa do valor justo referente aos trabalhos voluntários da remuneração da 
diretoria para o exercício de 2020 de acordo as normas da CLT, razão pela qual o valor estimado de uma 
potencial remuneração de executivos, não desembolsada por se tratar de trabalho voluntário, sofreu variação 
entre os dois exercícios. 
 
 

14 Gratuidades 
 
Conforme estabelece o parágrafo 16 da ITG 2002 (R1), o benefício concedido como gratuidade por meio da 
prestação de serviços deve ser reconhecido pelo valor efetivamente praticado. As gratuidades estão 
apresentadas a seguir: 
 
 2020  2019 

    

Cursos disponibilizados 4.209.872  - 
    

 4.209.872  - 

 
Em 2020 a Associação ofereceu e disponibilizou 257 horas de formações nas modalidades workshop (56 
horas), aulas presenciais (50 horas), aulas online assíncronas (96 horas) e aulas online - webinar síncronas 
(55 horas). Também foram produzidos vídeos para educação cidadã (aberto ao público), os quais alcançaram 
mais de um milhão e cem mil expectadores na plataforma YouTube. O somatório de tais oferecimentos, 
entendidos seus custos e uma margem de lucro a valor de mercado, totalizam o valor de gratuidade de R$ 
4.209.872. 

 
 
15 Despesas e custos por natureza 

 
Compreendem todos os custos e despesas essenciais para a continuidade das atividades operacionais da 

Associação, conforme apresentado abaixo: 
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(a) Custos com formação 
 
 2020  2019 

  
 

 

Serviços de consultoria e assessoria (1.622.071)           (1.092.733) 

Serviços de treinamento e engajamento (86.608)  (254.374) 

Custo EAD (293.073)  (381.366) 

Eventos (660.404)  (1.223.962) 

Viagens (243.599)            (399.481) 

Processo seletivo (30.600)                  (12.947) 
      
       (2.936.356)        (3.364.862) 

 
(b)  Despesas com comunicação 

 
 2020  2019 

  
 

 

Publicidade e propaganda              (451.275)       (614.250) 
      
            (451.275)     (614.250) 

 
(b) Despesas administrativas 

 
 2020  2019 

  
 

(Reclassificado 
(Nota 2.12)) 

    

Serviços de terceiros  (1.187.703) 
          (877.793) 

Despesas com pessoal (i)  (983.909)  (728.754) 

Serviços advocatícios  (30.721) 
                (29.680) 

Serviços de consultoria (70.525)  (95.996) 

Serviços contábeis (31.700)  (12.050) 

Serviços copeira (48.364)  (54.195) 

Informática - Adm  (186.039) 
                (85.740) 

Materiais  (8.790) 
                 (10.531) 

Viagens (2.366)  (267.901) 

Transporte  (30.760) 
                 (41.662) 

Utilidades e serviços de escritório  (59.091) 
             (78.826) 

Consumo de energia elétrica, água e telefone  (29.799) 
                 (26.342) 

Condomínio e aluguel  (91.127) 
                 (10.985) 

Depreciação - Adm  (10.922) 
                   (7.371) 

Eventos (20.638)  (73.251) 

Outras despesas  (12.234) 
             (9.986) 

     
 (2.804.688)          (2.411.063) 

  



Associação Renova BR 
Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras em 31 de dezembro de 2020  
Em reais, exceto quando indicado de outra forma 

 
 
 

15 de 15 
DC1 - Informação de uso interno 

(i)  A seguir apresentamos a composição das despesas com pessoal: 
 

               2020                2019  

  
 

 

Proventos, ordenados e gratificação  (502.767) 
        (379.730) 

Encargos sobre salários  (167.386) 
         (133.542) 

Benefícios  (196.829) 
         (123.186) 

Provisões de férias  (63.675) 
           (50.216) 

Provisões de 13° salário  (53.252) 
          (42.079) 

    
 (983.909)          (728.754) 

 
 

16 Projeto UniãoSP 
 
 2020  2019 

    

Doações Projeto União SP 24.120.507                   -  

Custo com Projeto      (23.682.396)                  -  
                
 438.111                  -  

 
Em decorrência da pandemia do COVID-19, no ano de 2020 a Associação realizou a gestão financeira dos 
recursos do Projeto UNIÃO-SP Contra o Coronavírus, que tem como missão a arrecadação de fundos para a 
compra e distribuição de cestas básicas.  
 
Desta forma, uma parte do time foi direcionado a execução das atividades que envolviam desde o controle das 
arrecadações até a compra das cestas básicas. Em meados de julho a Associação encerrou o ciclo das 
atividades direcionadas ao Projeto, transferindo a responsabilidade pela gestão financeira desses recursos 
para a BetaLab. 
 
 

17 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. 
 
 
 

* * *   
 


