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MENSAGEM DA
PRESIDÊNCIA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 IDIS

Representa um grande desafio falar sobre o ano de 2018. Um ano recheado de expectativas, embates e acontecimentos marcantes. Pautado por dois grandes eventos que dominaram o calendário, a Copa do Mundo e as eleições, 2018 não ofereceu um caminho suave para o Brasil.
No IDIS, não poderíamos deixar de sentir os reflexos do clima tenso, das angústias do período, mas, podemos dizer
com orgulho e satisfação, que o ano nos trouxe boas realizações.
A maior delas, é sem dúvida, o importante avanço rumo à regulamentação dos Fundos Patrimoniais Filantrópicos
no Brasil. Essa é uma bandeira que o IDIS levantou em 2012, quando o tema era desconhecido da grande maioria.
No ano passado, nos alimentamos de muita coragem e formamos a Coalizão pelos Fundos Filantrópicos, reunindo
mais de 60 organizações, e que foi fundamental no processo de aprovação da Lei em janeiro de 2019. Lamentamos
que o grande avanço rumo à regulamentação tenha sido dado em consequência do trágico incêndio do Museu
Nacional, que levou o presidente da República a assinar uma Medida Provisória. Mas esperamos que, daqui por
diante, os fundos patrimoniais sejam fonte de boas notícias, bons projetos e sustentabilidade de longo prazo para
organizações sociais, culturais e ambientais.
Outro passo importante que demos em 2018, apoiado pela Mott Foundation, foi um mapeamento das organizações com atuação comunitária no estado de São Paulo. Tivemos a oportunidade de refletir sobre os conceitos de
filantropia comunitária, de entrar em contato com diferentes organizações e voltar, de certa forma, às origens do
IDIS, quando trabalhamos em muitas iniciativas de desenvolvimento comunitário. O levantamento mostrou um
grande potencial para as fundações e organizações comunitárias no País.
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Por fim, no último mês do ano, o IDIS concretizou um sonho que vem embalando há cinco anos: lançar uma campanha por uma Cultura de Doação. Pela primeira vez, o IDIS decide conversar com a sociedade como um todo,
convencido que a Cultura de Doação só será realidade, no Brasil, quando se tornar um valor de todos. É uma experiência nova, que está nos desafiando, nos conduzindo a novos territórios e nos exigindo coragem para inovar. Eu
diria que não é nada diferente do que temos feito desde que nosso fundador, Marcos Kisil, idealizou o IDIS.
Agradeço aos nossos apoiadores, parceiros, conselheiros e colaboradores, que juntos construíram a história que
contamos neste relatório.
Boa leitura!

Paula Fabiani
Diretora-Presidente do IDIS
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SOBRE
O IDIS
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Fundado em 1999, o Instituto para o
Desenvolvimento do Investimento Social
(IDIS) é uma organização da sociedade
civil de interesse público (OSCIP).
Pioneiro no apoio técnico ao investidor
social no Brasil, o IDIS inspira, apoia e
amplia o investimento social privado
de indivíduos, famílias, empresas e
comunidades. Assim, melhoramos a vida
das pessoas. O IDIS sonha com um futuro
justo e solidário, no qual cada um faça
a sua parte e trabalhe para aumentar o
impacto do investimento social privado,
criando parcerias e projetos, produzindo
e compartilhando conhecimento.

REALIZAÇÕES

Em seus quase 20 anos de
história, o IDIS construiu um
portfólio com 332 programas
e projetos de investimento
social privado, envolvendo
239 organizações apoiadas
tecnicamente, e participou da
criação de 31 novas organizações
da sociedade civil, incluindo
fundos patrimoniais, no Brasil.
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ASPIRAÇÕES

Em 2017, a Strategy&, braço
de consultoria estratégica da
Price Waterhouse Coopers
(PwC), nos ajudou a repensar
e refletir sobre as aspirações
do IDIS, revisitando nossa
visão e missão. Por meio desse
trabalho, reafirmamos nossa
vocação. Para além do apoio
técnico, desenvolver projetos
próprios e estruturantes para
o setor – atuação que já vinha
acontecendo há algum tempo.
Adicionamos o Sonho como um
dos pilares de direcionamento
de nossa ação institucional e, a
partir dele, aprimoramos nossa
missão e visão.
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O IDIS sonha com um futuro mais justo
e solidário, no qual cada um faça a sua
parte. Trabalhamos para aumentar o
impacto do investimento social privado,
construindo parcerias e projetos, produzindo
e compartilhando conhecimento. Assim,
melhoramos a vida das pessoas.

SONHO
MISSÃO
VISÃO

Inspirar, apoiar e ampliar o investimento social
privado e seu impacto.

Acreditamos na força do investimento
social privado para criar um futuro justo e
solidário, melhorando a vidas das pessoas.
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O IDIS é membro da Global
Alliance, a maior estrutura de apoio
ao investidor social privado no
mundo, formada pela Charities Aid
Foundation (CAF) e seus escritórios
no mundo todo. O IDIS representa a
CAF no Brasil e na América Latina.

2.1 PRESENÇA
INTERNACIONAL

A CAF é uma organização britânica
dedicada à filantropia, em operação
há mais de 90 anos, e com atuação
em todos os continentes, ajudando
doadores (indivíduos, grandes
doadores e empresas) a obter o
maior impacto possível a partir de
suas doações.
A Global Alliance possibilita troca
de experiências, atuação conjunta e
ampliação do impacto de cada um
de seus membros, e permite ao IDIS
o acesso às tendências e inovações
internacionais do investimento social
privado.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 IDIS

RÚSSIA

CANADÁ

REINO UNIDO
ESTADOS UNIDOS

BULGÁRIA
ÍNDIA

BRASIL

ÁFRICA DO SUL
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AUSTRÁLIA

O IDIS representa
a Charities Aid
Foundation no Brasil,
e faz parte da Aliança
Global da CAF.

AÇÕES EM PARCERIA COM A
GLOBAL ALLIANCE EM 2018
ABRIL

Semana de Comunicação e Marketing, reunindo, em Londres, representantes dos
escritórios para atualização e troca de experiências.

MAIO

Capacitação de 20 organizações da sociedade civil brasileira, em parceria com a
CAF América, a partir de projeto do Consulado dos Estados Unidos em São Paulo.

JUNHO

Reunião, em Londres, dos CEOs dos escritórios para definição de projetos em conjunto.

SETEMBRO

Planejamento estratégico 2019 do IDIS , feito com o apoio e a condução da líder de
Desenvolvimento da Global Alliance.
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2.2 COMO ATUAMOS
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O objetivo do IDIS é promover
o engajamento de indivíduos,
famílias, empresas e comunidades
no Investimento Social Privado
(ISP). Buscamos atingir nosso
objetivo oferecendo apoio técnico
a todos que desejam investir em
iniciativas sociais e também por
meio de projetos próprios, nos quais
promovemos a causa do ISP e da
cultura de doação, sempre atuando
com parceiros.
Aprendizado conjunto,
transparência e corresponsabilidade
são valores que permeiam nossas
parcerias. Trabalhamos de forma
customizada e participativa,
disponibilizando ferramentas
inovadoras e efetivas de se investir
recursos na área social por meio de
quatro frentes de atuação:

1.

2.

3.

4.

• Diagnóstico

• Diagnóstico local

• Inovação

• Seleção

• Planejamento estratégico

• Formação de redes

• Políticas públicas

• Capacitação

• Estruturação de
institutos, fundações e
áreas de Responsabilidade
Social Corporativa e
financiamento

• Relacionamento
com a comunidade
/ Organizações da
Sociedade Civil

• Trabalho em rede

• Validação

• Geração de
conhecimento

• Monitoramento

APOIO
TÉCNICO

• Capacitação de
investidores
• Avaliação

IMPLANTAÇÃO ADVOCACY
DE PROJETOS

• Capacitação de atores
sociais
• Avaliação de processo,
resultado e impacto, e
monitoramento

• Disseminação de
práticas
• Campanhas
• Pesquisas
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GESTÃO DA
DOAÇÃO

• Capacitação em
mobilização de recursos
• Doações internacionais
• Doações no trabalho

NÚMEROS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 IDIS
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PROJETOS
DESENVOLVIDOS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 IDIS

Os projetos realizados pelo IDIS
em 2018 contribuíram para o
alcance dos seguintes Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU

4.1 OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
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AVALIAÇÃO DE IMPACTO

4.2 DESTAQUES

O volume de projetos de avaliação de impacto realizados pelo IDIS
em 2018 mostrou que essa prática está se consolidando cada vez
mais no Terceiro Setor, o que é muito saudável, pois contribui para a
melhoria dos projetos e para a comprovação dos resultados concretos alcançados. Também é uma forma objetiva de mostrar a boa
aplicação dos recursos investidos, sobretudo em casos de avaliação
utilizando a metodologia de Retorno Social do Investimento (SROI).
Em 2018, o IDIS concluiu a avaliação de impacto de projetos do
Centro Educacional Assistencial Profissionalizante - CEAP, do Doutores da Alegria e do Instituto Conceição Moura.

FILANTROPIA COMUNITÁRIA
Outra área relevante que volta a ganhar força é o conceito de filantropia comunitária, que prega o uso dos recursos e ativos das comunidades para enfrentar seus próprios problemas. Em 2018, o IDIS
fez, a pedido da Mott Foundation, um trabalho de mapeamento de
organizações de fundo comunitário no estado de São Paulo.

FUNDOS PATRIMONIAIS FILANTRÓPICOS
É impossível deixar de citar a grande conquista que foi o avanço da
regulamentação dos Fundos Patrimoniais Filantrópicos no Brasil,
uma causa que o IDIS vem defendendo ativamente desde 2012 e
que, finalmente, se concretizou.
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4.3 PROJETOS
PRÓPRIOS

São projetos que o IDIS
desenvolve porque os considera
importantes para melhorar o
ambiente institucional para
investidores sociais e para as
organizações da sociedade civil.
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4.3.1. Advocacy pelos
Fundos Patrimoniais
Filantrópicos
Marcado pelo anúncio da formação da Coalização pelos Fundos
Filantrópicos, durante o II Fórum Internacional de Endowments
para Legados Culturais realizado em junho, o advocacy pelos
fundos patrimoniais atingiu seu ápice em 2018.
A tragédia do incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro,
em setembro, acabou propiciando uma oportunidade para
discussão dos endowments em nível nacional. Após o incêndio,
a Coalizão emitiu uma nota pública de apoio à regulamentação
dos Fundos Patrimoniais Filantrópicos, reforçando a importância
da amplitude de causas. Sensibilizado pelo terrível incidente, o
Presidente da República assinou a Medida Provisória 851/2018 (MP
851/18) que instituiu o marco regulatório dos fundos patrimoniais,
considerando o pleito da Coalizão.
Com a edição da MP 851/18, a Coalizão – coordenada pelo IDIS
– atuou na análise da proposição e apresentou sugestões de
melhorias.
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O IDIS e o PLKC Advogados participaram da audiência pública da
Comissão Mista no Senado Federal em novembro, e entregaram a
carta da Coalizão com sugestões aos parlamentares que analisavam
a Medida Provisória. A Comissão aprovou o parecer favorável à
criação da Lei dos Fundos Patrimoniais Filantrópicos e o texto
seguiu para aprovação do plenário do Senado e da Câmara.
Em dezembro, os plenários do Senado e da Câmara aprovaram
a MP, que seguiu para sanção presidencial. No dia 7 de janeiro
de 2019 foi publicada no Diário Oficial da União a Lei 13.800,
que regula a criação de fundos patrimoniais com o objetivo de
arrecadar, gerir e destinar doações de pessoas físicas e jurídicas
privadas para programas, projetos e demais finalidades de
interesse público. Uma grande vitória do trabalho de advocacy do
IDIS, iniciado em 2012.

Reportagens sobre Fundos Patrimoniais Filantrópicos no Brasil
Valor Econômico
Entidades se unem para aprovar lei dos ‘endowments’
Folha de S.Paulo
Coalizão apoia lei para criação de fundos para museus e outras instituições
BandNews TV
Temer vai assinar Medida Provisória para instituir a criação de Fundo
Patrimonial

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 IDIS

4.3.2. Mobilização
SE LIGA!
Lançada durante o Festival ABCR 2018, a mobilização ‘Se Liga!’
incentivou as organizações da sociedade civil a completarem e
atualizarem seus cadastros no Mapa das Organizações da Sociedade Civil do Ipea. Essa mobilização foi uma preparação para
a Campanha por uma Cultura de Doação e foi apresentada em
diversos eventos, atingindo presencialmente mais de 800 organizações, além de milhares de internautas.
Entre os resultados imediatos verificou-se aumento de 58% no número
de visitantes no Mapa, assim como de dados inseridos pelas organizações da sociedade civil, demonstrando a adesão ao chamado.
Outro dado significativo é o aumento em 41% do número de representantes cadastrados, sendo que ao final da campanha havia
quase 1.000 novos representantes cadastrados, além de 116 mil
registros atualizados.
A mobilização saiu na mídia impressa e online em 27 reportagens
de diversos veículos, entre eles, o jornal A Folha de S.Paulo, as
agências Estado e O Globo, e em sites de organizações parceiras
como Abong, Setor 3 e ABCR.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 IDIS

4.3.3. Campanha por
uma Cultura de Doação
Lançada em 11 de dezembro de 2018, a Campanha visa fomentar
e fortalecer a cultura de doação no Brasil. Para isso, criou o
‘Descubra sua Causa’, um teste leve e divertido para que as
pessoas encontrem suas causas e as organizações sociais que
atuam com esse foco.
O IDIS acredita que a cultura de doação fortalece a transformação
social porque contribui para a sustentabilidade das organizações
socioambientais e faz com que todos sejam protagonistas.

aceitação da Campanha é enorme, com alto potencial de
promover a cultura de doação no Brasil.
Os resultados do teste ‘Descubra sua Causa’ são apresentados
por meio de cinco personagens diferentes, que podem aparecer
em cinco cenários diversos, dependendo das causas preferidas do
internauta.

A Campanha contabilizou mais de 22 mil acessos em 2018 e 10
mil testes foram realizados na plataforma. Somente no mês de
dezembro, foram publicadas 17 reportagens sobre a Campanha em
mídia impressa, televisiva e de rádio, gerando grande repercussão.
A Campanha também contou com a veiculação de três anúncios
na Folha de S.Paulo e dois na Revista Carta Capital.
Em menos de um mês, mais de um milhão de pessoas foram
alcançadas, mostrando que a capacidade de penetração e
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Beto – principais causas: Cidades Sustentáveis e Diversidade
Seu ambiente natural é a Cidade
Nelson – principais causas: Educação e Inclusão
Seu ambiente natural é a Escola
Flora – principais causas: Meio Ambiente e Proteção aos Animais
Seu ambiente natural é a Floresta
Catarina – principais causas: Saúde e Ciência
Seu ambiente natural é um Laboratório
Yama – principais causas: Emprego, Renda e Tecnologia
Seu ambiente natural é uma Startup

Reportagens sobre a Campanha por uma Cultura de Doação
Revista Galileu
Plataforma promove ‘match’ entre doadores e organizações que
precisam de apoio
Portal R7
Site ajuda voluntário a encontrar a melhor organização para atuar
Folha de S.Paulo
Teste ajuda doador a descobrir causa e lista organizações beneficiárias
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4.3.4.Fórum Brasileiro de
Filantropos e Investidores
Sociais 2018
Tema: Impacto da tecnologia: Contribui para reduzir ou aumentar
as desigualdades?
Quantos participantes: 213
Quantos palestrantes e moderadores: 31
Quando: 12 de setembro de 2018
Onde: Rooftop 5 & Centro de Convenções
(Prédio do Instituto Tomie Ohtake) – São Paulo
A escolha do tema do Fórum de 2018 foi muito acertada para um
momento de rápidas mudanças advindas da tecnologia. Afinal,
qual é o impacto da tecnologia no investimento social privado?
O Fórum, por meio de plenárias, sessões paralelas e momentos
de sensibilização, apresentou experiências que mostraram
tanto a contribuição positiva da tecnologia para o impacto
social, como também desafios e riscos que ela traz. Evidenciou
que a tecnologia pode ser um aliado ou um entrave para o
investimento social e para as organizações da sociedade civil.
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O destaque dessa edição do Fórum foi a presença do autor do
livro ‘Filantrocapitalismo’, Michael Green, que esteve na plenária
de encerramento falando sobre tecnologia e capitalismo.
O poder do capitalismo e a filantropia juntos na promoção
do desenvolvimento global, e o conceito de Social Progress
Index como ferramenta de medição de sucesso de um país ou
sociedade, fecharam o dia de trabalho e discussões.
Neste ano, os participantes do Fórum foram convidados
a escolher, dentre dez causas, as quatro preferidas. Cada
credencial comportava até quatro adesivos que representavam
as causas escolhidas, facilitando a identificação de pessoas com
interesses comuns. A iniciativa também funcionou como ação
de divulgação da Campanha ‘Descubra sua Causa’, lançada em
dezembro de 2018.

“Os diversos recursos ficam ainda mais

“Este é um momento áureo no

OPINIÕES

calendário de todo investidor social
e da sociedade civil como um todo
Patrícia Villela,
filantropa, fundadora do Humanitas360

”

poderosos quando você reúne as pessoas
e passa a construir novas oportunidades
para que elas avancem além das
mudanças incrementais que ocorrem
quando se trabalha sozinho
Edwin Y. Ou,
diretor da Skoll Foundation

“Iniciativas como esta ajudam muito
porque precisamos trazer a cultura
da filantropia para o País
Luiz Fernando Figueiredo,
empresário e filantropo

”

”

“Aqui se constroem muitas parcerias
que, posteriormente, vão apoiar o
desenvolvimento do Brasil
Hugo Florez,
representante do BID no Brasil
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”

PALESTRANTES
E MODERADORES

1. Alexandre Dietrich, líder do Watson para América Latina,
IBM
2. Américo Mattar, diretor-presidente da Fundação
Telefônica Vivo
3. Andrea Hanai, gerente de projetos do IDIS
4. Andréa Wolffenbüttel, diretora de comunicação do IDIS
5. Aron Zylberman, diretor-executivo do Instituto Cyrela
6. Bernardo Guillamon, gerente do escritório de alianças
estratégicas do BID - EUA
7. Carla Duprat, diretora-executiva do Instituto Intercement
8. Claudio Sassaki, sócio-fundador do Geekie
9. Daniela Barone Soares, CEO da Granito Group Inglaterra
10. Edwin Y. Ou, diretor de parcerias da Skoll Foundation Inglaterra
11. Eliane Lustosa, diretora de investimentos do BNDES
12. Jake Garcia, vice-presidente para Dados e Estratégia
do Foundation Center - EUA
13. Giovanni Harvey, presidente do conselho do Fundo
Baobá
14. Graciela Selaimen, senior program officer da Fundação
Ford
15. Hugo Florez, representante do BID no Brasil
16. José Alfredo Nahas, superintendente da Parceiros
Voluntários
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17. José Marcelo Zacchi, secretário-geral do GIFE
18. Joshua Franco, diretor de Tecnologia e Direitos
Humanos da Anistia Internacional - EUA
19. Luciana Aguiar, coordenadora da Plataforma
Filantropia Brasil do PNUD
20. Luciana Tornovsky, sócia do Demarest Advogados
21. Luiz Fernando Figueiredo, fundador da Fefig
22. Marcos Kisil, fundador e conselheiro do IDIS
23. Maria Lúcia de Almeida Prado e Silva, presidente do
Conselho do IDIS e sócia do Demarest Advogados
24. Melina Risso, membro do conselho de administração
do Instituto Igarapé
25. Michael Green, CEO da Social Progress Imperative Inglaterra
26. Patricia Villela, fundadora do Civi-co e Humanitas360
27. Paula Fabiani, diretora-presidente do IDIS
28. Ralf Toenjes, fundador e CEO da Renovatio
29. Raphael Mazet, CEO da Alice - Inglaterra
30. Rhodri Daves, líder do Giving Thought da Charities
Aid Foundation (CAF) - Inglaterra
31. Rodrigo Baggio, fundador da Recode e CDI Global
32. Valdeci Ferreira, diretor-executivo da Fbac
33. Vivian Muniz, diretora da consultoria de inovação e
negócios de impacto da PricewaterhouseCoopers

ALMOÇO TEMÁTICO

Para ampliar o leque de temas abordados e aproximar
pessoas com interesses comuns, o Fórum promove mesas
temáticas durante o almoço oferecido no evento.

MESAS TEMÁTICAS
• Acesso à justiça e advocacia pro bono: Flavia Regina de
Souza Oliveira, diretora do então recém-criado Instituto
Mattos Filho.
• Avaliando o impacto da alegria: Daiane Carina, diretora
de Relações Institucionais do Doutores da Alegria, e Liliana
Guimarães, analista de projetos do IDIS.
• Uma coalizão pelos fundos filantrópicos: Priscila
Pasqualin, sócia do PLKC Advogados, e Olivia Castello
Branco, analista de projetos do IDIS.
• Ensinando idioma para todos: Gustavo Fuga, fundador e
presidente da 4YOU2 Idiomas.
• Eleição, robôs e Fake News: Márcio Vasconcelos, diretor
do Instituto Tecnologia e Equidade.
• Filantropia comunitária à brasileira: Raquel Altemani,
gerente de projetos do IDIS.
• Impactos negativos da tecnologia no Brasil: Luciana
Aguiar, gerente de Parcerias para o Setor Privado do PNUD
no Brasil e coordenadora da Plataforma Filantropia.
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• Mulheres e Blockchain: Liliane Tie, community builder
da rede Women in Blockchain Brasil.
• Tecnologia contra o desmatamento: Olavo Garrido,
diretor financeiro e de negócios da Fundação SOS Mata
Atlântica.
• Tecnologia e segurança pública: Dennys Antonialli,
diretor presidente da InternetLab.
• Tecnologia levando saúde às crianças amazonenses:
Sidnei Epelman, médico do Hospital Sabará e
pesquisador do Instituto Pensi.
• Tecnologia para inovar nos serviços públicos:
Fernando Nogueira, professor da FGV-EAESP e
coordenador de projetos de Inovação Pública na
Secretaria de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São
Paulo.
• Tendência das doações filantrópicas nos EUA:
Woodrow Rosenbaum, fundador e CEO da With Intent.
• Transformando as ONGs: Joyce Costa, assessora
cultural no Consulado Geral dos EUA em São Paulo, e
Eliane Miada, presidente do Conselho da ADD.
• Filantropia e o apoio aos refugiados: Natasha
Alexander, diretora nacional de Parcerias com o Setor
Privado do ACNUR-ONU, e Sharon Hess, vice-presidente
da Levisky Negócios e Cultura.

São projetos nos quais o IDIS presta
apoio técnico a iniciativas de terceiros. Destacamos aqui alguns desses
projetos concluídos em 2018.

4.4 SERVIÇOS DE
INTELIGÊNCIA
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O IDIS foi pioneiro ao se habilitar
para aplicar a metodologia Social
Return on Investment (SROI) ou
Retorno Social do Investimento
no Brasil. Trata-se de um tipo
de análise de custo-benefício
reconhecida e adotada pelo
Cabinet Office do Reino Unido.
O método auxilia organizações a
avaliar aspectos intangíveis de seus
projetos ou programas. Ao medir o
impacto, que foi vivenciado de fato
pelos stakeholders, o SROI mede
a mudança que é relevante para
as pessoas ou organizações que
experimentaram ou contribuíram
para tal mudança.

AVALIAÇÃO DE
IMPACTO

Projeto
Cursos
Profissionalizantes
Parceiro
CEAP
Localização
São Paulo/SP

O Centro Educacional Assistencial Profissionalizante – CEAP é uma organização não
governamental, sem fins lucrativos, que atua no modelo de escola profissionalizante
gratuita, oferecendo cursos técnicos e profissionalizantes no contraturno, para jovens
em situação de vulnerabilidade social entre 10 e 18 anos, que estejam matriculados no
ensino regular. A organização está localizada no bairro de Pedreira, na Zona Sul da
cidade de São Paulo.
Além da formação técnica-profissional, o CEAP investe na formação humana dos
jovens. Sua metodologia valoriza o atendimento pessoal e personalizado aos alunos e a
participação ativa da família no processo educativo.
Para avaliar e monetizar o impacto de seus cursos profissionalizantes, o CEAP contou
com o IDIS para compreender o retorno social dos recursos investidos e analisar a
efetividade do investimento.
O apoio técnico desenvolvido pelo IDIS avaliou o Retorno Social do Investimento
realizado pelo CEAP nos cursos técnicos e constatou que a iniciativa traz benefícios
sociais relevantes para seus participantes, reafirmando a contribuição do CEAP para a
sociedade na formação de cidadãos éticos, capazes de melhorar suas vidas por meio do
trabalho e da forma de se relacionar com as pessoas.
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AVALIAÇÃO DE
IMPACTO

Projeto
Programa de
Formação de
Palhaço para
Jovens
Parceiro
Doutores da Alegria
Localização
São Paulo/SP

O Doutores da Alegria é uma organização que utiliza a arte do palhaço como ferramenta
de transformação e inclusão social. Um de seus programas de destaque é o Programa
de Formação de Palhaço para Jovens (PFPJ). A Avaliação do Retorno Social do
Investimento (SROI) para o PFPJ foi pioneira em analisar o impacto social em um projeto
cultural no Brasil. O IDIS reconhece e parabeniza o pioneirismo do Doutores da Alegria
e vê o estudo como uma oportunidade de disseminar esse tipo de avaliação em outras
iniciativas culturais no País.
Desde 2004, o PFPJ oferece formação artística na arte do palhaço para jovens de 17 a 23
anos em situação de vulnerabilidade e risco social, contribuindo para o desenvolvimento
do seu pensamento crítico, criatividade, sensibilidade e autonomia artística. Desde sua
criação, o programa já formou sete turmas, totalizando 171 jovens formados. Em 2013, o
PFPJ foi certificado como Tecnologia Social pela Fundação Banco do Brasil. Além dos
conhecimentos técnicos, os jovens participantes do programa exercitam seu olhar crítico
para o contexto sociocultural e tornam-se cidadãos com potencial de transformar o
mundo por meio da arte.
De acordo com a avaliação de impacto realizada pelo IDIS, o PFPJ traz benefícios
sociais positivos e relevantes para seus participantes em todos os eixos de mudança
pretendidos, confirmando a contribuição do Programa à sociedade, trazendo benefícios
sociais significativos aos jovens participantes.
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AVALIAÇÃO DE
IMPACTO

Projeto
Programa iCANamy
Parceiro
Instituto
Conceição Moura
Localização
Recife e
Belo Jardim/
Pernambuco

O Programa iCANamy faz parte da linha de ação de Cidadania e Transformação Social,
dentro do pilar de Educação e Transformação Social do Instituto Conceição Moura
(ICM). O projeto busca estimular adolescentes e jovens a criarem maior consciência
sobre sua capacidade de mudar a realidade de suas vidas e de sua comunidade agindo
com uma atitude proativa.
O ICM solicitou apoio do IDIS para avaliar o impacto social gerado pelo Programa
iCANamy e identificar potenciais pontos de aprimoramento. A avaliação abrangeu
3 frentes de atuação ligadas ao Programa: Acampamento iCANamy, Academia dos
Desenrolados e Formação de Líderes Educadores.
A Avaliação do Retorno Social do Investimento (SROI) apresentou um resultado positivo
de impacto do valor investido em cada uma das frentes de atuação do Programa. Como
parte do resultado desse projeto, foram identificados aspectos relevantes para reflexão
do ICM frente às atividades avaliadas, com o intuito de potencializar o impacto positivo
e aumentar e o retorno social do Programa.
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PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

Projeto
Alinhamento
Estratégico de
Comunicação
Parceiros
Organizações
Fundação José
Luiz Egydio Setúbal,
Hospital Infantil
Sabará e Instituto
Pensi
Localização
São Paulo/SP

A comunicação tem como um de seus objetivos o de transmitir de forma clara o
funcionamento, atribuições e resultados das organizações. Quando se trata de mais
de uma organização correlacionada, nem sempre a tarefa é simples. Esse é o caso da
Fundação José Luiz Egydio Setubal, responsável pela operação do Hospital Infantil
Sabará e do Instituto Pensi.
O IDIS foi convidado a contribuir na elaboração de um alinhamento estratégico de
Comunicação das três organizações, estabelecendo claramente quais os objetivos,
públicos e mensagens prioritários de cada uma delas.
Nesse processo, que contou com a participação de representantes das três
organizações, foi elaborado um plano de orientação a partir da avaliação de aspectos da
comunicação como a identidade visual, produtos existentes, presença nas mídias sociais,
relacionamento com a imprensa e atuação das equipes.
O resultado apresentou as diretrizes gerais da Comunicação de cada organização e
recomendações de ações práticas para implementação dessas diretrizes.
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PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

Projeto
Reflexão
Estratégica
sobre Atuação
Parceiro
Itaú Cultural
Localização
São Paulo/SP

O projeto de reflexão estratégica do Itaú Cultural envolveu aspectos de diretrizes
estratégicas, estrutura de governança, foco de atuação, modelo de financiamento e
indicadores de monitoramento e avaliação de resultados.
Todo o processo de reflexão foi realizado de forma participativa e envolveu
representantes do Banco Itaú, das famílias acionistas, do Itaú Cultural e referências do
setor cultural do Brasil.
Com a participação ativa de todos esses públicos, o projeto chegou a conclusões
e recomendações sobre a gestão estratégica do Itaú Cultural, reforçando a grande
importância, reconhecimento e credibilidade da organização no cumprimento de sua
missão de inspirar e ser inspirado pela sensibilidade e pela criatividade das pessoas para
gerar experiências transformadoras no mundo da arte e da cultura brasileiras.
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PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

Projeto
Elaboração de
Modelo de Atuação
Parceiro
Kinross
Localização
Paracatu/MG

A Kinross reformulou sua Política de Investimento Social, o que resultou em um
programa com iniciativas e diretrizes visando o desenvolvimento do município
de Paracatu nos próximos 20 anos. Dentre os eixos do programa, o IDIS apoiou a
elaboração do modelo de atuação do novo ciclo de geração de trabalho e renda. Com o
objetivo de orientar a construção desse novo modelo, foram realizados mapeamento e
análise das melhores práticas no fomento ao empreendedorismo social.
O modelo de atuação considerou as distintas dimensões e diferentes públicos aos quais
a atuação da Kinross poderá ser direcionada, com detalhamento de ações voltadas aos
seus públicos, definição de objetivos, atividades e resultados esperados de cada uma
dessas ações, proposta de cronograma de implantação, assim como indicadores de
resultados para monitoramento e avaliação dos avanços alcançados.
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PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO E
AVALIAÇÃO

Projeto
Detecção Precoce
do Câncer de Mama
Parceiro
Instituto Avon
Localização
São Paulo/SP

Em 2018, a parceria com o Instituto Avon (IA) manteve o formato de trabalho que
abrangeu o monitoramento e acompanhamento de indicadores (KPI - key performance
indicators) referentes à causa da detecção precoce do câncer de mama, bem como o
apoio ao Comitê Técnico do IA para esta causa. A coleta de dados apontou que, desde
sua fundação até o primeiro semestre de 2018, o IA contribuiu para a realização de mais
de 2,3 milhões de mamografias e mais de 470 mil ultrassonografias, possibilitando a
detecção de 38.533 diagnósticos positivos.
Neste ano também foi feita revisão do Manual Operacional do IA para a causa do câncer
de mama, marcando a consolidação das novas diretrizes estratégicas, resultantes da
reformulação de seu mapa estratégico e do Global Philanthropy Guidelines da Avon
Foundation.
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GESTÃO DA
DOAÇÃO

Projeto
RenovAção
Parceiro
Instituto Cyrela
Localização
São Paulo/SP

A 4ª edição do Programa RenovAção, do Instituto Cyrela, premiou projetos de reforma
ou construção de espaços com finalidade social, apoiando organizações de educação
que trabalham com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. O IDIS
apoiou desde a elaboração do regulamento do edital, recebimento e análise das
inscrições, validação das organizações, até a realização das bancas examinadoras para
escolha dos finalistas. Nessa edição, o Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar (CIAM)
e a Ame foram premiadas, respectivamente com os projetos de reforma da quadra
esportiva, e construção de rampa de acessibilidade e reforma de galpão para atividades
culturais e artísticas.
O CIAM tem foco no trabalho de convivência e fortalecimento de vínculo de pessoas
com deficiência intelectual e, dentre suas atividades, desenvolve oficinas de educação
física adaptada. Eles pleitearam a reforma e melhoria do espaço utilizado para essa
atividade e também para acolhimento e integração social com as famílias.
O Ame atende crianças e adolescentes que se encontram em situação de alta
vulnerabilidade social e apresentou um projeto para aumentar a segurança de acesso
aos assistidos e familiares, por meio de rampas e outros ajustes para respeitar o acesso
inclusivo conforme o estabelecido no Estatuto dos Direitos das Pessoas com Deficiência,
além de criar um espaço dedicado à prática de artes para as crianças e jovens atendidos.
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GESTÃO DA
DOAÇÃO

Projeto
Envolver
Parceiro:
Instituto CCP
Localização
Goiânia/GO e
São Paulo/SP

O Instituto Cyrela Commercial Properties (ICCP) é uma organização social sem fins
lucrativos, criada e mantida pela Cyrela Commercial Properties para a gestão das ações
de responsabilidade social da companhia. O projeto Envolver lançou duas edições em
2018 com o objetivo premiar projetos transformadores de organizações da sociedade
civil comprometidas em promover melhorias na qualidade de vida das pessoas em
situação de vulnerabilidade social. Em ambas as edições foram divulgados editais em
parceria com empreendimentos que fazem parte dos ativos do CCP, sendo um deles o
Shopping Cerrado que buscou organizações da sociedade civil com atuação na cidade
de Goiânia, e o Shopping D, que convocou organizações que atuam em seu entorno, na
cidade de São Paulo.
A edição em parceria com o Shopping Cerrado premiou a Associação de Pais
e Amigos de Pessoas com Deficiência, de funcionários do Banco do Brasil e da
comunidade (APABB) Núcleo Regional de Goiás, em projeto de fortalecimento na
capacitação e aumento de chances de inclusão social de pessoas com deficiência,
através de cursos de formação profissional para inserção no mundo do trabalho. A
Associação Gaia+ foi selecionada para desenvolver ações em escolas públicas para
disseminar uma cultura de paz, com relações mais saudáveis e construtivas nas escolas
públicas - para isso, promove encontros com professores e alunos para abordar, de
forma prática, temas relacionados à atitude, comportamento, relação com o outro e
controle das emoções.
O edital ligado ao Shopping D teve como finalista o Centro de Apoio e Pastoral do
Migrante (CAMI), que trabalha na promoção, garantia e defesa dos direitos humanos
fundamentais, atuando para que os imigrantes tenham conhecimento de seus direitos
e deveres e oferecendo formação gratuita. O projeto tem foco no atendimento e
orientação para a regularização da documentação de imigrantes e no atendimento
jurídico para apoio ao cumprimento de seus direitos constitucionais, de forma que
possam ser melhor integrados em suas comunidades e na sociedade brasileira.
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DIAGNÓSTICO

Projeto
Estudo de
viabilidade de
intervenção
Parceiro
Freedom Fund
Localização
Belém/PA, Belo
Horizonte/MG e
Foz do Iguaçu/PR

O IDIS, em parceria com o Freedom Fund, desenvolveu um estudo da viabilidade da
implantação de uma intervenção seguindo o modelo ‘hotspot’, visando o combate à
exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse estudo incluiu uma vasta pesquisa
bibliográfica sobre o tema, desk research de dados secundários e entrevistas com
especialistas. Em uma segunda fase, foram visitadas três regiões no Brasil que
apresentam elevada incidência de exploração sexual de crianças e adolescentes,
buscando o mapeamento de organizações locais que possuem atuação focada nessa
temática ou outros esforços voltados a combater esse tipo de violência.
O projeto trouxe conhecimentos e dados relevantes para o entendimento do cenário
brasileiro da exploração sexual de crianças e adolescentes, as ações de combate já
em andamento de iniciativa das organizações da sociedade civil e do poder público,
produzindo recomendações e oportunidades para a implantação da intervenção,
valorizando o papel dos atores sociais envolvidos e do poder público local,
potencializando a possibilidade de sucesso na implantação do modelo ‘hotspot’.
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DIAGNÓSTICO

Projeto
Governança
Parceiro
Transparência
Internacional
Localização
São Paulo/SP

Em linha com seu compromisso com os mais elevados padrões de governança, a
Transparência Internacional Brasil, membro do movimento global Transparency
International, contou com o apoio do IDIS para a realização de um diagnóstico de sua
governança. O resultado do trabalho levou a sugestões de melhores práticas capazes de
fortalecer ainda mais a atuação da organização no país.
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GERAÇÃO DE
CONHECIMENTO
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PUBLICAÇÃO

Perspectivas para a Filantropia Global:
O Poder Transformador da Doação
da Classe Média
Relatório produzido pela Charities Aid Foundation, com base
na projeção de crescimento da classe média global até 2030.
De acordo com os cálculos dos autores, se as classes médias
dedicarem, em 2030, 0,5% de seus gastos para doações, o valor
doado chegará a US$ 319 bilhões por ano para causas sociais.
Uma soma nunca alcançada antes. A partir dessa constatação, o
Relatório reforça a importância do envolvimento da sociedade
civil na promoção da cultura de doação. No entanto, algumas
barreiras ainda precisam ser superadas. Para isso, o estudo traz
recomendações para que o engajamento da classe média na
doação seja, de fato, alcançado.
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Avaliação de impacto social

ARTIGO

O artigo ‘Avaliação de impacto social – metodologias e reflexões’
joga luz na difícil tarefa de mensurar os impactos sociais como
caminho para o desenvolvimento de intervenções assertivas e
eficazes. Redigido pelo IDIS, o texto contou com a contribuição
de representantes da Fundação Avina, do Plano CDE e da Yunus
Negócios Sociais, e apresenta os principais termos e conceitos
da avaliação de impacto, traz metodologias e detalha estudos de
casos. Dessa maneira, o artigo pretende auxiliar o leitor a avaliar
projetos de impacto social.
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World Giving Index 2018

INDICADOR

No dia 30 de outubro, foi divulgado mundialmente o World Giving Index (WGI), um indicador de
solidariedade que classifica cerca de 150 países de acordo com o percentual de suas populações que
pratica ações solidárias. Infelizmente, os números do WGI 2018 não foram nada animadores para o
Brasil, que atingiu a menor pontuação desde que o índice começou a ser calculado, em 2010. Veja no
gráfico abaixo a evolução do Brasil no ranking nos últimos anos.
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ACONTECEU
EM 2018
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 IDIS

Apresentamos aqui alguns acontecimentos importantes
de 2018, que ainda não foram abordados no Relatório.

ABRIL

JANEIRO

• Presença do IDIS no ‘X Congresso GIFE’, focado no tema ‘Brasil,
democracia e desenvolvimento sustentável’. Paula Fabiani fala na
sessão ‘Tendências e desafios para o fortalecimento do campo: por um
investimento social mais forte, diverso e efetivo’

• Revista Alliance Magazine publica análise da presidente do IDIS sobre
as perspectivas de sucesso do coimpacto na América Latina.

• Presidente do IDIS participa do Skoll World Forum, em Oxford, na
Inglaterra, com o tema ‘The Power of Proximity’.
• Fundador do IDIS, Marcos Kisil, é moderador no Seminário e Workshop
Investimento Social Corporativo, promovido pela Fiesp.

FEVEREIRO
• Diretora-presidente do IDIS, Paula Fabiani, dá aula sobre Investimento
Social Privado para os alunos da Fundação Álvares Penteado (FECAP).

• Presidente do IDIS palestra no debate ‘Diálogos Transformadores’
realizado pela Folha de S.Paulo com o tema ‘Como Estimular a Cultura
de Doação no Brasil’.

MARÇO

• Presidente do IDIS, Paula Fabiani, e a gerente de Projetos, Andréa Hanai
representam o IDIS na confraternização dos doadores do Fundo Areguá,
com o instituidor, José Luiz Setúbal.

• Paula Fabiani palestra no evento ‘Inovação Social: Desafios e Novos
Modelos’, integrante da agenda pré-Fórum Econômico Mundial para a
América Latina.

MAIO

• Andrea Hanai, gerente de projetos do IDIS, apresenta em Paris os
resultados do projeto TSA – Tecnologias Sociais no Amazonas, em
encontro mundial promovido pela OCDE.

• IDIS leva delegação brasileira ao Global Philanthropy Forum, na
Califórnia (EUA), com o tema principal ‘No Bystanders’.
• Presidente do IDIS é mediadora no ‘2018 Nexus Brasil Fórum’.

• IDIS apresenta seus projetos no Internacional Meeting for Funders of
Philanthropy, realizado pela WINGS, na Espanha.
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JUNHO

AGOSTO

• Fundador do IDIS, Marcos Kisil, é apresentado como um dos pioneiros
globais da promoção e do apoio à filantropia na edição de junho da
revista Alliance Magazine. Além de trazer o perfil de Marcos Kisil, a
revista destaca a relevância do IDIS na estruturação da filantropia
estratégica no Brasil.

• Ex-conselheira do IDIS, Marlova Jovchelovitch Noleto, é nomeada
representante da UNESCO no Brasil.

• Revista de Estudos e Pesquisas Avançados no Terceiro Setor, vinculada
ao Programa de Mestrado em Direito da Universidade Católica de
Brasília, publica artigo sobre Fundos Patrimoniais da presidente do IDIS,
Paula Fabiani, e do professor Hélio Cruz, conselheiro do IDIS e chefe do
Departamento de Economia da FEA-USP.

• Presidente do IDIS, Paula Fabiani, participa do ‘VII Fórum CEAP’ –
evento que reúne os principais investidores sociais do país, no painel
sobre ‘Sociedade civil e Investimento Social Privado: Desafios e
Perspectivas’.

• IDIS, PLKC Advogados e Humanitas 360 organizam encontro sobre
advocacy pelos fundos patrimoniais.
• Presidente Paula Fabiani fala ao grupo ‘Mulheres do Brasil’ sobre a
cultura de doação e fundos filantrópicos.

• Fundador do IDIS, Marcos Kisil, é protagonista do segundo episódio
da websérie do Gife #SustentaOSC, que aborda a necessidade de uma
sociedade civil fortalecida.

SETEMBRO
• Presidente do IDIS participa do Seminário ‘Políticas Públicas em
debate: o que sabemos, o que queremos’, organizado pelo O Nexo
Jornal, Insper, Cebrap e Gife.
• IDIS realiza encontro de filantropos com o estudioso Michael Green,
autor do livro ‘Philanthrocapitalism’.

JULHO
• Presidente do IDIS, Paula Fabiani, participa do evento ‘Investimentos
Responsáveis: nova política socioambiental do BNDES’ e palestra sobre a
importância do investimento social corporativo.
• IDIS participa da Oficina Escalando Soluções, promovida pelo PNUD.
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OUTUBRO
• CAF coloca no ar página para divulgação do Projeto Tecnologias
Sociais no Amazonas, realizado pelo IDIS e parceiros.
• Marcos Kisil, fundador do IDIS, publica artigo na Alliance Magazine
defendendo a criação de fundos patrimoniais a partir de verba de
privatização, multas e devolução de recursos desviados do tesouro
público.

NOVEMBRO
• IDIS participa do Festival de Inovação e Impacto Social, FIIS,
organizado pela Folha de S.Paulo. A presidente Paula Fabiani aborda a
cultura de doação no Brasil, durante a abertura, e participa do 13º Foro
da Alianza Latina falando sobre os fundos patrimoniais; a gerente de
projetos Raquel Altemani faz uma oficina de avaliação de impacto social
e a gerente de projetos Andréa Hanai aborda o programa Tecnologias
Sociais no Amazonas.
• Paula Fabiani, presidente do IDIS, palestra no ‘Encontro Internacional
Novas Estratégias e Tendências para a Gestão Cultural’ realizado pelo
Sesc São Paulo, Santa Marcelina Cultura e pelo Consulado Geral dos
Estados Unidos.

• Publicado artigo da presidente do IDIS e da conselheira fiscal do
IDIS, Priscila Pasqualin, no jornal Valor Econômico, sobre os fundos
patrimoniais.
• Paula Fabiani participa do ‘XVIII United Way Latin America Regional
Meeting’ com foco em ‘Innovations in Philanthropy and the role of
technology’, com palestra trazendo análise da cultura de doação no
Brasil e América Latina.
• ‘Fórum Internacional de Endowments para Legados’ promovido por
IDIS e parceiros tem sua segunda edição em Brasília para debater junto
aos parlamentares ajustes nos projetos de lei em curso para a regulação
dos Fundos Patrimoniais. No Rio de Janeiro foi realizada uma segunda
rodada com o objetivo de debater a Medida Provisória.

DEZEMBRO
• Folha de S.Paulo publica artigo de Andréa Wolffenbüttel, diretora
de Comunicação do IDIS, sobre as motivações que despertam a
solidariedade dos brasileiros.
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PROJETOS
PARA 2019
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Advocacy Fundos Patrimoniais

Apoiar a regulamentação da Lei 13.800/2019 e defender a ampliação dos
incentivos fiscais.

Diálogos com o Poder Público

Realizar encontros entre representantes de governo, investidores sociais
privados e organizações sociais, com o intuito de encontrar caminhos de
colaboração.

Campanha por uma Cultura de Doação

Continuar a divulgação e fazer parcerias com empresas para que divulguem
a Campanha junto a seus públicos internos.

20 anos do IDIS

No ano de 2019, o IDIS celebrará 20 anos de atuação no campo do investimento social privado. Juntamente com todos os seus parceiros, apoiadores, colaboradores, conselheiros, voluntários, enfim, todos aqueles que
contribuíram para criar uma sociedade mais justa e sustentável por meio
do investimento social privado, temos muito o que comemorar! Desafios
e conquistas serão compilados e representados por alguns destaques que
compõem essa história em uma publicação.
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DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
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BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em Reais)

ATIVO

Nota

2018

PASSIVO E
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2017

Circulante

Nota

2018

2017

Circulante

Caixa e bancos

4

1.773

45.218

Aplicações financeiras

5

3.061.179

2.177.923

Contas a receber

-

8.950

40.136

Outras contas a receber

-

1.986

4.854

3.073.888

2.268.131

27.583

13.049

27.583

13.409

Obrigações trabalhistas

8

38.094

116.268

Obrigações tributárias

9

6.059

28.477

Obrigações com projetos

10

591.302

65.000

635.455

209.745

2.071.435

2.071.435

2.071.435

2.071.435

3.101.471

2.281.180

Não circulante
Imobilizado

Total do ativo

6

3.101.471

Patrimônio líquido
Patrimônio social

2.281.180

12

Total do passivo e do patrimônio líquido

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMOSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em Reais)
Nota

2017

2018

Receita operacional
Doações e patrocínios

13

2.150.368

2.611.497

Serviços prestados

14

1.194.566

948.994

Receitas de vendas

-

-

153

Receita de voluntários

15

Receita operacional líquida

79.500

64.000

3.424.434

3.624.644

(402.311)

(623.333)

Receitas (despesas) operacionais
Administrativas

16

Pessoal

17

(815.528)

(893.198)

Serviços prestados por pessoas jurídicas

18

(1.684.362)

(2.023.178)

Despesas com voluntários

15

(79.500)

(64.000)

Aluguel

-

(115.600)

(123.000)

Depreciação

6.2

Despesas tributárias

-

Resultado financeiro

-

Total de despesas operacionais
Superávit / (déficit) do exercício

(6.564)

(9.191)

(85.379)

(124.154)

159.390

166.956

(3.029.854)

(3.693.098)

394.580

(68.454)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Aos
Administradores do
Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social - IDIS

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,

Social - IDIS

Instituto

Instituto para o Desenvolvimento do Investimento

disso:
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de

BDO RCS Auditores Independentes
CRC 2 SP 013846/O-1

Contador CRC 1 SP 199692/O-5

intencionais;

Investimento Social - IDIS

Instituto para o Desenvolvimento do

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos

lucros (ITG 2002 (R1)).
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.

de continuidade operacional do Instituto. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos

se manter em continuidade operacional;

empresas (NBC TG 1000 (R1)) e entidades sem finalidade de lucros (ITG 2002 (R1)) e pelos controles

3

4
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