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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Opinião sobre as demonstrações contábeis: Examinamos as demonstrações contábeis
da Fundação Fé e Alegria do Brasil que compreendem o balanço patrimonial, em 31
de dezembro de 2019, e as respectivas demonstrações do resultado do período, das mu-
tações do patrimônio líquido, do resultado abrangente e dos fluxos de caixa, para o exer-
cício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resu-
mo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da entidade, 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. Base para opinião sobre as demonstra-
ções contábeis: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção a seguir, intitulada „Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações contábeis‰. Somos independentes em relação à Entidade, 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 de acordo com essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros Assuntos: Demonstração do valor adicionado: A demonstração do valor adici-
onado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaborada sob a
responsabilidade da administração da Entidade, e apresentada como informação suple-
mentar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em

conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Entidade. Para a formação de
nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações
contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo está de
acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do
Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequa-
damente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nes-
se Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis to-
madas em conjunto. Auditoria do período anterior: As demonstrações contábeis da
Fundação Fé e Alegria do Brasil, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018
apresentadas para fins de comparabilidade foram auditadas por outros auditores inde-
pendentes, que emitiram relatório em 30 de setembro de 2019, que conteve modificação.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis: A administra-
ção é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contá-
beis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações con-
tábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda
liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da Enti-

dade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demons-
trações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, indepen-
dentemente 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 audito-
ria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmen-
te ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao lon-
go da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante
nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, pla-
nejamos 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. • Obtivemos entendi-
mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de ex-

pressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contá-
beis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a ade-
quação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e,
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incer-
teza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as res-
pectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opi-
nião, 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 Entidade a não mais se manter em continuidade ope-
racional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstra-
ções contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração 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,12 de junho de 2020.
Audisa Auditores Associados
CRC/SP 2SP 024298/O-3

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Fundação Fé e Alegria do Brasil, no exercício de suas atribui-
ções legais e estatutárias, na reunião realizada em 29 de Junho de 2020, exami-
nou as demonstrações contábeis e financeiras: Balanço Patrimonial, Demonstração
do Superávit/Déficit do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líqui-

do, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado, Notas
Explicativas, Parecer da Audisa Auditores Associados, relativos ao Exercício encerra-
do em 31 de DEZEMBRO de 2019. Com base nos exames efetuados e consideran-
do o Parecer dos Auditores, O Conselho Fiscal aprovou por unanimidade os referi-

dos documentos contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 e
autoriza, após a aprovação do Conselho de Curadores, a publicação das Demons-
trações Contábeis.

São Paulo, 29 de junho de 2020.

De acordo:
Vendelino Kroetz - Conselho Fiscal - Presidente

Ir. Celso Jacó Flach - Conselho Fiscal
Roberto Antônio Renner - Conselho Fiscal

Diretor Presidente
Antonio Tabosa Gomes

Alexandre Chiaratti do Nascimento
Contador - CRC/SP 187.003/O-0

CNAI - SP - 1620

Quadro da distribuição das bolsas de estudo - quantitativo de alunos em 31 de de-
zembro de 2019 - Educação Básica
Educação básica      Em quantidade
1- Alunos base ...................................................................................... 721
2 - Alunos pagantes ............................................................................. 0
3- Necessidade: 1/5 ............................................................................. 0
(+) Bolsas de estudo integrais ............................................................... 72
(+) Bolsas de estudo integrais e com deficiência (1,2) ......................... 0
(+) Bolsas de estudo integrais e em tempo integral (1,4) .................... 649
(+) Bolsas de estudo parciais de 50% ................................................... 0
4 - (=) Total de bolsas de estudo ........................................................ 721
5- (+) Benefícios complementares (conversão) ............................. 0
Conforme quadro acima, na Educação Básica, a Fundação Fé e Alegria do Brasil benefi-
ciou alunos com bolsas de estudo, na seguinte proporção: 72 alunos com bolsas de estu-
do integrais, 0 alunos com bolsas de estudo integrais e com deficiência, 649 alunos com
bolsas de estudo integrais em tempo integral, e ainda, 0 bolsas de estudo parciais. A Fun-
dação Fé e Alegria do Brasil apresenta no quadro a seguir a distribuição da gratuidade
em bolsas de estudo.
Apuração da gratuidade concedida Em milhares de R$
Valor das bolsas de estudo integrais ................................................ 4.436
(=) Total da gratuidade concedida ................................................. 4.436
A Fundação Fé e Alegria do Brasil ofertou em 2019, o valor de R$ 4.436 em gratuidade,
por meio da concessão de bolsas de estudo aos alunos bolsistas integrais. Em relação ao
Certificado Beneficente de Assistência Social | CEBAS da Fundação Fé e Alegria do Brasil,
aguardamos parecer judicial ao Despacho de 02/09/2019, Processo nÀ 00732.002173/
2019-16 referente solicitação de suspenção dos efeitos do Despacho do Ministro de Esta-
do da Educação, publicada no DOU em 13/09/2018. Em consonância com a legislação
vigente, a Fundação Fé e Alegria do Brasil, procedeu a entrega da documentação em
meio físico, CEBAS - Certificado Beneficente de Assistência Social na área de Educação -
Processo nÀ 71000.020397/2011-65 protocolado MEC/SERES em 03/02/2011, aguar-
dando parecer judicial do Despacho de 02/09/2019, Processo nÀ 00732.002173/2019-16
referente solicitação de suspenção dos efeitos do Despacho do Ministro de Estado da
Educação, publicada no DOU em 13/09/2018, Processo nÀ 71000.084744/2016-92
protocolado MEC/SERES Renovação em 22/08/2016 e Processo de Prestação de Contas

 ano 2019 encaminhado via meio eletrônico em 30/04/2020, o qual encontram-se aguar-
dando análise. As unidades educacionais mantêm seu cadastro atualizado no
EDUCACENSO (Dados do Censo Escolar da Educação Básica). A Fundação Fé e Alegria
do Brasil, procedeu afim de cumprir com o Despacho nÀ 20, de 27 de abril de 2018 (DOU
de 30/04/2018), prorrogado pelo Despacho nÀ 85 de 29 de novembro de 2018, (DOU
30/11/2018), que exige o cadastramento de usuário e inserção, no módulo de monitora-
mento do SisCebas-educação, contudo o Despacho nÀ 10 de 26 de fevereiro de 2019,
publicado no Diário Oficial da União de 27 de fevereiro de 2019, Seção 1, pág. 27, sus-
pendeu o Despacho nÀ 20/2018, devido manutenção do Sistema. 22. Certificados, imu-
nidades, isenções e renúncia fiscal: Certificados, imunidades e isenções: A Fun-
dação Fé e Alegria do Brasil é uma instituição filantrópica e social sem fins lucrativos e eco-
nômicos, de direito privado cujo Estatuto Social contempla os artigos 62 a 69 do Código
Civil. A imunidade tributária para o terceiro setor está prevista no artigo 150, Inciso VI, alí-
nea „C‰ e seu parágrafo 4À e art. 195, parágrafo 7À da Constituição Federal de 05 de
outubro de 1988. O direito à imunidade permite a entidade beneficente de assistência
social, saúde e educação não realizar mais o pagamento dos seguintes impostos e contri-
buições: ISS, IPTU, ITBI; ICMS, IPVA e ITCMD; IR, IOF, ITR, IPI, II , IE; e INSS Patronal,
PIS sobre a folha, SAT/RAT, Cofins, através de ação judicial em desfavor da União, esta-
dos e municípios que realize a cobrança da tributação indevida contra as entidades do
terceiro setor que estejam enquadradas no artigo 150. A Fundação está amparada tam-
bém pela Lei NÀ 9.532/97 que em seu artigo 12 especifica a imunidade tributária Federal,
no entanto não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital
auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável. A imunidade tribu-
tária também é respaldada pelo artigo 1À. da Lei NÀ 12.101/09 (alterada pela Lei nÀ
12.868/13 e Decreto 8.242/14). A Fundação Fé e Alegria do Brasil é uma entidade bene-
ficente de assistência social, com registro no CEBAS, e para usufruir da Isenção Tributária
determinada pelo artigo 29 da Lei NÀ 12.101/09 (alterada pela Lei nÀ 12.868/13 e Decre-
to 8.242/14), cumpre os seguintes requisitos: Estatutários: • Não percebe a seus direto-
res, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefí-

cios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências,
funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos (Art.
30 do Estatuto Social); • Aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integral-
mente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais (Art. 24: Parágrafo 1À do Estatuto Social); • Não distribui resultados, dividen-
dos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou
pretexto (Art. 24: Parágrafo 1  do Estatuto Social); • Atende ao princípio da universalidade
do atendimento, onde não direciona suas atividades exclusivamente para seus associa-
dos (as); • Tem previsão nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a
destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêne-
res ou a entidades públicas (Art. 31 do Estatuto Social); • Consta em seu estatuto social a
natureza, objetivos e público-alvo compatíveis com a Lei NÀ 8.742/93 (LOAS) e Decreto NÀ
6.308/07 (Art. 04À do Estatuto Social). Operacionais e Contábeis: • Possui certidão ne-
gativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos adminis-
trados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fun-
do de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; • Mantêm sua escrituração contábil regular e
o registro das receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma
segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabi-
lidade; • Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os
relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimoni-
al; • Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; • Elabora as
demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditores indepen-
dentes legalmente habilitados nos Conselhos Regionais de Contabilidade. Isenções
previdenciárias usufruídas: Para atender aos requisitos da legislação pertinente e
em atendimento a ITG 2002 (R1)  entidades sem finalidade de lucros, a Fundação re-
gistra no resultado os valores relativos às isenções previdenciárias gozadas. Para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Fundação Fé e Alegria concedeu R$
23.495 (em 2018 foram R$ 26.273) em gratuidades, através de bolsas de estudos e
ações socioassistenciais e usufruiu em isenções fiscais, através dos encargos sociais
usufruídos, o valor de R$ 3.061 (em 2018 foram R$ 3.418). Assim, a concessão de be-
nefícios sociais foi superior em R$ 20.435 (em 2018 foram R$ 22.855), em relação aos
encargos sociais usufruídos.

2019 2018
Assis- Assis-

Edu- tência Edu- tência
Encargos sociais usufruídos     Total cação  Social     Total cação  Social
Cota patronal sobre
  folha e terceiros ................... 3.061 710 2.350 2.853 420 2.433
Cofins ..................................... 0 0 0 565 86 479

3.061 710 2.350 3.418 506 2.912
2019 2018

Assis- Assis-
(-) Gratuidades e benefícios Edu- tência Edu- tência
  sociais concedidos     Total cação  Social     Total cação  Social
Bolsas de estudo integrais e
  parciais (Lei 12.101/2009) .. 4.437 4.437 0 4.129 4.129 0
Serviços sociais e assistenciais 19.058 0 19.058 22.144 0 22.144

23.495 4.437 19.058 26.273 4.129 22.144
(=) Gratuidades e benefícios
 sociais concedidos a MAIOR 20.435 3.727 16.708 22.855 3.623 19.232

23. Instrumentos financeiros: A Fundação não possui operações financeiras com instru-
mentos financeiros, entretanto, poderá incorrer em riscos relativos a risco de crédito, risco
de taxa de juros e risco de liquidez. Risco de crédito: O valor contábil dos ativos financei-
ros representa a exposição máxima do crédito. A exposição máxima do risco do crédito na
data das demonstrações financeiras era:

      2019       2018
Caixa e equivalente de caixa ....................................................... 2.990 2.472
Títulos e valores mobiliários ........................................................... 1.393 1.603
Contas a Receber - Convênios Públicos e Privados ................... 5.983 7.492
Outras contas a receber ............................................................... 258 506
........................................................................................................ 10.624 12.073

Risco de liquidez: A abordagem da Fundação na administração de liquidez é de garan-
tir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obriga-
ções ao vencerem. A Fundação apresentava em 31 de dezembro de 2019 um saldo de
caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários de curto prazo de R$ 4.383
(R$ 4.075 em 2018) frente a um passivo circulante total na mesma data base de R$
4.440 (R$ 11.719 em 2018) que representa uma posição liquida negativa de R$ 365 (R$
7.644 em 2018). Risco de taxa de juros: Na data das demonstrações financeiras, o
perfil dos instrumentos financeiros remunerados por juros variáveis da Fundação eram:
Instrumentos de taxa variável       2019       2018
Ativos financeiros - CDI
Aplicações financeiras (caixa e equivalentes de caixa) ............... 1.830 1.602
Títulos e valores mobiliários ........................................................... 1.393 1.603
Total ................................................................................................ 3.223 3.205
A Fundação mantém parcela substancial de suas aplicações financeiras e títulos e valores
mobiliários indexadas à variação do CDI. Em 31 de dezembro de 2019, a Fundação
presentava exposição líquida a taxa de juros no montante de R$ 3.223 (R$ 3.205 em
2018). Análise de sensibilidade para mudanças na taxa de juros: Para o cálculo do
cenário provável foram utilizadas as taxas referenciais obtidas na BM&FBOVESPA em 31 de
dezembro de 2019. Os cenários „Possível‰ e „Remoto‰ levam em consideração um incre-
mento nessa taxa de 25% e 50%, respectivamente. Os resultados, em valores nominais
são como seguem, e as despesas com juros de debêntures estão calculadas até o térmi-
no de cada contrato indexado.

Provável Possível Remoto
CDI (a.a.) ................................................................ 5,96% 5,96% 5,96%

- 25% 50%
 Saldo Contábil Provável Possível Remoto

Aplicações Financeiras
  classificadas como Caixa e
   Equivalentes de Caixa ........ 1.830 1.939 1.966 1.994
Títulos e Valores Mobiliários ... 1.393 1.476 1.496 1.517
Exposição líquida em CDI ...... - 192 240 288
Estimativa do valor justo: A Fundação divulga seus ativos e passivos a valor justo, com
base nos pronunciamentos contábeis pertinentes que definem valor justo, a estrutura de
mensuração do valor justo, a qual se refere a conceitos de avaliação e práticas e requer
determinadas divulgações sobre o valor justo. Valor justo vesus valor contábil: Os valo-
res justos dos ativos e passivos financeiros, juntamente com os valores contábeis apresen-
tados no balanço patrimonial, são os seguintes:
 2019 2018
Ativos financeiros designados pelo Valor Valor Valor Valor
  valor justo por meio do resultado contábil      justo contábil      justo
Títulos e valores mobiliários ........................ 1.393 1.393 1.603 1.603
Caixa e equivalentes de caixa
  - Aplicações financeiras ............................ 1.830 1.830 2.472 2.472
Ativos mensurados pelo custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa ................... 1.160 1.160 870 870
Contas a Receber - Convênios Públicos e Privados 5.983 5.983 7.492 7.492
Outras contas a receber ............................ 258 258 506 506
Passivos mensurados pelo custo amortizado
Fornecedores ............................................. 25 25 175 175
Outras contas a pagar ............................... 278 278 173 173
Convênios Públicos e Privados a Executar 7.288 7.288 18.461 18.461
As aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários, classificadas como valor justo por
meio do resultado, são classificadas na categoria nível 2. Para os níveis 1 e 3, a Funda-
ção não possuía nenhuma operação a ser classificada nas datas-bases. 24. Receitas
com subvenções privadas: A Fundação recebe recursos de entidades governamentais
e não governamentais, que as repassam a projetos preestabelecidos e aprovados pelos
próprios mantenedores. Estes recursos são usados para a manutenção administrativa da
Fundação. Os recursos internacionais são convertidos à moeda local, utilizando-se das ta-
xas locais praticadas, depositados em conta corrente da Fundação Fé e Alegria do Brasil
e em reais. Para a contabilização de suas subvenções não governamentais, atendeu a
Resolução CFC NÀ 1.305/10 (NBC TG 07  Subvenção e Assistência Governamentais) e a
Resolução CFC 1.409/12 ( R1) que aprovou a ITG 2002. A entidade recebeu no decor-
rer do período, as seguintes subvenções do Poder Privado:

Parceiros não governamentais       2019       2018
Banco do Brasil S.A. ...................................................................... 292 242
Embaixada da Comunidade da Australia ..................................... 20 -
Itaú Unibanco S.A. ........................................................................ 1 48
Marcelo Benedito Maluf ................................................................. 104 141
ANEAS - Assoc. Nobrega de Educação e Assist. Social .............. 5.711 6.581
ASAV - Assoc. Antonio Vieira ......................................................... 57 4
Compahia de Jesus ...................................................................... - 5
Assoc. de Pais do Colégio Loyola ................................................ 37 65
Entreculturas/Alboan ..................................................................... 144 174
Fundação Abrinq ........................................................................... 44 -
FLD - Fundação Luterana de Diaconia ...................................... 7 -
Fundacion Accenture Internacional ............................................. 2 132
CIAC - Congr. das Irmãs Apost. Catolico ..................................... - 66
Magis América ................................................................................ - 38
Manos Unidas ................................................................................ 142 -
Fundacion Entreculturas Fé Y Alegria ........................................... 2.082 1.688
Fundación Mapfre ......................................................................... 138 244
UNESCO - Org. das Nações Unidas ............................................ 299 -

9.080 9.428
25. Receitas com subvenções públicas: São recursos financeiros provenientes de con-
vênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar
projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Fundação presta conta de
todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda do-
cumentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de
acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.
Para a contabilização de suas subvenções governamentais, atendeu a Resolução CFC
NÀ 1.305/10 (NBC TG 07  Subvenção e Assistência Governamentais) e a Resolução CFC
1.409/12 ( R1) que aprovou a ITG 2002. A entidade recebeu no decorrer do período, as
seguintes subvenções do Poder Público Federal, Estadual e Municipal:
Parceiros governamentais       2019       2018
Ministério da Cultura ...................................................................... - 29
Ministério Público Federal - MT ...................................................... - 18
Ministério Público do Trabalho - PB ............................................... 70 37
Secretária de Educação - MT ....................................................... 1 181
Secretária da Cultura - ES ............................................................ 74 -
Tribunal de Justiça - RS ................................................................. 5 -
Conselho Estadual Dir. Criança e Adolescente - CEDICA RS ... - 37
Secretaria do Estado Trab. Ass. Des. Social ................................ - 35
Tribunal de Jestiça - ES ................................................................. - 24
CMDCA .......................................................................................... 18 26
Prefeitura Municipal de Cariacica .................................................. 271 189
Prefeitura Municipal de Cuiabá ..................................................... 730 544
Prefeitura Municipal de Palhoça .................................................... 505 436
Prefeitura Municipal de Porto Alegre ............................................ 2.761 1.611
Prefeitura Municipal de Santa Luzia ............................................. 723 252
Prefeitura Municipal de São Paulo ................................................ 1.953 1.826
Prefeitura Municipal de Vitória ....................................................... 3.781 3.473

10.894 8.719
26. Eventos subsequentes: Impacto do coronavírus (COVID-19) nas opera-
ções da Fundação: Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saú-
de (OMS) anunciou que o coronavírus (COVID-19) é uma emergência de saúde
global. O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do
setor privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram o grau
de incerteza para os agentes econômicos e podem gerar os seguintes impactos
relevantes nos valores reconhecidas nas demonstrações financeiras. A Fundação
ainda está recebendo os aportes dos financiadores parceiros para manutenção
da entidade, não espera impacto significativo com suas receitas, pois agora está
sendo o momento para aplicar na sociedade o que a Fundação tem de melhor,
que são suas ações sociais. Além disso, medidas de contenção de gastos com
viagens, eventos corporativos, contratos de prestação de serviços, marketing,
obras e manutenção das filias estão sendo renegociadas. A Administração mon-
tou um Comitê para avaliar de forma constante o impacto do surto nas opera-
ções e na posição patrimonial e financeira da Fundação, com o objetivo de
implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas opera-
ções e nas demonstrações financeiras.

São Paulo, 31 de dezembro de 2019 Fernando Marcelino Polysello
Contador - CRC 1SP 256549/O-3

O resultado ficou 60% acima do 
esperado. O que também traz oti-
mismo é o avanço da vacina contra 
o novo Coronavírus, produzida 
pela empresa farmacêutica Pfizer, 
em parceria com a BioNTech, que 
demonstrou bons resultados. Já 
em cenário nacional, a produção 
industrial brasileira avançou 7% 
em maio sobre abril. Interrompen-
do assim, 2 meses de resultados 
negativos e de um tombo recorde. 

No entanto, apesar da positivi-
dade, a 2ª onda do Coronavírus 
preocupa, pois um aumento re-
corde de casos foi identificado em 
vários estados americanos, o que 
pode levar a mais fechamentos 
do comércio em algumas regiões. 
Daniela Casabona, Sócia-Diretora 
da FB Wealth, explica o fluxo de 
seguir os mercados internacionais 
e como será a queda se tiver mais 
ondas da Covid-19. 

“O mercado vem seguindo as 
notícias externas desde que a 
pandemia começou, o que muitas 
vezes foi até na contramão do 
cenário turbulento do nosso país, 
com as expectativas e otimismo 
dos Estados Unidos. E com a 
aproximação cada vez mais real de 
uma vacina, os mercados como um 
todo reagiram de forma positiva 
e o Brasil seguiu novamente esse 
fluxo. Mesmo com a 2ª onda em 
vista, que causa uma certa aversão 
a risco nas economias, é possível 
afirmar que uma forte queda estará 
mais controlada para novas ondas”.

A vacina é um fator positivo quando 
somamos com a retomada econômica.
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Piramboia, Estivação e 
Gestão Empresarial: qual a 

relação entre eles?

Sempre gostei muito de 
entender os animais. 
Quando criança - e até a 
adolescência - lia muito a 
revista Super Interessante

Tive a grande sorte e o pri-
vilégio do meu irmão mais 
velho, Wilson Kazuo, assinar 

o título desde a primeira edição. 
Eu fico fascinado pela quantida-
de de espécies diferentes e como 
elas enfrentam as adversidades 
para sobreviver. Nesse tempo de 
isolamento e de grandes desafios, 
especialmente para quem é dono 
de empresa, lembrei-me de um 
peixe chamado piramboia. Trata-
se de um tipo de mistura de peixe 
e réptil. 

Não é um animal bonito de se 
ver, mas apresenta uma vantagem 
impressionante: ele consegue 
respirar dentro e fora d´água. 
Isso acontece, graças ao sistema 
respiratório que combina brân-
quias e pulmões. Essa vantagem 
permite à piramboia sobreviver 
na seca. Isso mesmo! Quando as 
águas do rio secam, o fundo dele 
fica evidente e tudo o que resta é 
lama, a piramboia entra em estado 
de dormência. 

É a chamada estivação, algo 
muito parecido com a hibernação 
dos ursos, que ocorre no inverno. 
Na estivação, o organismo entra 
em um modo de sobrevivência, 
consumindo o mínimo possível de 
energia, apenas o suficiente para 
manter os sinais vitais garantidos 
até a próxima chuva, que encha os 
rios. Mas como a piramboia sabe 
quando vai acontecer a nova fase 
de cheias nos rios? Pois é, ela não 
sabe e não precisa saber. 

Ela permanece em estivação por 
meses. Consegue ficar assim até 
quatro anos, se for necessário. As-
sim, quando cai a chuva, ela espera. 
Se o volume permanece constante, 

a piramboia sai do estado de esti-
vação e segue para os rios. Além 
de tudo, esse animal mantém uma 
reserva de energia para se arrastar 
até o rio mais próximo.

Vejo que o exemplo da piram-
boia pode ajudar muito algumas 
empresas de áreas como eventos, 
entretenimento, alimentação fora 
do lar, turismo e até de outros se-
tores. Vi muitas empresas destes 
segmentos se movimentarem para 
criar serviços on-line, investindo 
em capacitação e estrutura para 
o home office. 

Vi executivos e empresários 
debruçando em problemas e 
pensamentos, imaginando como 
criar uma fonte alternativa de 
receita e, infelizmente, acabarem 
perdendo mais dinheiro ainda. 
Consequentemente, diminuíram 
ainda mais o caixa, que já sofria 
nestes últimos três meses. A estra-
tégia da piramboia vale para essas 
empresas e empresários. Será que 
não é melhor ficar quietinho, sem 
se movimentar, sem gastar energia, 
mantendo o estado de estivação até 
que o ambiente melhore? 

Há quem diga que devemos fazer 
algo para mudar sempre. Mas, se 
os fatores externos inviabilizam 
a sobrevivência de qualquer ser, 
então, ficar parado talvez seja a me-
lhor ação a ser executada naquele 
momento. Quando a tempestade 
passar, os indicadores começarem 
a favorecer a economia e o mercado 
der sinal de vida, essas empresas 
podem começar a acordar e reto-
mar suas atividades aos poucos. 

A parte boa é que essa estratégia 
pode ajudar a armazenar o pouco 
de energia que sobrou (nesse caso, 
grana mesmo) para a retomada dos 
negócios. Se não houver como so-
breviver lá fora agora, pense nisso!

(*) - Especialista em gestão de negócios, 
é sócio-diretor da Prosphera Educação 

Corporativa, consultoria multidisciplinar com 
atuação entre empresas de diversos portes e 

setores da economia. 

Haroldo Matsumoto (*)

Coronavírus: aproximação 
de vacina anima mercados

Os investidores globais estão animados com a divulgação do payroll, relatório oficial sobre 
o mercado de trabalho americano, onde revelou a criação de 4,8 milhões de postos de 
trabalho em junho

Jefferson Laatus, Estrategista-
Chefe do Grupo Laatus, explica 
que apesar da positividade que a 
vacina traz, a onda 2 da Covid-19 
conduz para um equilíbrio nas 
notícias. “A vacina é um fator 
positivo quando somamos com a 
retomada econômica, mas temos 
que colocar os pés no chão e lem-
brar que a vacina não fica pronta 
esse ano por mais promissora que 
seja. A 2ª onda é possível e se voltar 
a fechar a economia vamos ver o 
mercado precificar negativamente. 
Então, estamos em um momento 
de equilíbrio entre comemorar os 
dados bons e abrir o olho para a 

realidade que o Coronavírus ainda 
está sem controle. 

O mercado fica muito em dúvida, 
e se vir a se assustar com o número 
de casos, vamos ver ele devolver o 
prêmio. Ou seja, muitos vão realizar 
o lucro que vem tendo com essas 
altas de recuperação e muitos vão 
começar a estocar suas operações e 
sair correndo com medo e preocu-
pação de perder seu dinheiro, e aí 
vamos ver algumas movimentações 
intensas. Então, esse ano ainda 
vai amargar o segundo semestre e 
ainda vamos sofrer com o Coronaví-
rus”, finaliza o Estrategista-Chefe. 
Fonte: Gueratto Press.
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